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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE RS 

SKLEPI 
zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi tim. »osamosvojitvenih 
zakonov«   

Zbori Skupščine Republike Slovenije so na sejah, 15. maja 
1991, sprejeli: 

- predlog za izdajo zakona o carinski službi z osnutkom 
zakona; 

- predlog za izdajo zakona o Narodni banki Slovenije 
z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o državljanstvu Republike Slo- 
venije z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o potnih listinah državljanov 
Republike Slovenije z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o prehajanju čez državno mejo 
in varovanju državne meje z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o tujcih z osnutkom zakona; 
- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o varnosti cestnega prometa z osnutkom zakona; 
- predlog za izdajo zakona o Agenciji Republike Slovenije 

za zavarovanje depozitov in hranilnic z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o bankah in hranilnicah 
z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o deviznem poslovanju 
z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o kreditnih razmerah s tujino 
z osnutkom zakona. 

Družbenopolitični zbor je ob obravnavi predloga za izdajo 
zakona o državljanstvu Republike Slovenije z osnutkom 
zakona sprejel še dodatni sklep in sicer, da se v sredstvih 
javnega obveščanja državljane pozove, naj morebitne pri- 
pombe na osnutek zakona o državljanstvu posredujejo Repu- 
bliškemu sekretariatu za notranje zadeve. 

Vsi zbori so sprejeli še sklep, s katerim zavezujejo predlaga- 
telja, da pripravi tudi predloge vseh teh zakonov, pri pripravi 
teh pa prouči in ustrezno upošteva stališča in pripombe 
skupščinskih delovnih teles ter stališča, pripombe in predloge 
delegatov. 

Predlog za izdajo zakona o ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN 
ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU z osnutkom zakona - ESA 390 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 81. seji 
dne 10. maja 1991 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O ZDRAVSTVENEM 
VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU Z OSNUT- 
KOM ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 
- dr. Katja BOH, članica Izvršnega sveta in republiška 
sekretarka za zdravstveno in socialno varstvo, 
- mag. Tone KOŠIR, dr. med., namestnik republiške 
sekretarke za zdravstveno in socialno varstvo. 

Predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu in zdrav- 
stvenem zavarovanju z osnutkom zakona bodo obravnavali 
Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela 
ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi 
Odbor za zdravstvo kot matično delovno telo. 

POVZETEK 
Predlagatelj v oceni stanja in razlogi za izdajo zakonov 
podaja izčrpno oceno pravne ureditve področja zdrav- 
stvenega varstva, oceno zdravstvenega stanja prebival- 
cev, dostopnost do zdravstvenih storitev in obseg javnih 
financ za dejavnost zdravstvenega varstva in njegovo 
delitev. 
Zdravstveno varstvo v najširšem in sodobno opredelje- 
nem smislu obsega široko področje, ki posega v mnoge 
dejavnosti tudi izven področja zdravstva. Na podlagi 
usmeritev Svetovne zdravstvene organizacije, ocene 
dosedanjega razvoja zdravstva v Republiki Sloveniji ter 
primerjav z razvitimi državami v svetu, naj bi razvojna 
politika Republike Slovenije med svoja temeljna načela 
vključila: 
- preusmeritev k zdravju in odgovornosti za krepitev in 
ohranitev zdravja, ki ga pojmujemo kot stanje kar naj- 
boljšega telesnega, duševnega in socialnega blago- 
stanja; 
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— zakonsko določitev nalog Republike Slovenije za 
zagotovitev pogojev za uresničevanje te usmeritve ter 
uresničevanje odgovornosti posameznikov, skupin in 
delodajalcev do lastnega zdravja in zdravja drugih. 
Zakon bo dal temeljne usmeritve glede pravic in obvez- 
nosti v zvezi z zdravjem in zdravstvenim varstvom, dolo- 
čil naloge posameznih nosilcev ter opredelil sistem 
zdravstvenega zavarovanja. Posebej bo poudarjeno, da 
morajo prevzeti največjo skrb in odgovornost za zdravje 
nosilci politične oblasti ter gospodarskega razvoja. 
Zakon bo predvidel tudi vire sredstev za izvajanje pro- 
gramov za krepitev zdravja, skladno s prednostnimi 
nalogami in cilji. 
Republika Slovenija bo zagotavljala iz proračuna sred- 
stva za program s področja javnega zdravstva, ki ga 
izvajajo inštitut in zavodi za javno zdravstvo. Zakon bo 
zadolžil občino in mesto za oblikovanje in izvajanje pro- 
gramov krepitve zdravja ljudi na lokalni ravni. Delodajal- 
cem pa bo določil naloge za celostno varovanje zdravja 
delavcev pred škodljivimi vplivi delovnega mesta, za 
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preventivno dejavnost in druge naloge, ki izhajajo iz 
konvencij mednarodne organizacije dela. 
Zakon predvideva, da bo Republika Slovenija imela plan 
razvojnih možnosti in potreb po zdravstvenih programih 
in zdravstvenih zmogljivostih. V planu naj bi določila 
strategijo in prioritetna področja razvoja zdravstvenega 
varstva. Plan bo osnova za oblikovanje programov, dolo- 
čanje obsega pravic zavarovanih oseb, financiranje 
zdravstvenega varstva ipd. 
Zakon bo ponovno uvedel v Republiki Sloveniji sistem 
zdravstvenega zavarovanja. Predvideno je obvezno in 
prostovoljno zavarovanje. Zakon bo opredelil zavaro- 
vance in zavarovane osebe. Določil bo tudi vire sredstev 
za zdravstveno zavarovanje. Za izvajanje obveznega 
zdravstvenega zavarovanja zakon predvideva ustanovi- 

tev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki bi 
se ustanovil kot javni zavod za območje Republike Slo- 
venije. 
Nove zakonske rešitve predvidevajo tri vire financiranja 
zdravstvene dejavnosti: republiški proračun, sredstva iz 
naslova obveznega zavarovanja in sredstva iz naslova 
prostovoljnega zavarovanja. Predlagatelj ocenjuje, da 
bo republiški proračun moral zagotoviti okoli 15%, občin- 
ski proračun pa okoli 2% sredstev za zdravstveno var- 
stvo. Sredstva obveznega zdravstvenega zavarovanja 
pa se bodo oblikovala iz prispevkov zavezancev. 
Zaradi prenosov in sprememb v sistemu zdravstvenega 
zavarovanja se bodo relativne prispevne stopnje iz 
osebnih dohodkov in obveznosti delodajalcev za zdrav- 
stveno varstvo spremenile. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona je v 15. točki 321. člena 
ustave SR Slovenije, ki določa, da Skupščina Republike Slo- 
venije v okviru pravic in dolžnosti republike ureja z zakonom 
sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONOV 

1. Ocena pravne ureditve 
Skupščina SR Slovenije je sprejela sedaj veljavni zakon 
o zdravstvenem varstvu (Ur.l. SRS, št. I/80, 45/82, 42/85, 32/89, 
42/89 in 8/90) v mesecu decembru leta I979. Rešitve v zakonu 
o zdravstvenem varstvu izhajajo iz načelno širše postavljenih 
določb zakona o združenem delu in zakona o skupnih osno- 
vah svobodne menjave dela, ob upoštevanju zakonske uredi- 
tve sistema družbenega planiranja. 
Zakon o zdravstvenem varstvu je uredil odnose med udele- 
ženci v svobodni menjavi dela, bodisi neposredno bodisi 
v samoupravnih interesnih zdravstvenih skupnostih, zagotav- 
ljanje pravic do zdravstvenega varstva, samoupravno organi- 
ziranje delavcev na področju zdravstvenega varstva, ustanovi- 
tev in statusne spremembe zdravstvenih organizacij, samou- 
pravljanje v njih ter druga specifična vprašanja. 
Zakon o zdravstvenem varstvu je kot poseben zakon urejal 
tudi specifiko odnosov in postopkov družbenega planiranja 
na področju zdravstvenega varstva. Določal je obveznosti 
udeležencev v svobodni menjavi dela pri pripravi planskih 
dokumentov, najvažnejše elemente, ki so jih usklajevali, ter 
temeljno vsebino samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana zdravstvenih skupnosti. 
V Republiki Sloveniji smo imeli na podlagi zakona o zdrav- 
stvenem varstvu občinske in medobčinske zdravstvene skup- 
nosti ter Zdravstveno skupnost Slovenije. Občinske zdrav- 
stvene skupnosti je zakon zavezoval, da medsebojno sodelu- 
jejo zlasti zaradi uresničevanja solidarnosti pri zagotavljanju 
pravic do zdravstvenega varstva, zagotovitve zdravstvenih 
storitev, katerih opravljanje ni organizirano na območju posa- 
mezne občinske zdravstvene skupnosti, zaradi usklajevanja in 
delitve dela zdravstvenih organizacij, usklajevanja razvoja 
zdravstvenih zmogljivosti, pa tudi zaradi uresničevanja drugih 
skupnih interesov in potreb. Občinske zdravstvene skupnosti 
so po zakonu lahko ustanovile medobčinsko zdravstveno 
skupnost, obvezno pa so se združevale v Zdravstveno skup- 
nost Slovenije. 
V naši republiki smo imeli na podlagi zakona 65 občinskih 
zdravstvenih skupnosti, 9 medobčinskih in 2 mestni zdrav- 
stveni skupnosti ter Zdravstveno skupnost Slovenije. Z zako- 
nom o določitvi nalog, ki jih od I.I.I990 začasno opravljajo 
organi samoupravnih interesnih skupnosti, in o ustanovitvi 
določenih republiških upravnih organov, so prešle naloge 
prejšnjih skupnosti na Skupščino Republike Slovenije, njen 
Izvršni svet in na Republiško upravo za zdravstveno varstvo, ki 
je organ v sestavi Republiškega sekretariata za zdravstveno in 
socialno varstvo. 

Zakon o zdravstvenem varstvu je določal tudi pravice do 
zdravstvenega varstva, krog upravičencev, način in prostor 
odločanja o obsegu pravic ter način in postopek za njihovo 
uresničevanje. Določil je najmanjši obseg zdravstvenega var- 
stva, ki je zagotovljen vsem na območju Republike Slovenije. 
Natančnejši obseg pravic pa je bil določen s samoupravnim 
sporazumom o uresničevanju zdravstvenega varstva. 
Zakon o zdravstvenem varstvu je določil glavne tipe zdrav- 
stvenih organizacij ter oblike in smeri medsebojnega sodelo- 
vanja. Pri tem je zlasti določil funkcijo posameznih tipov 
zdravstvenih organizacij in nujno strokovno razvitost in diferi- 
ciranost le—teh. Opredelil je: zdravstveni dom z zdravstveno 
postajo v organizaciji združenega dela ali krajevni skupnosti, 
bolnišnico (splošna ali specialna), polikliniko, zavod za soci- 
alno medicino in higieno, lekarno, zdravstveni center, univer- 
zitetno kliniko ali inštitut, Univerzitetni klinični center in 
naravno zdravilišče. 
Zakon o zdravstvenem varstvu je nadalje uredil nekatere spe- 
cifičnosti delovanja in sestave organov upravljanja v zdrav- 
stvenih organizacijah. Te specifičnosti so izhajale iz dejstva, 
da je zdravstvena dejavnost posebnega družbenega pomena. 
Opredelil je posebnosti odnosov med delavci, ki izvajajo 
zdravstvene storitve in osebami, pri katerih se te storitve 
opravljajo. Zakon je opredelil delavce, ki opravljajo zdrav- 
stvene storitve, opravljanje pripravništva s strokovnim izpitom 
in specializacij s specialističnim izpitom ter strokovno izpo- 
polnjevanje. Določil je interni nadzor v zdravstvenih organiza- 
cijah, strokovno nadzorstvo univerzitetnih klinik in inštitutov 
ter upravno nadzorstvo za zdravstveno varstvo pristojnega 
republiškega upravnega organa. Uredil je ustanovitev zdrav- 
stvenega sveta in mu določil naloge. 
Ves povojni razvoj področja zdravstvenega varstva je temeljil 
na miselnosti, da je mogoče vzpostaviti družbeno-ekonom- 
sko ureditev, v kateri bodo vsem občanom zagotovljene vse 
dosegljive dobrine s področja družbenih dejavnosti z najširšo 
solidarnostjo vseh državljanov. Zato so se ves ta čas pravice 
občanov do teh dobrin postopno in vztrajno širile in to tudi 
v časih, ko za takšno ravnanje ni bilo materialnega kritja 
v ustvarjenem družbenem proizvodu To je še posebej veljalo 
za področje zdravstvenega varstva, kjer smo dosegli stanje, 
ko imajo praktično vsi občani Slovenije in njihovi družinski 
člani pravico do vseh zdravstvenih storitev oziroma dejavno- 
sti, ki jih ta čas pri nas znamo opraviti in to ne glede na njihov 
materialni položaj oziroma sposobnost plačevanja prispevkov 
za te storitve. Takšna ureditev je ob staranju prebivalstva, 
povečevanju števila kroničnih bolezni in razvoju medicinske 
znanosti in tehnologije vodila v vztrajno povečevanje potreb 
in zahtev po širitvi zdravstvene mreže in po večji dostopnosti 
storitev. Glede na to, da so bile te financirane iz solidarnostno 
združenih sredstev, niti med izvajalci niti v družbenopolitičnih 
skupnostih ni bilo interesa po varčnem in preudarnem obna- 
šanju pri uveljavljanju pravic. Pri tem smo tudi pri nas pre- 
dolgo verjeli, da bo s povečevanjem zdravstvenih zmogljivosti 
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in vlaganjem vanje mogoče doseči boljše zdravstveno stanje 
prebivalstva. To je bil koncept, ki je imel značilnosti »naci- 
onalnega zdravstvenega varstva« oziroma usmeritve držav, ki 
so svojo razvojno politiko utemeljevale na miselnosti »države 
socialne blaginje«. Ti modeli pa se povsod v svetu soočajo 
s čedalje večjimi težavami. Predvsem vodijo v stalno poveče- 
vanje zahtev občanov in zdravstvenih delavcev po zdravstve- 
nih storitvah in novih dejavnostih in s tem tudi do zahtev po 
večjih sredstvih za njihovo uresničevanje. V teh sistemih 
namreč ni zadostnih materialnih ali drugih stimulativnih vzvo- 
dov, ki bi uveljavljali osebno, družinsko, kolektivno ali druž- 
beno odgovornost za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja. 
Zato se v deželah s takšnim modelom vztrajno povečuje delež 
družbenega proizvoda, namenjenega zdravstvenim storitvam, 
ne da bi se ustrezno tem vlaganjem izboljševalo tudi zdrav- 
stveno stanje prebivalstva. 
Druga pomanjkljivost sedanje ureditve področja zdravstve- 
nega varstva je njena pretirana pravna in vsebinska naravna- 
nost na bolezen in bolnike in premalo na zdravje. Glede tega 
v Sloveniji tudi s sistemskimi rešitvami močno zaostajamo za 
svetovnimi trendi. V okviru Svetovne zdravstvene organizacije 
je bila v zadnjih desetih letih sprejeta vrsta dokumentov, ki 
usmerjajo vlade, parlamente in celotno prebivalstvo v spre- 
membe, ki vodijo k boljšemu zdravju, to pa po teh opredeli- 
tvah pomeni novo in večjo kvaliteto življenja. Ti dokumenti, ki 
izhajajo iz znanstvenih spoznanj, porazdeljujejo odgovornost 
in skrb za zdravje med vlado, parlament, podjetja, lokalne 
skupnosti in občane. V nekaterih državah (npr. Nemčija) so na 
tej podlagi sprejeli poseben zakon o krepitvi zdravja in dolo- 
čili nosilce programov na tem področju. Vsega tega v naši 
doslej veljavni zakonodaji ni, zato tudi ni mogoče uresničiti 
najnaprednejših svetovnih hotenj po boljšem zdravju vsega 
prebivalstva. Uresničitev teh prizadevanj je namreč možna le 
z medpodročnim usklajenim delovanjem vseh nosilcev druž- 
benega in gospodarskega razvoja in njihovim prizadevanjem 
za boljše zdravje ljudi. 
Obstoječa zakonodaja na področju zdravstvenega varstva, ki 
temelji na določilih zakona o združenem delu in zakona 
o skupnih osnovah svobodne menjave dela, je vodila v raz- 
drobljenost zdravstvenih organizacij in njihovo organiziranje 
po TOZD-ih, slednji so velikokrat nastajali pod vplivi politič- 
nih in ne strokovno-organizacijskih načel. Razdrobljenost 
zdravstvenih organizacij je ob zapiranju v občinske in regi- 
onalne okvire onemogočala konkurenčnost med njimi in 
omogočila neracionalen razvoj mreže, nesmotrno organiza- 
cijo dela in izvajanje programov zdravstvenih storitev. Ureja- 
nje družbeno-ekonomskih odnosov z dogovarjanjem in spo- 
razumevanjem ni dovoljevalo uveljavitve specifičnih a nadvse 
potrebnih načel zdravstvene ekonomike. Ta bi se morala 
kazati v določenih tržnih mehanizmih, konkurenčnosti in tek- 
movalnosti zdravstvenih organizacij in omogočati izbiro kvali- 
tetnejših in racionalnejših rešitev. Takšna ureditev ob široko 
zastavljenih pravicah občanov z njihovo malenkostno materi- 
alno soudeležbo ali celo brez nje prav tako vzpodbuja poveče- 
vanje sredstev za izvajanje programov. Hkrati takšen sistem 
zahteva in omogoča nenehne državno-administrativne 
posege v področje ter povzroča nestabilnost in nesamostoj- 
nost sistema. Ob nedorečeni vlogi ustanoviteljev zdravstvenih 
organizacij je bilo omogočeno ustanavljanje oziroma širjenje 
zdravstvenih zmogljivosti brez predhodne ocene o možnostih 
financiranja dejavnosti, ki jo bodo opravljale. Pri tem tudi ni 
bil vzpostavljen sistem učinkovitega nadzora nad razvojem 
zdravstvenih zmogljivosti in dejavnosti v Sloveniji, kar je 
ustrezalo lokalnim in ozkim skupinskim interesom ne pa tudi 
nacionalnemu interesu. 
Značilnost dosedanje ureditve je bila tudi v tem, da je bila 
z zakonom prepovedana vsaka zasebna inciativa v obliki 
opravljanja zdravstvene dejavnosti z zasebnim delom kot tudi 
opravljanje te dejavnosti na sredstvih v zasebni lastnini. 
Opravljanje zdravstvene dejavnosti je bilo možno le na sred- 
stvih v družbeni lastnini in v javni zdravstveni službi. To je bil, 
ob vseh drugih pomanjkljivostih, še dodaten razlog za 
pomanjkanje tekmovalnosti med zdravstvenimi delavci v kva- 
liteti in dostopnosti storitev, odnosih do ljudi in v iskanju 
učinkovitejših in uspešnejših pristopov. 
Dosedanji zakon o zdravstvenem varstvu je zastarel tudi 
v nekaterih drugih pogledih, predvsem na področju načrtova- 
nja zdravstvenega varstva, varstva pravic občanov ob obrav- 

navi v zdravstvenih zavodih ter glede strokovnega usposablja- 
nja, izpopolnjevanja in napredovanja zdravstvenih delavcev. 

2. Ocena zdravstvenega stanja prebivalcev 
V sistem zdravstvenega varstva so v Sloveniji vključeni vsi 
prebivalci Republike Slovenije ter vsi tisti, ki so v Sloveniji 
zaposleni, in njihovi družinski člani ne glede na stalno prebi- 
vališče. Delež slednjih se povečuje. Tako je bilo leta 1989 
število vseh uporabnikov (2.316.000) za 15,8 % večje od števila 
prebivalcev Slovenije: 
Za oceno zdravstvenega stanja ter potreb in možnosti na 
področju zdravstva je pomembna demografska situacija. 
V Sloveniji se po letu 1981 znižuje število rojstev, ki je v letu 
I989 padlo pod 23.500, medtem ko se je še do leta I98I 
povprečno letno rodilo okrog 30.000 otrok. Splošna umrlji- 
vost se je znižala na 9,1 % v letu I989. Priseljevanje se zadnja 
leta zmanjšuje, a še vedno prispeva k pozitivni rasti števila 
prebivalstva okrog 3o %. 
V strukturi prebivalstva predstavljajo leta I990 stari nad 65 let 
10,58 % vseh prebivalcev, starostna skupina do 14 let pa 21 %. 
Do leta 2000 se bo delež starih povečal za blizu četrtino in bo 
znašal 12,74 %, delež mladih pa se bo zmanjšal na 18,3 %. Že 
danes obstajajo v Sloveniji velike razlike med območji. Pod 
demografskim pragom je poleg občine Ljubljana-Center še 
osem drugih občin, ki so vse na obmejnih območjih. 
V socialni strukturi prebivalstva se zmanjšujeta število in 
delež aktivnega prebivalstva (v obdobju 1986-1990 se je šte- 
vilo zaposlenih zmanjšalo za 3,9 indeksne točke). V januarju 
1991 je bil v Sloveniji zaposlen 775.501 delavec, skupaj 
z zasebniki in kmeti pa 872.567. Na podlagi napovedanih 
gibanj gospodarstva in zavodov republiški zavod za zaposlo- 
vanje ocenjuje, da se bo zaposlenost v letu 1991 povprečno 
zmanjšala za najmanj 5%. Število brezposelnih se povečuje, 
in sicer konec leta I989 za 33,2 % v primerjavi z decembrom 
I988 in leta I990 za nadaljnjih 64,8 %. Januarja I99I je bilo 
v Sloveniji že 60.554 brezposelnih oseb, relativna brezposel- 
nost pa je znašala že 7,8 % (relativna brezposelnost je izraču- 
nana po metodologiji, ki se uporablja v Jugoslaviji in medna- 
rodno ni primerljiva. Ustrezen mednarodno primerljiv podatek 
je 6,9%). Po prognozah republiškega zavoda za zaposlovanje 
se bo število brezposelnih do konca leta 1991 povečalo nad 
100.000 oseb, kar pomeni mednarodno primerljivo relativno 
brezposelnost na ravni 10%. Starostno upokojevanje v zad- 
njih letih intenzivno narašča. V letu I990 se je število vseh 
upokojencev povečalo za 6,3 %, starostnih upokojencev pa 
9,3 %. Februarja I99I je bilo v Sloveniji že 408.383 upokojen- 
cev (skupaj s kmeti), od tega 53,6 % starostnih, 2o,8 % invalid- 
skih, 19,1 % družinskih in 6,5% kmečkih starostnih upokojen- 
cev. Upoštevaje vse zaposlene (tudi zasebnike in kmete) je 
bilo januarja 1991 v Sloveniji 2,16 zaposlenega na enega 
upokojenca (všteti so tudi kmečki starostni upokojenci). 
V umrljivosti dojenčkov, ki je leta I989 znašala 8,1 %., smo 
zadnji dve leti ujeli Dansko, Nemčijo in Avstrijo, zaostajamo 
pa še za nordijskimi deželami. Smrtnost prebivalstva Slove- 
nije zadnjih dvajset let pada, razen pri moških med 45 in 64 let 
starosti. Trend rasti povprečne dobe preživetja je bil pri nas 
v petnajstih letih podoben kot v drugih državah, vendar lahko 
povprečen prebivalec Slovenije, ki je star 45 let ali manj, 
pričakuje za tri leta krajšo življenjsko dobo kot enako star 
prebivalec razvite Evrope. Povprečno življenjsko dobo krajša 
zgodnja umrljivost zaradi nesreč in samomorov ter zaradi 
bolezni v zvezi z kajenjem, alkoholizmom, napačno prehrano 
in premajhno telesno aktivnostjo. Medtem ko smo v zadnjih 
desetih letih že uspeli ustaviti prezgodnjo umrljivost zaradi 
bolezni obtočil in pada tudi število smrti zaradi prometnih 
nesreč, pa še vedno raste zgodnja umrljivost zaradi bolezni, ki 
so v zvezi z kajenjem in alkoholom, pri ženskah pa zaradi raka 
dojke. Prav tako so v porastu samomori in smrti zaradi slučaj- 
nih poškodb, predvsem ostarelih. 

3. Dostopnost do zdravstvenih storitev 
Osnovno zdravstveno varstvo zagotavlja mreža zdravstvenih 
organizacij, sestavljena iz zdravstvenih domov v vseh občinah 
Republike Slovenije, v katerih deluje 481 dispanzerjev, 1081 
ambulant, 160 posvetovalnic, 123 laboratorijev in 171 drugih 
dejavnosti. Organizacijske oblike zdravstvenih domov so raz- 
lične, vendar je dostopnost do zdravstvenih storitev v vseh 
občinah razmeroma dobra. Splošne ambulante dopolnjuje še 

4 poročevalec 



130 obratnih ambulant. Razlike med regijami so statistično 
značilne. 
Ena splošna ambulanta je v povprečju namenjena 4.895 odra- 
slim prebivalcem. V splošnih ambulantah je zaposlenih 593 
zdravnikov ali 1 zdravnik na 1.739 prebivalcev. Med regijami 
obstajajo razlike. Najmanj prebivalcev na 1 zdravnika imajo 
v celjski regiji, največ pa v koprski regiji. 
Zdravstveno varstvo otrok in mladine je organizirano v 205 
ambulantah oziroma dispanzerjih. V njih je zaposlenih 
skupno 360 zdravnikov, kar pomeni 1 zdravnik na 1.303 
otroke. Največ otrok oskrbuje 1 zdravnik v celjski regiji, naj- 
manj pa v ljubljanski regiji. 
Zdravstveno varstvo žensk izvaja 107 dispanzerjev oziroma 
ambulant in posvetovalnic. 1 zdravnik oskrbuje povprečno 
8.047 žensk v fertilni dobi. Razlike med regijami so zelo velike; 
v novogoriški regiji oskrbuje 1 zdravnik v povprečju 4.927 
žensk, v mariborski pa 11.928 žensk. 
Zdravstveno varstvo borcev je organizirano v 67 dispanzerjih 
za borce, v katerih se zdravi okrog 80.000 borcev. V dispan- 
zerjih je zaposlenih 40 zdravnikov, od tega 21 specialistov. Na 
enega zdravnika pride povprečno 2.431 borcev. V teh dispan- 
zerjih letno opravijo okoli 200.000 kurativnih in 10.000 preven- 
tivnih pregledov. 
Polivalentno patronažno službo zagotavlja I39 enot v okviru 
osnovnega zdravsvenega varstva. Poleg tega je v 54. enotah 
zagotovljena babiška služba, v 40 enotah pa oskrbujejo bol- 
nike na domu. Ena patronažna sestra oskrbuje v povprečju 
2.761 prebivalcev. Med regijami je skoraj osemkratna razlika, 
saj odpade na 1 patronažno sestro v mariborski regiji 1.891 
prebivalcev, v novomeški regiji pa 14.780 prebivalcev. 
Zobozdravstveno varstvo nudi prebivalstvu 299 splošnih in 
223 mladinskih zobozdravstvenih ambulant. V prvih je zapo- 
slen 1 zobni terapevt na 2.380 odraslih prebivalcev. Med 
regijami se te številke gibljejo od 3.034 v koprski do 1.936 
v novogoriški regiji. V mladinskem zobozdravstvu je zaposlen 
1 zobozdravnik na 1.496 otrok. Ob tem je v koprski regiji 
1 zdravnik na 1.940 otrok, v ljubljanski pa 1 zobni terapevt na 
1.317 otrok. 
Zdravstveni domovi imajo tudi 92 specialističnih ambulant; od 
tega kar 4o v ljubljanski regiji, 13 v koroški, po 10 v kranjski in 
mariborski regiji in po 7 v celjski in koprski. 
V zdravstvenih domovih je zaposlenih skupaj I.752 zdravni- 
kov, kar pomeni 1 zdravnik na 1.115 prebivalcev in 1.012 
zobozdravnikov ali 1 zobozdravnik na 1.973 prebivalcev. 
Poleg zdravnikov je v zdravstvenih domovih zaposlenih še 95 
drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev z visoko izo- 
brazbo, 1.777 zdravstvenih delavcev z višjo izobrazbo in 4.467 
zdravstvenih delavcev s srednjo izobrazbo, 411 delavcev 
z nižjo izobrazbo in 1.857 administrativno-tehničnih delav- 
cev z različnimi stopnjami strokovne izobrazbe. 
Bolnišnično zdravstveno varstvo zagotavljamo v 27 bolnišni- 
cah, od tega je 11 splošnih, 6 univerzitetnih, 2 porodnišnici in 
8 specialnih bolnišnic, ki so leta I990 razpolagale skupno 
z 11.881 posteljami in 142 specialističnimi ambulantami. 
Splošne bolnišnice so v vseh regijah. V njih je zaposlenih 
1.964 zdravnikov in zobozdravnikov, od tega kar I.450 speciali- 
strov, 1.716 višjih medicinskih sester, 5.026 medicinskih teh- 
nikov, 293 bolničarjev in 1.566 drugih zdravstvenih delavcev. 
V poprečju en zdravnik oskrbuje 6,04 postelje. V letu 1990 se 
je v bolnišnicah zdravilo 319.000 bolnikov. Njihova poprečna 
ležalna doba je znašala 11,3 dneva, postelje pa so bile zase- 
dene 83 odstotno. V vseh bolnišnicah je leta 1989 umrlo 2,6 
odstotka zdravljenih bolnikov. 
Stopnja hospitalizacije znaša v Sloveniji 147, najvišja je 
v občinah: Hrastnik (I94), Trbovlje (I88), Lj.Center (I82), Celju 
(I80) in Novem mestu (177), najnižja pa v občinah: Lenart 
(107), Ribnica (113) in Vrhnika (114). 
Mrežo zdravstvenih organizacij sestavlja še 15 naravnih zdra- 
vilišč, kjer razpolagajo z okoli 2.000 posteljami. V njih se letno 
zdravi okoli 34.000 bolnikov, njihova povprečna rehabilitacija 
pa traja okoli 13 dni. 
V Republiki Sloveniji imamo nekaj specialnih zavodov: Uni- 
verzitetni zavod za rehabilitacijo invalidov, Univerzitetni 
zavod za zdravstveno in socialno varstvo, Zavod za farmacijo 
in za preizkušanje zdravil, Zavod RS za transfuzijo, Zavod RS 
za varstvo pri delu in 8 zavodov za socialno medicino in 
higieno, ki obsegajo socialnomedicinsko službo, higiensko- 
epidemiološko službo, laboratorijsko in preventivno profilak- 
tično službo. 

Prebivalstvo oskrbuje z zdravili lekarne in lekarniške postaje, 
v katerih je letno realiziranih okoli 12 milijonov receptov. 
Za lažji dostop do zdravstvenih storitev je organizirana reše- 
valna dejavnost v 47. reševalnih postajah, kjer sta zaposlena 
102 zdravstvena delavca in 375 voznikov. Postaje razpolagajo 
z 303 reševalnimi avtomobili in prepeljejo letno okoli 200 tisoč 
bolnikov. 
Delno bi med zdravstvene zavode lahko uvrščali tudi socialne 
zavode. Teh je v Sloveniji 48 s 60 enotami, v katerih je 12.155 
mest. Kar 9.443 vseh oskrbovancev v socialnih zavodih, ali 
78% oskrbovancev, potrebuje intenzivno zdravstveno nego. 
V tem delu lahko rečemo, da deluje več kot tri četrtine social- 
nih zavodov v vlogi geriatričnih bolnišnic. 
Po skupnem številu zdravnikov na 100.000 prebivalcev (192) 
smo na ravni, ki sta jc Avstrija in Nemčija dosegli leta 1984. Po 
številu bolniških postelj na 1.000 prebivalcev (5,9) pa sodimo 
prav na dno razvitih evropskih dežel. Če bi med bolniške 
postelje vštevali tudi zdraviliške postelje in tiste postelje 
v socialnih zavodih, ki so glede na zdravstveno stanje oskrbo- 
vancev pravzaprav bolniške postelje, pa imamo tudi v Slove- 
niji 11,7 postelj na 1.000 prebivalcev, kar je prav toliko kot 
razvite evropske dežele. Vendar ob mednarodnih primerjavah 
ne smemo zanemariti stopnje gospodarske razvitosti, druž- 
beni proizvod na prebivalca, ki ga dosegamo, pa je nekajkrat 
nižji od tistega v razvitih evropskih državah. 

4. Obseg javnih financ za dejavnost zdravstvenega varstva 
in njegova delitev 
Mednarodne primerjave virov sredstev za zdravstvo so zelo 
težavne, saj uradne statistike različnih držav različno pojmu- 
jejo obseg zdravstvene dejavnosti in različno izračunavajo 
družbeni proizvod. Zato bi kakršnekoli številke o deležih sred- 
stev, ki jih države namenjajo zdravstveni dejavnosti, brez 
temeljitih analiz primerljivosti lahko pomenile zgolj zavajanje 
javnosti. Zato se bomo osredotočili raje na prikazovanje sta- 
nja doma. 
V desetletnem obdobju od I980-I989 se delež sredstev za 
zdravstveno dejavnost v sekundarni delitvi družbenega proiz- 
voda in narodnega dohodka znižuje. V letu I980, ko je znašal 
5,0% družbenega proizvoda, je v letu I988 padel na komaj 3,7 
%, vendar se je že na3(ednje leto povišal na 4,7 %. V tem 
obdobju sta se družbeni proizvod in narodni dohodek, sprem- 
ljana v stalnih cenah, povečala za 1,1-krat, bruto vplačila za 
zdravstvo pa so se znižala za 0,7-krat; povedano drugače 
- enoodstotni nominalni rasti družbenega proizvoda oziroma 
narodnega dohodka je sledilo nominalno povišanje bruto 
vplačil za zdravstvo za 0,9 odstotne točke. 
Nominalni znesek bruto vplačil za zdravstveno dejavnost na 
uporabnika se je v opazovanem obdobju povečal ob pov- 
prečni 0,9 % letni rasti števila uporabnikov za 2.107-krat ali 
za okoli 116 % povprečno letno. Realno pa se je ta znesek od 
leta 1979 zniževal (z izjemo leta 1988) vse do leta 1985, ko je 
začel ponovno naraščati. V opazovanem obdobju so se bruto 
vplačila na uporabnika zviševala povprečno letno za 0,1 %, ob 
tem ko se je narodni dohodek na prebivalca povečeval pov- 
prečno letno za 1,2 %. Leta 1990 so znašala bruto vplačila na 
uporabnika 4.360,30 dinarjev, kar je realno približno toliko, 
kot v letih 1983 in 1987, medtem ko so z izjemo leta 1989 
v vseh drugih letih od 1982. dalje znašala manj. 
Če odstranimo vpliv spremembe sistema, ki je del pravic iz 
zdravstvenega varstva prenesel na otroško varstvo (nadome- 
stila za porodniški dopust) in na podjetja (nadomestila za 
bolezensko odsotnost ter plačevanje zdravstvenih storitev 
v zvezi z nesrečami pri delu in poklicnimi boleznimi) razen 
tega pa še nekatere druge dejavnosti na neposredno svo- 
bodno menjavo dela s podjetji oziroma v neposredno sofinan- 
ciranje s strani uporabnikov, potem ugotovimo, da je obseg 
sredstev za zdravstveno dejavnost, v vsem obdobju razme- 
roma stabilen in znaša okoli 6,7% družbenega proizvoda. 
Očitna je bila tendenca prenašanja financiranja zdravstvene 
dejavnosti iz javnofinančnega sektorja na druge sektorje 
z željo, da se tudi tako vpliva na omejevanje rasti sredstev za 
zdravstveno dejavnost. 
Razporeditev sredstev zdravstvene dejavnosti na uporabnika 
po regijah kaže, da so med njimi velike razlike, ki se v celot- 
nem desetletnem obdobju v glavnem niso spreminjale, kar je 
logična posledica sistema financiranja zdravstvene dejavno- 
sti. Primerjava dosežene ravni sredstev na uporabnika z repu- 
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bliškim povprečjem kaže, da so »kronično suficitni« v Celju, 
Ljubljani in Novi Gorici, na Ravnah se približujejo republi- 
škemu povprečju, v Mariboru, Kranju in Novem mestu pa se 
od njega oddaljujejo. Veliko spremembo je v medregijsko 
delitev sredstev za zdravstveno dejavnost prinesel spreme- 
njen način financiranja v letu 1990. Medregijske razlike so se 
bistveno zmanjšale, pri čemer pa sta Maribor in Murska 
Sobota še vedno deležna najnižjega zneska sredstev na upo- 
rabnika (88,2 oziroma 84,8 % republiškega povprečja). 
Ob tem ne smemo zanemariti dejstva, da je obseg sredstev za 
zdravstveno dejavnost tudi funkcija potreb prebivalstva. 
V urbanih območjih so potrebe po dejavnosti zdravstvenega 
varstva večje, v ruralnih pa manjše. Poleg tega je dejavnik, ki 
pogojuje večji obseg sredstev tudi koncentracija specialistič- 
nih dejavnosti v večjih mestih. Zato je povsem nestvarno 
pričakovati, da bi se lahko obseg sredstev za zdravstveno 
varstvo na prebivalca po regijah ali celo občinah izenačil. 
Razdelitev bruto vplačil za zdravstveno dejavnost po posa- 
meznih dejavnostih je v opazovanem desetletnem obdobju 
razmeroma stabilna. Kaže se tendenca naraščanja deleža za 
splošno in specialistično ambulantno dejavnost ter zoboz- 
dravstveno nego in protetiko, ki se je začela v 70. letih, ter 
počasno upadanje deleža sredstev za bolnišnično dejavnost, 
ki pa še vedno pomeni okoli 43 % vseh sredstev za zdravstvo. 
Za samo zdravstveno dejavnost je struktura oblikovanja sred- 
stev sicer sekundarnega pomena, za narodno gospodarstvo 
pa ne. Do leta 1981 so se sredstva za zdravstveno dejavnost 
zbirala s prispevki iz osebnih dohodkov, potem do leta 1988 
razen leta 1986 pretežno iz dohodka, z letom 1988 je bil 
ponovno opravljen prenos na prispevek iz bruto osebnega 
dohodka. 
Spremljanje prihodkov zdravstvene dejavnosti po vrstah zava- 
rovancev kaže na to, da je financiranje zdravstvene dejavnosti 
postopoma prehajalo na združeno delo. Posebni prispevek 
upokojencev je bil ukinjen leta 1981, kmalu nato se je začej 
zniževati delež kmetov in obrtnikov; 7 % povprečni letni 
stopnji zmanjšanja števila zavezancev (kmetov in drugih) je 
sledilo 12 % zmanjšanje realnega obsega njihovih prispevkov. 
V letu 1989 predstavljajo kmetje in drugi uporabniki v struk- 
turi vseh uporabnikov 8,3 %, njihovi prispevki pa le 2,8 % vseh 
bruto vplačil. Pri oblikovanju celottiega prihodka zdravstve- 
nih delovnih organizacij je opazna tendenca večanja deleža, 
ki se je oblikoval preko svobodne menjave dela oziroma po 
letu 1989 iz proračuna, in pomeni blizu 80 % celotnega pri- 
hodka. Prihodki od participacije občanov pomenijo komaj 
okrog 3 %. 
V razporejanju celotnega prihodka zdravstvenih organizacij je 
opazna težnja k večanju deleža materialnih stroškov in drugih 
izdatkov na račun čistih osebnih dohodkov. Taka gibanja so 
logična posledica zniževanja deleža zdravstva v delitvi narod- 
nega dohodka in težnje po ohranitvi obsega dejavnosti na eni 
strani ter avtonomnega gibanja cen proizvodov in storitev, ki 
jih zdravstvo potrebuje. 
Vendar je gibanje realnih osebnih dohodkov v zdravstveni 
dejavnosti od leta 1970 do 1989 v povprečju ugodnejše kot 
v gospodarstvu ali v drugih negospodarskih dejavnostih. 
Medtem ko so se realni osebni dohodki v tem obdobju 
v gospodarstvu zviševali povprečno letno za 0,5 %, so se 
v zdravstvu za 1,6 %, v zadnjih letih pa 0,3 % letno, medtem ko 
so se v gospodarstvu realno zniževali po 1 % letno. 

III. PODLAGE IN PREDLOGI ZA NOVO ZAKONSKO URE- 
DITEV 
Zdravstveno varstvo v najširšem in sodobno opredeljenem 
smislu obsega izredno široko področje, ki posega v mnoge 
dejavnosti tudi izven področja zdravstva. Na podlagi usmeri- 
tev Svetovne zdravstvene organizacije, ocene dosedanjega 
razvoja zdravstva v Republiki Sloveniji ter primerjav z razvi- 
timi državami v svetu naj bi razvojna politika Republike Slove- 
nije med svoja temeljna načela vključila: 
- preusmeritev k zdravju in odgovornosti za krepitev in ohra- 
nitev zdravja, ki ga pojmujemo kot stanje kar najboljšega 
telesnega, duševnega in socialnega blagostanja; 
- zakonsko določitev nalog Republike Slovenije za zagotovi- 
tev pogojev za uresničevanje te usmeritve ter uresničevanje 
odgovornosti posameznikov, skupin in delodajalcev do last- 
nega zdravja in zdravja drugih. 
Na področju zdravstvenega varstva naj bi ponovno uvedli 

zasebno delo in s tem konkurenčnost s ciljem boljše kvalitete 
in ponudbe zdravstvenih storitev in odnosa do bolnikov. 
V Republiki Sloveniji naj bi tudi v prihodnje planirali razvojne 
možnosti in potrebe zdravstvenega varstva, s čimer bi določili 
strategijo in prioritete razvoja ter naloge, cilje in nosilce 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. 
Celovitost programa za krepitev, ohranitev in povrnitev 
zdravja bo razdeljena na širše družbene ukrepe za krepitev 
zdravja, za katere naj bi v perspektivi oblikovali posebne 
programe na ravni republike za t.i. »health promotion«. 
V okviru republiškega proračuna naj bi za ta namen določili 
tudi posebna sredstva. Program dosedanjih zdravstvenih sto- 
ritev se bo izvajal v okviru obveznega in prostovoljnega zdrav- 
stvenega zavarovanja, ki bo tudi materialno spodbujal k skrbi 
za lastno zdravje in smotrni porabi storitev. 
Široko pojmovanje in snovanje pojma zdravstvenega varstva 
je nujno, če želimo tudi v naši republiki skladno z znanstve- 
nimi spoznanji vzpostaviti odnose, v katerih bo odgovornost 
in skrb za zdravje prebivalstva razporejena na vse dejavnike, 
ki vplivajo na zdravje s svojimi odločitvami. To vodi v sklep, da 
je potrebno razmejiti zakonsko gradivo, ki opredeljuje druž- 
beno skrb za zdravje kot tudi področje zdravstvenega zavaro- 
vanja ter upravljanja in odločanja o najpomembnejših vpraša- 
njih z najširšega področja zdravstvenega varstva od ureditve 
delovanja zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev, nji- 
hove organiziranosti, vključevanja v soodločanje o razvojnih 
vprašanjih, zasebnem delu, strokovnem izpopolnjevanju in 
usposabljanju, nadzora nad delom zdravstvenih delavcev ipd. 
Zato predlagamo namesto zakona o zdravstvenem varstvu tri 
zakone, in sicer zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstve- 
nem zavarovanju ter zakon o zdravstveni dejavnosti. Glede na 
specifiko področja pa predlagamo tudi poseben zakon 
o lekarniški dejavnosti. Podobno ureditev oziroma razmejitev 
področja zdravstvenega varstva in dejavnosti poznajo tudi 
druge evropske države, uveljavljena pa je že bila pred časom 
tudi v Sloveniji. Ureditev področja zdravstvenega varstva 
v ločenih zakonih je tudi sicer smiselna iz praktičnih vidikov, 
saj so pravne podlage za urejanje področja zdravstvenih 
dejavnosti odvisne od drugačnih razvojnih gibanj kot vpraša- 
nja odgovornosti za zdravje in zdravstvenega zavarovanja ter 
s tem povezane zdravstvene in socialne varnosti ljudi. 
V predlaganih zakonih je le načelno urejeno varstvo osebnih 
podatkov, ker bomo tako kot doslej imeli poseben zakon 
o evidencah v zdravstvu. Te so zdaj urejene z zveznim predpi- 
som. Novi zakon o evidencah bo povzel in posodobil sedanjo 
zvezno ureditev tega področja ter jo uskladil z zahtevami 
zakona o varstvu osebnih podatkov. 

IV. POGLAVITNE REŠITVE PODROČJA ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA IN ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA 
Zakon naj bi dal temeljne usmeritve glede pravic in obvezno- 
sti v zvezi z zdravjem in zdravstvenim varstvom, določil naloge 
posameznih nosilcev ter opredelil sistem zdravstvenega zava- 
rovanja. 
1. Varovanje zdravja 
V zakonu naj bi bila posebej poudarjena odgovornost in skrb 
za zdravje posameznika in celotnega prebivalstva. Ta naj bi 
sledil svetovnim razvojnim usmeritvam in znanstvenim spoz- 
nanjem o varovanju in krepitvi zdravja, opredelil dolžnosti ter 
naloge države, delodajalcev in posameznikov, da bi takšno 
predvideno raven zdravja tudi dosegli. 
Posebej bi bilo poudarjeno, da morajo prevzeti največjo skrb 
in odgovornost za zdravje nosilci politične oblasti ter gospo- 
darskega razvoja. Ustrezno s stopnjo odgovornosti naj bi 
zakon tudi opredelil naloge, ki jih imajo nosilci odgovornosti 
za zdravje, da bi omogočili boljše zdravje in večjo kvaliteto 
življenja. V tej smeri je predvsem vlada zadolžena in pristojna 
za medpodročno povezovanje, sodelovanje in usmerjanje raz- 
ličnih dejavnosti. Zato bi bilo potrebno pri vladi ustanoviti 
poseben medpodročni svet, ki bi ocenjeval zakonske, plan- 
ske, investicijske in druge predloge oziroma pobude z vidika 
vpliva ali posledic za zdravje ljudi. Ta organ naj bi bil dolžan 
opozarjati skupščino, vlado, posamezne resorje, podjetja in 
zavode na njihovo ravnanje, če bi bilo to škodljivo za zdravje, 
zadržati sprejem zakonov in drugih predpisov, ki bi posredno 
pomenili škodo za zdravje, in tudi predlagati ukrepe za 
odpravo pomanjkljivosti. 
V zakonu naj bi bili predvideni viri sredstev za izvajanje 
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programov za krepitev zdravja, skladno s prednostnimi nalo- 
gami in cilji. Proračunska sredstva za ta namen bi morala biti 
posebej določena, zbirala pa bi se iz posebnega davka na 
alkoholne pijače, tobačne izdelke, slaščice in druge zdravju 
škodljive proizvode. Takšen aktiven in pozitiven pristop 
k zdravju naj bi bil ena najpomembnejših novosti v oblikova- 
nju sistema zdravstvenega varstva v najširšem smislu besede, 
ki izhaja iz deklaracij in listin, sprejetih v okviru Svetovne 
zdravstvene organizacije (deklaracija o primarnem zdravstve- 
nem varstvu iz Alma-Ate, Ottavvska listina, Frankfurtska 
listina). 
Vsak nov tehnološki postopek, energetski projekt in poseg 
v naravo naj bi pred uvedbo preverili glede na vpliv na zdravje 
ljudi. 
Republika Slovenija naj bi zagotavljala vsem prebivalcem 
Slovenije iz proračuna tudi sredstva za dejavnost javnega 
zdravstva, ki obsega proučevanje in spremljanje zdravstve- 
nega stanja prebivalstva, zdravstveno vzgojo, na podlagi 
posebnih predpisov pa tudi preprečevanje,odkrivanje in 
zdravljenje karantenskih in drugih nalezljivih bolezni, ekolo- 
ško, higiensko in epidemiološko službo. 
Zakon naj bi zadolžil občino in mesto za oblikovanje in izvaja- 
nje programov krepitve zdravja ljudi na lokalni ravni. 
Delodajalcem naj bi zakon določil naloge za celostno varova- 
nje zdravja delavcev pred škodljivimi vplivi delovnega mesta, 
za preventivno dejavnost in druge naloge, ki izhajajo iz kon- 
vencij mednarodne organizacije dela št. 155 in 161. 
2. Načrtovanje zdravstvenega varstva 
Republika Slovenija naj bi imela plan razvojnih možnosti in 
potreb po zdravstvenih programih in zdravstvenih zmogljivo- 
stih. V planu naj bi določila strategijo in prioritetna področja 
razvoja zdravstvenega varstva, naloge, cilje in nosilce ter 
podlage za razvoj dejavnosti in za sistem zdravstvenega zava- 
rovanja. 
Plan bi bil osnova za oblikovanje programov, določanje 
obsega pravic zavarovanih oseb, financiranje zdravstvenega 
varstva, načrtovanje mreže zdravstvenih zavodov in zaseb- 
nega dela v zdravstvu in naj bi ga sprejeli najpozneje pol leta 
po sprejemu nove zdravstvene zakonodaje. 

3. Zdravstveno zavarovanje 
Zakon naj bi ponovno uvedel v Republiki Sloveniji sistem 
zdravstvenega zavarovanja. S tem bi odstopili od doseda- 
njega modela nacionalnega zdravstvenega varstva, v katerem 
so imeli vsi občani z zakonom in na podlagi solidarnosti 
zagotovljene vse pravice do zdravstvenih storitev. Ta spre- 
memba bi povzročila, da bi bilo uveljavljanje zahtev po zdrav- 
stvenih storitvah in nekaterih drugih pravicah možno le 
v okviru pravil zavarovanja oziroma zdravstvene zavaroval- 
nice, pri čemer sistem predpostavlja, da bodo pravice zavaro- 
vanih oseb vedno tudi pokrite z določenim prispevkom. 
V zakonu naj bi kot zavarovane osebe opredelili vse vrste 
zavarovancev in njihovih družinskih članov, vključno z zave- 
zanci za prispevke. 
Predvideno je obvezno in prostovoljno zavarovanje. 
Zakon bi predvideval možnost uvedbe kritja cene zdravstvene 
storitve iz obveznega zavarovanja do določenega nivoja, nad 
katerim pa naj bi se vključilo prostovoljno zavarovanje ozi- 
roma doplačilo razlike, če oseba ne bi bila prostovoljno zava- 
rovana. Ta nivo bi se lahko občasno spreminjal glede na 
materialne možnosti zavarovalnice, interese zavarovancev in 
druge pogoje. Zato bi zakon opredelil za te pravice raven 
storitev, ki bo zagotovljena vsem občanom in ki je ne bi bilo 
mogoče znižati ali odvzeti. Ta raven bi bila predlagana tako, 
da bi omogočala ohraniti razmeroma visoko raven zdrav- 
stvene in socialne varnosti ljudi, zlasti v prvih letih po uveljavi- 
tvi zakona. Doplačila oziroma oblike prostovoljnega zavarova- 
nja pa bi vzpodbujale ljudi k varčnejšemu obnašanju in večji 
moralni in materialni odgovornosti za krepitev, ohranitev in 
povrnitev zdravja. Zavarovanci bi v okviru prostovoljnega 
zavarovanja imeli možnost izbire »paketov« zavarovanja 
glede na svoje interese, s čimer bi dosegli postopno poveče- 
vanje sredstev za izvajanje programov zdravstvenega varstva 
iz osebne porabe. Pri nas se delež osebne porabe v sredstvih 
za pro-gram zdravstvenega varstva giblje med 2 in 3 %, 
v zahodnih evropskih državah pa med 2o in 3o %. Povečeva- 
nje tega vira bi bilo možno doseči s postopnim širjenjem 
prostovoljnega zavarovanja, pri čemer bi bila postopnost pre- 

hoda od sedanje k novi ureditvi predmet razvojne strategije 
na tem področju. 
V prostovoljno zavarovanje naj bi se lahko vključevali tudi 
delodajalci - bodisi za zavarovanje svojih obveznosti, bodisi 
s plačilom prostovoljnega zavarovanja za svoje delavce, pa 
tudi drugi družbeni subjekti. 
Zakon naj bi obvezno zavarovanje predpisal v celoti za vse 
pravice do zdravstvenega varstva otrok in mladine, ki se 
redno šola, ter za pravice do zdravstvenega varstva žensk 
v zvezi z nosečnostjo, porodom in poporodnim varstvom, za 
zdravljenje poškodb pri delu in poklicnih bolezni, nalezljivih 
bolezni in določenih duševnih bolezni, za nujno medicinsko 
pomoč in zdravljenje, za patronažo, zdravljenje in nego na 
domu ter v socialnih zavodih, za storitve v zvezi s presadi- 
tvami tkiv in organov, preventivne programe ter za zdravila, 
ortopedske in druge pripomočke v zvezi z navedenimi stori- 
tvami. 
Druge pravice naj bi zakon določil kot pravico iz obveznega 
zavarovanja le v določenem odstotku vrednosti storitve. Za 
razliko do polne vrednosti naj bi se ljudje prostovoljno zavaro- 
vali, ali pa bi morali razliko plačati. 
Nekatere kategorije zavarovanih oseb (invalidi, osebe, ki 
izpolnjujejo pogoje za pridobitev socialnih pomoči) naj bi 
imeli možnost uveljavljati v celoti tudi druge storitve, kadar bi 
šlo za nujno zdravljenje, o čemer bi odločal izbrani zdravnik, 
in do nujnih pripomočkov, o čemer bi odločala pristojna 
zdravniška komisija. Predvideno je tudi, da bi za določene 
kategorije ljudi oziroma določene primere uveljavili omejitev 
obveznosti plačil zdravstvenih storitev oziroma odobrili uve- 
ljavljanje storitev v celoti, ko bi bila ta omejitev prekoračena. 
Nekateri odstotki vrednosti storitev (n.pr.: vmesna lista zdra- 
vil, participacija za zobnoprotetično zdravljenje) so v praksi 
uveljavljeni že zdaj. 
Od dosedanjega se predlagani sistem razlikuje pri storitvah 
v zvezi s poškodbami pri delu in poklicnimi boleznimi, ki so jih 
doslej neposredno plačevali delodajalci, poslej pa naj bi zanje 
plačevali le poseben prispevek za obvezno zdravstveno zava- 
rovanje. 
Zakon predvideva uvedbo prostovoljnega zavarovanja 
s 1.7.1992 in njegovo uveljavitev najpozneje s 1.1.1993 ter 
postopen prehod s sedanjih 100% na odstotke vrednosti stori- 
tev, ki bi se krile iz obveznega zavarovanja. Do uveljavitve 
prostovoljnega zavarovanja naj bi ohranili sistem participacij, 
pri katerem pa bi oprostitve temeljile le na gmotnem položaju 
ljudi. 
Prav bi tudi bilo, da bi zahtevali hitrejšo uvedbo prostovolj- 
nega zavarovanja za tista tveganja, na katera posameznik 
posredno ali neposredno lahko vpliva, kot so na primer 
poškodbe izven dela. 
V okviru obveznega zavarovanja bi imeli zavarovanci tudi 
pravico do denarnih dajatev in povračil. Nadomestilo oseb- 
nega dohodka zaradi začasne zadržanosti z dela zaradi 
bolezni, poškodbe ali nege bi lahko uveljavili vsi, ki bi plače- 
vali prispevek vsaj od osnove, ki ne bi bila nižja od najnižje 
pokojninske osnove. 
Zakon naj bi opredelil zavarovance in zavarovane osebe, 
podrobnejše določbe pa naj bi bile vključene v statut zdrav- 
stvene zavarovalnice. 
Zakon naj bi določil vire sredstev za zdravstveno zavarovanje. 
Posebej je treba omeniti, da naj bi Zavod za zaposlovanje 
plačeval prispevke za obvezno zavarovanje za nezaposlene. 
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavrovanja za upo- 
kojence in uživalce pravic do poklicne rehabilitacije, prora- 
čuni pa za tiste osebe, ki imajo osebne prejemke iz proračuna 
in za prebivalce brez prejemkov. Posebej bi zakon določil tudi 
osebe, ki jih je potrebno obvezno zavarovati za nesrečo pri 
delu in poklicno bolezen ter zavezance za plačilo teh prispev- 
kov. 
Za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja naj bi se 
ustanovil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v 
nadaljevanju: ZZZS). 
Podlaga za urejanje odnosov med ZZZS in zdravstvenimi 
zavodi ter zasebnimi zdravstvenimi delavci naj bi bila vsako- 
letna izhodišča, ki bi jih določili skupaj ZZZS, pristojne zbor- 
nice, Združenje zdravstvenih zavodov in republiški upravni 
organ, pristojen za zdravstvo. 
Prispevne stopnje naj bi določala Skupščina Republike Slove- 
nije na predlog ZZZS, oziroma po varianti skupščina ZZZS ob 
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soglasju Skupščine Republike Slovenije. Skupščina ZZZS bi 
sprejela višje prispevke za delodajalce, pri katerih bi izdatki za 
poškodbe pri delu in poklicne bolezni presegali določeno 
povprečje. 
ZZZS bi se ustanovil kot javni zavod za območje Republike 
Slovenije. ZZZS bi upravljala skupščina, ki bi bila sestavljena 
iz predstavnikov delodajalcev in zavarovancev, ter iz članov, 
ki bi jih imenovala Skupščina Republike Slovenije. Skupščina 
ZZZS bi imenovala izvršilne organe za izvajanje določenih 
nalog v skladu s statutom. Člane prve skupščine naj bi imeno- 
vala Skupščina Republike Slovenije. 
Zakon predvideva možnost ustanovitve območnih svetov 
delodajalcev in zavarovancev, ki bi zagotavljali vpliv javnosti 
na delo ZZZS. 
Delo ZZZS bi vodil direktor, ki bi ga imenovala skupščina 
ZZZS v soglasju z Izvršnim svetom Skupščine Republike Slo- 
venije. 
V zakonu naj bi se uredilo uveljavljanje pravic iz zdravstve- 
nega zavarovanja. V okviru ZZZS naj bi delovale zdravniške 
komisije l.in II.stopnje, njihove naloge pa bi določil zakon. 
ZZZS bi imel pravico zahtevati povrnitev škode od delodajalca 
ali posameznika, v z zakonom določenih primerih. 
V prehodnih in končnih določbah naj bi se opredeli roki za 
izvedbo zakonskih rešitev. V enem letu po uveljavitvi zakona 
naj bi bili sprejeti izvedbeni akti, izhajajoči iz zakona. Predvi- 
deno je, da bi ZZZS pričel z delom 1.1.1992, prostovoljno 
zavarovanje pa naj bi uvedli s 1.7.1992, uveljavili pa s 1.1.1993. 

IV. FINANČNE POSLEDICE NOVE UREDITVE 
Nove zakonske rešitve predvidevajo tri vire financiranja zdrav- 
stvene dejavnosti: republiški proračun, sredstva iz naslova 
obveznega zavarovanja in sredstva iz naslova prostovoljnega 
zavarovanja. 
Republiški proračun bo zagotavljal sredstva za programiranje 
in izvajanje zdravstvene vzgoje, spremljanje zdravstvenega 
stanja prebivalstva in izvajanje programov za krepitev zdravja, 
ekološko, epidemiološko in higiensko službo, socialnomedi- 
cinsko dejavnost, zbiranje krvi in organov za presajanje in 
znanstvenoraziskovalno dejavnost. Zagotavljal bo tudi sred- 
stva za plačilo zdravstvenih pregledov nabornikov, zdrav- 
stvene storitve za obsojence na prestajanju zaporne kazni, 
obvezno psihiatrično zdravljenje, obvezno zdravljenje alkoho- 
likov in narkomanov na podlagi odločbe sodišča, nujno medi- 
cinskp pomoč oseb neznanega prebivališča in tujcev iz držav, 
s katerimi niso sklenjene mednarodne konvencije. Zagotavljal 
bo tudi sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje soci- 
alno ogroženih oseb, ki so prejemniki edinega vira, invalid- 
skih in republiških priznavalnin. Poleg tega bo republiški 
proračun zagotavljal tudi sredstva za razširjeno reprodukcijo 
v javnih zdravstvenih zavodih, katerih ustanovitelj je Repu- 
blika Slovenija. 
Proračuni občin ali mesta bodo zagotavljali sredstva za pro- 
grame za krepitev zdravja na svojem območju, javno zdrav- 
stveno dejavnost, ki ni del republiškega programa, za razšir- 
jeno reprodukcijo zdravstvenih zavodov, ki so jih ustanovili in 
za zagotavljanje mrliško pregledne službe. 
Ocenjujemo, da bo republiški proračun moral zagotoviti okoli 
15%, občinski proračuni pa okoli 2% sredstev za zdravstveno 
varstvo. V to oceno niso všteta sredstva za programe krepitve 
zdravja, ki naj bi jih izvajali s sredstvi, zbranimi iz posebnih 
davkov na škodljive prehranbene in druge proizvode. 
Sredstva obveznega zdravstvenega zavarovanja se bodo obli- 
kovala iz prispevkov zavezancev. Med zavezance uvršča 
zakon tudi Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja in Zavod za zaposlovanje, ki naj bi za obvezno zdravstveno 

zavarovanje vplačala skupaj 1,7 milijard dinarjev, ali okoli 16% 
vseh izdatkov za zdravstvene storitve. 
Novi zakon prinaša tudi spremembo za obveznosti in pravice 
podjetij in delodajalcev. Ti ne bodo, kot doslej, neposredno 
poravnavali stroškov zdravstvenih storitev v zvezi s poškod- 
bami pri delu in poklicnimi boleznimi, ampak bodo za to 
tveganje plačevali prispevke v odvisnosti od pogostosti 
poškodb oziroma poklicnih bolezni. Ocenjujemo, da bodo 
podjetja iz tega naslova vplačala okoli 2% vseh sredstev za 
zdravstvene storitve. 
Predvideva se tudi prenos obveznosti delodajalca oziroma 
podjetja v zvezi z nadomestili osebnih dohodkov v času zadr- 
žanosti z dela zaradi bolezni, poškodb in nege družinskega 
člana na ZZZS. Vrednost tega prenosa ocenjujemo na 13% 
vseh izdatkov za zdravstvene storitve. 
Zaradi omenjenih prenosov in sprememb v sistemu bi se 
relativne prispevne stopnje iz osebnih dohodkov in obvezno- 
sti delodajalcev za zdravstveno varstvo: 
- znižale zaradi znišanja ravni pravic v prvem letu (okoli 2%) 
za približno 2-3%; 
- znižale zaradi prenosa obveznosti plačevanja prispevkov za 
upokojence in invalide na Skupnost pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja in Zavod za zaposlovanje za približno 
13-14%; 
- povečala zaradi prenosa nadomestil in obveznosti za 
poškodbe pri delu in poklicne bolezni za približno 12-14%. 
Skupni učinek sprememb v sistemu in prenosov bi pogojeval 
končno znižanje relativne prispevne stopnje za 2-3%. 
Obseg pravic iz naslova obveznega zavarovanja se bo zmanj- 
šal v prvem letu za predvidoma 2%. Zmanjšan obseg pravic iz 
obveznega zavarovanja bo kompenziran s prostovoljnim 
zavarovanjem oziroma z ustreznim plačilom razlike v ceni 
storitev, ki bi jo morala plačati zavarovana oseba ob uveljav- 
ljanju zdravstvenih storitev. Prostovoljno zavarovanje bi omo- 
gočilo, da bi uporabnik v celoti dobil pravico do brezplačnih 
storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja. V primeru, da 
bi k prostovoljnemu zdravstvenemu zavarovanju pristopilo 
500.000 uporabnikov, bi mesečna zavarovalna premija zna- 
šala okoli 150 dinarjev. 
V primeru, da zavarovanec ne bi sklenil prostovoljnega zava- 
rovanja, bi moral pri uporabi zdravstvenih storitev plačati 
razliko v ceni, ki bi bila v primerjavi s sedanjo participacijo pri 
nekaterih storitvah celo nižja (gre za skupino 3 v 22.členu 
zakona), v nekaterih primerih bi bila višja za 30 do 40% 
(skupini 4 in 5 22.člena zakona), hkrati pa se predvideva tudi 
uvajanje delnega plačila oziroma prostovoljnega zavarovanja 
za storitve, pri katerih sedaj participacija ni bila predvidena 
(2.točka 22.člena). Navajamo nekatere zneske participacije 
v tej skupini, ki znašajo 5% cene zdravstvene storitve: 
- transplantacija ledvice 493,00 din 
- avtotransplantacija ledvice 701,00 din 
- dvojni avto-koronarni by-pas 876,00 din 
- računalniška tomografija (do 8 rezov) 83,00 din 
- kardio-angiografija 315,00 din 
- intenzivna terapija (1 dan) 287,00 din 
V prehodnem obdobju naj bi postopen prehod v novi sistem 
izvedli s prilagajanjem participacije zavarovancev oziroma 
zavarovanih oseb bodočim razmerjem med obsegom obvez- 
nega zavarovanja in storitev, za katere se bo potrebno prosto- 
voljno zavarovati, ali pa plačati razliko v ceni storitev. 
Ustanovitev ZZZS, kakor ga predvideva zakonska rešitev, bo 
zahtevala določeno kadrovsko prerazporeditev oziroma zapo- 
slitev novih strokovnih delavcev, saj je med drugim predvi- 
deno, da se ponovno vzpostavi v okviru ZZZS sistem zdravni- 
ških komisij. 

OSNUTEK ZAKONA o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

Prvi del 
ZDRAVSTVENO VARSTVO 
I. TEMELJNE DOLOČBE 

l.člen 
Zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in 
individualnih ukrepov za krepitev, ohranitev in povrnitev 
zdravja. 

Ta zakon določa načela za uresničevanje zdravstvenega var- 
stva in nosilce družbene skrbi za zdravje in njihove naloge ter 
ureja sistem zdravstvenega zavarovanja. 

2. člen 
Vsak je dolžan skrbeti za svoje zdravje. Nihče ne sme ogrožati 
zdravja drugih. 
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Vsak ima pravico do zdravstvenega varstva in dolžnost, da 
prispeva k njegovemu uresničevanju v skladu s svojimi mož- 
nostmi. 
Vsak je dolžan poškodovanemu ali bolnemu v nujnem pri- 
meru po svojih močeh in sposobnostih izkazati prvo pomoč in 
mu omogočiti dostop do nujne medicinske pomoči. 

3. člen 
Republika Slovenija z ukrepi gospodarske in socialne politike 
ustvarja pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva in 
usklajuje delovanje in razvoj na vseh področjih s cilji zdrav- 
stvenega varstva. 
Občina in mesto v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi 
zagotavljata pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva 
na njunem območju. 
Podjetja, zavodi, druge organizacije in posamezniki so pri 
opravljanju in načrtovanju svoje dejavnosti dolžni zagotavljati 
pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva 
Podjetja, zavodi, druge organizacije in posamezniki so pri 
opravljanju in načrtovanju svoje dejavnosti dolžni zagotavljati 
pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva z razvijanjem 
in uporabo zdravju in okolju neškodljivih tehnologij ter z uva- 
janjem ukrepov za varovanje inkrepitev zdravja delavcev. 

II. DRUŽBENA SKRB ZA ZDRAVJE 

4.člen 
Republika Slovenija uresničuje svoje naloge s področja 
zdravstvenega varstva, tako da: 
- sprejema ukrepe, ki spodbujajo krepitev in varovanje 
zdravja, predvsem pa zagotavlja pogoje za zdravstveno pro- 
svetljevanje ljudi, 
- zagotavlja zakonodajno politiko, ki upošteva cilje zdrav- 
stvenega varstva, 
- z ukrepi davčne in gospodarske politike spodbuja razvija- 
nje zdravih življenjskih navad, 
- oblikuje strategijo in načrtuje zdravstveno varstvo, 
- zagotavlja osnove za razvoj zdravstveno informacijskega 
sistema v Republiki Sloveniji, 
- zagotavlja finančna sredstva za naloge, določene s tem 
zakonom. 

5.člen 
Za uresničevanje nalog iz prejšnjega člena se pri Izvršnem 
svetu Skupščine Republike Slovenije ustanovi svet za zdravje. 
Svet za zdravje ima naslednje naloge: 
- spremlja vplive okolja in življenjskih navad na zdravje 
prebivalstva ali skupin ljudi in predlaga primerne ukrepe, 
- ocenjuje razvojne načrte in zakonske osnutke z vseh podro- 
čij dejavnosti z vidika njihovega vpliva na zdravje ljudi, 
- predlaga republiškim upravnim organom uskladitev vpra- 
šanj, pomembnih za zdravje ljudi, 
- predlaga ukrepe za spodbujanje proizvodnje in uporabe 
zdrave prehrane in za uvedbo zdravju manj škodljivih tehnolo- 
ških postopkov in proizvodov, 
- predlaga ukrepe za zmanjšanje zdravju škodljivih razvad, 
- obravnava druga vprašanja s področja zdravstvenega var- 
stva, ki zahtevajo medpodročno reševanje. 
Sestavo sveta in način njegovega dela predpiše Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije. 

6.člen 
Republika Slovenija planira razvojne možnosti in potrebe po 
zdravstvenih programih in zdravstvenih zmogljivostih. 
Plan zdravstvenega varstva vsebuje: 
- strategijo razvoja zdravstvenega varstva, 
- prednostna razvojna področja, 
- naloge in cilje zdravstvenega varstva, 
- podlage za razvoj zdravstvene dejavnosti, vključno z izobra- 
ževanjem in izpopolnjevanjem kadrov, ter sistema zdravstve- 
nega zavarovanja, 
- naloge za uresničevanje plana in njihove nosilce. 

7.člen 
Republika Slovenija iz proračuna zagotavlja sredstva za: 
- programiranje, usklajevanje in sistematično uresničevanje 
zdravstvene vzgoje ter založniško dejavnost za zdravstveno 
vzgojo, 

- proučevanje in spremljanje zdravstvenega stanja prebival- 
cev, 
- uresničevanje programov republiškega pomena za krepitev 
zdravja, 
- ekološko, epidemiološko in higiensko službo, 
- epidemiološko spremljanje nalezljivih in karantenskih 
bolezni ter epidemiološko spremljanje in preprečevanje alko- 
holizma, narkomanije in drugih odvisnosti, 
- drugo socialnomedicinsko dejavnost, pomembno za vso 
republiko, 
- zbiranje krvi in organov za presajanje, 
- zdravstvene preglede nabornikov, 
- zdravstveno varstvo vojaških obveznikov na služenju voja- 
škega roka v teritorialni obrambi oziroma na usposabljanju 
v organih za notranje zadeve, 
- posebno zdravstveno varstvo po predpisih o vojaških invali- 
dih, o civilnih invalidih vojne, o varstvu udeležencev NOV in 
drugih vojn ter o republiških priznavalninah, 
- plačilo zdravstvenih storitev za obsojence na prestajanju 
zaporne kazni, za osebe, ki jim je izrečen varnostni ukrep 
obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstve- 
nem zavodu oziroma obvezno zdravljenje alkoholikov in nar- 
komanov, 
- nujno zdravstveno varstvo oseb neznanega bivališča, tujcev 
iz držav, s katerimi niso sklenjene mednarodne pogodbe ter 
tujcev, ki začasno prebivajo v Republiki Sloveniji ali so na poti 
skozi Republiko Slovenijo, in zanje ni bilo mogoče zagotoviti 
plačila, 
- znanstvenoraziskovalno dejavnost na področju zdravstve- 
nega varstva. 
Republika Slovenija iz proračuna zagotavlja tudi sredstva za 
delovanje osnovne zdravstvene dejavnosti na demografsko 
ogroženih območjih v tistem obsegu, ki ga ne pokriva Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije s svojimi normativi. 
Poleg tega tudi zagotavlja sredstva za razširjeno reprodukcijo 
skladno s planom razvoja zdravstvenega varstva republike za 
vse javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Repu- 
blika Slovenija. 

8.člen 
Občina in mesto uresničujeta svoje naloge zdravstvenega 
varstva, tako da: 
- oblikujeta in uresničujeta programe za krepitev zdravja na 
svojem območju in zagotavljata proračunska sredstva za te 
programe, 
- zagotavljata izvajanje higiensko epidemiološke, zdravstve- 
nostatistične in socialnomedicinske dejavnosti za svdje 
območje, ki niso vključene v republiški pro- gram, 
- zagotavljata sredstva za razširjeno reprodukcijo zdravstve- 
nih zavodov, ki sta jih ustanovila, 
- zagotavljata mrliško pregledno službo. 

III. ZDRAVSTVENO VARSTVO V ZVEZI Z DELOM 

9.člen 
Podjetja, zavodi, druge organizacije in posamezniki (v nada- 
ljevanju: delodajalci) morajo svojim delavcem zagotoviti: 
- da so delovni čas, organizacija dela in delovni proces 
prilagojeni telesnim in duševnim sposobnostim delavcev, 
- da so delovna mesta, stroji in oprema, ki so pod njihovim 
nadzorom, poškodbeno varni in brez nevarnosti za zdravje, 
- da kemične, fizikalne in biološke sestavine, ki so pod 
njihovim nadzorom, niso nevarne za zdravje in okolje, kadar 
so izvedeni določeni varnostni ukrepi, 
- ustrezno zaščitno obleko in opremo, kjer je to potrebno, da 
bi se kolikor je mogoče preprečila nevarnost nesreč ali škod- 
ljivih posledic za zdravje, 
- ukrepe za reševanje nujnih primerov in nesreč, tudi 
ustrezno prvo pomoč, 
- pravočasno in ustrezno obveščenost o nevarnostih za 
zdravje pri delu, 
- preventivne zdravstvene preglede (predhodne, obdobne in 
specialne) v zvezi z delazmožnostjo in v skladu s posebnimi 
predpisi, 
- nadomestilo osebnega dohodka med začasno zadržanostjo 
od dela zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni, 
- ukrepe za preprečevanje in odkrivanje poklicnih bolezni ter 
za preprečevanje poškodb pri delu, 
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- ukrepe za utrjevanje zdravja delavcev, ki so pri delu izpo- 
stavljeni posebnim nevarnostim za zdravje, vključno z dodat- 
nimi aktivnimi odmori med delom pri posebnih obremenitvah 
in tveganjih pri delu. 

10.člen 
Na predhodni zdravstveni pregled mora vsaka oseba, ki prvič 
sklene delovno razmerje oziroma po prekinitvi delovnega 
razmerja, daljši od 6 mesecev. 
Na specialni zdravstveni pregled, s katerim se ugotavljata 
zdravstveno in psihofizično stanje, mora delavec, preden je 
razporejen na dela z večjo nevarnostjo poškodb in zdravstve- 
nih okvar. 
Med opravljanjem del iz prejšnjega odstavka mora delavec 
tudi na obdobne zdravstvene preglede, pri katerih se ugotav- 
lja, ali še izpolnjuje posebne zdravstvene in psihofizične 
pogoje za ta dela. 
Na druge zdravstvene preglede morajo delavci v skladu 
s posebnimi predpisi. 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, predpiše 
v soglasju z republiškim upravnim organom, pristojnim za 
delo, način in postopek za opravljanje pregledov iz tega 
člena. 

11.člen 
Delodajalci so dolžni opraviti analizo tehnološkega procesa 
z vidika vpliva na zdravje in sprejeti program postopnega 
odpravljanja škodljivosti v skladu s posebnimi predpisi. 

Drugi del 

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 

12.člen 
Zdravstveno zavarovanje je obvezno in prostovoljno. Obseg 
obveznega zdravstvenega zavarovanja določa ta zakon. 
Obvezno zdravstveno zavarovanje po tem zakonu uresničuje 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: 
ZZZS). 
ZZZS uresničuje tudi prostovoljno zavarovanje za primere, ki 
jih določa ta zakon, in za druge primere. 

I. OBVEZNO ZAVAROVANJE 

1. Zavarovane osebe 

13.člen 
Zavarovane osebe so zavarovanci in njihovi družinski člani. 

14.člen 
Zavarovanci po tem zakonu so: 
1. osebe, ki so v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji; 
2. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji v delov- 
nem razmerju pri podjetju, zavodu, drugi organizaciji ali delo- 
dajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji, poslani na delo 
v tujino, če niso obvezno zavarovani v državi, v katero so bili 
poslani, ali če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno; 
3. osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in 
ustanovah, tujih konzularnih in diplomatskih predstavništvih 
s sedežem v Republiki Sloveniji, če niso zavarovane v državi, 
kjer ima sedež matična organizacija; 
4. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zapo- 
slene pri tujem delodajalcu, in njihovi družinski člani, ki niso 
zavarovani pri tujih nosilcih zdravstvenega zavarovanja; 
5. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zavaro- 
vane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, pa med 
bivanjem v Republiki Sloveniji ne morejo uporabljati teh pra- 
vic; 
6. osebe, ki na območju Republike Slovenije samostojno 
opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost kot edini ali 
glavni poklic; 
7. osebe, ki so lastniki zasebnih podjetij v Republiki Sloveniji, 
če niso zdravstveno zavarovane iz drugega naslova; 
8. osebe, ki so jih podjetje, zavod, druga organizacija ali 
delodajalec poslali v tujino na strokovno izpopolnjevanje; 
9. osebe, ki so kmetje, lastniki, imetniki pravice uporabe 
oziroma uživalci kmetijskega ali gozdnega zemljišča in niso 
zavarovane iz drugega naslova; 

10. člani družinske in gospodinjske skupnosti, ki se ukvarjajo 
s kmetijsko dejavnostjo in ne spadajo med družinske člane 
oseb iz 9.točke; 
11. vrhunski športniki in člani telesnokulturnih organizacij 
v Republiki Sloveniji, ki niso zdravstveno zavarovani kako 
drugače; 
12. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki 
prejemajo pokojnino in uživalci kmečkih preživnin; 
13. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki 
prejemajo pokojnino od tujega nosilca pokojninskega zavaro- 
vanja in jim zdravstveno varstvo ni zagotovljeno z mednarod- 
nimi pogodbami na stroške tujega nosilca zdravstvenega 
zavarovanja; 
14. brezposelne osebe, ki prejemajo pri zavodih za zaposlova- 
nje nadomestilo oziroma denarno pomoč; 
15. osebe z drugimi prihodki in s stalnim prebivališčem 
v Republiki Sloveniji, če niso zavarovane iz drugega naslova; 
16. tuji študentje, ki študirajo ali se izpopolnjujejo, in njihovi 
družinski člani v Republiki Sloveniji in niso zavarovani iz 
drugega naslova; 
17. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki 
prejemajo nadomestilo po zakonu o družbenem varstvu 
duševno in telesno prizadetih odraslih oseb; 

18. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki 
prejemajo stalno denarno pomoč kot edini vir preživljanja; 

19. osebe s stalnim prebivališče v Republiki Sloveniji, ki so 
uživalci invalidnin po predpisih o vojaških invalidih in civilnih 
invalidih vojne in uživalci republiških priznavalnin; 
20. vojaški obvezniki s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji, ki so v civilni službi kot nadomestilu vojaškega roka; 
21. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so 
uživalci priznavalnin po predpisih o varstvu udeležencev vojn; 

22. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki 
niso zavarovane iz drugega naslova. 

15.člen 
Kot družinski člani zavarovanca so ob pogojih, ki jih določa ta 
zakon, zavarovani: 
1. zakonec; 
2. otroci: 
- zakonski in nezakonski otroci ter posvojenci; 
- pastorki, ki jih zavarovanec preživlja; 
- vnuki, bratje, sestre in drugi otroci brez staršev, ki jih je 
zavarovanec vzel k sebi in jih preživlja; 
3. starši: oče in mati, očim in mačeha ter posvojitelj, ki jih 
zavarovanec preživlja. 
(Varianta: tretja alinea 2.točke in 3.točka se črtata). 
Za otroka brez staršev se šteje tudi otrok, ki ima starše, če so 
starši popolnoma in trajno nezmožni za delo ali, če zaradi 
drugih okoliščin ne morejo skrbeti za otroka in ga preživljati. 

16.člen 
Zakonec je zavarovan kot družinski član, če ni sam zavarova- 
nec. 
Ob pogoju iz prejšnjega odstavka je zavarovan tudi razvezani 
zakonec, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina. 
Kot zakonec je zavarovana tudi oseba, ki živi z zavarovancem 
v življenjski skupnosti in je po zakonu o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih izenačena z zakonsko zvezo. 

17.člen 
Otrok je zdravstveno zavarovan kot družinski član do dopol- 
njenega 15.leta starosti oziroma do dopolnjenega 18.leta sta- 
rosti, če ni sam zavarovanec, po tej starosti pa, če se šola, in 
sicer do konca rednega šolanja, vendar največ do dopolnje^ 
nega 26.leta starosti. ^ 
Če otrok služi vojaški rok ali je prekinil šolanje zaradi bolezni 
ali poškodbe, je zavarovan kot družinski član med rednimj 
šolanjem po dopolnjenem 26.letu starosti toliko časa, kolikor 
je trajalo služenje vojaškega roka oziroma kolikor časa je\ 
zaradi bolezni ali poškodbe prekinil šolanje. ; 
Otrok, ki postane popolnoma in trajno nezmožen za delo do. 
dopolnjenega 18.leta starosti ali do konca rednega šolanja, je \ 
zavarovan kot družinski član, dokler traja takšna nezmožnost, 
če ga zavarovanec preživlja. 
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18.člen 
Starši so zavarovani kot družinski člani, če jih zavarovanec 
preživlja, ker nimajo za preživljanje dovolj lastnih sredstev, in 
so starejši od 60 let starosti (oče) oziroma 55 let (mati), ali če 
so mlajši, pa so popolnoma nezmožni za delo. 

19.člen 
Za poškodbo pri delu in poklicno bolezen so zavarovani: 
1. zavarovanci iz 1.,2.,3.,6.,7. in 11. (varianta: 8.,9. in 10.)točke 
14.člena; 
2. udeleženci izobraževanja pri praktičnem pouku, pri oprav- 
ljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na stro- 
kovnih ekskurzijah; 
3. otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju pri praktičnem pouku v organizacijah za usposablja- 
nje ali na obveznem praktičnem delu; 
4. osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne 
glede na to ali za to prakso prejemajo nagrado; 
5. vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne 
osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri 
praktičnih delih in vajah; 
6. osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu; 
7. učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri 
opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij; 
8. osebe, ki sodelujejo pri organiziranih javnih delih sploš- 
nega pomena, pri reševalnih akcijah ali pri zaščiti in reševanju 
ob naravnih in drugih nesrečah; 
9. udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji; 
10. osebe, ki opravljajo dela oziroma naloge vojaške službe ali 
nadomestne civilne službe, narodne zaščite, civilne zaščite, 
službe za opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih 
služb ali enot za zveze ter pri usposabljanju za obrambo in 
zaščito; 
11. osebe, ki pomagajo organom za notranje zadeve in poo- 
blaščenim uradnim osebam ter organom pri izpolnjevanju 
nalog varstva ustavne ureditve, osebne varnosti občanov, 
varnosti premoženja, vzdrževanja javnega reda in miru, pri 
preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj ter pri odkrivanju 
in prijemanju storilcev, nadzoru gibanja v mejnem pasu in 
varovanja pred drugimi kršitvami nedotakljivosti državne 
meje; 
12. osebe, ki opravljajo naloge organov za notranje zadeve 
kot osebe v rezervnem sestavu organov za notranje zadeve; 
13. osebe, ki opravljajo na poziv državnih in drugih pooblaš- 
čenih organov, javne in druge družbene funkcije ali državljan- 
sko dolžnost; 
14. športniki, trenerji ali organizatorji v okviru organizirane 
športne dejavnosti, ki sodelujejo pri športnih akcijah; 
15. osebe, ki kot člani operativnih sestavov prostovoljnih 
gasilskih organizacij opravljajo naloge pri gašenju požarov, 
zaščiti in reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, 
zavarovanju na požarno nevarnih mestih in pri javnih priredi- 
tvah, naloge pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazo- 
vanjem demonstrativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni 
varnosti; 
16. osebe, ki kot člani gorske reševalne službe ali potapljači 
opravljajo naloge reševanja življenj ali odvrnitve oziroma pre- 
prečitve nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenje ali pre- 
moženje občanov; 
17. osebe, ki so v času prestajanja zaporne kazni zaposlene; 
18. osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic; 
19. volonterji. 
Za nesrečo pri delu in za poklicno bolezen se štejejo 
poškodbe in bolezni v skladu s predpisi, ki urejajo pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje. 

j 20.člen 
i Po tem zakonu imajo pravice do zdravstvenih storitev tudi 

tujci, ki stalno prebivajo v Republiki Sloveniji, če ni z medna- 
rodnimi pogodbami drugače določeno. 
ZZZS zagotavlja zdravstvene storitve tudi drugim tujcem, za 
katere to določa zakon ali mednarodne pogodbe. 

2. Pravice iz obveznega zavarovanja 

j 21 .člen 
Pravice iz obveznega zavarovanja po tem zakonu obsegajo 

; pravice do zdravstvenih storitev in pravice do denarnih nado- 

mestil, drugih prejemkov in povračil. 

Pravice do zdravstvenih storitev 
22.člen 

Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem pri ZZZS je zavarova- 
nim osebam zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev: 
1. v celoti: 
- preventivno zdravstveno varstvo otrok, šolske mladine, 
študentov, ki se redno šolajo, preventivni ginekološki pregledi 
žensk ter preventivno zdravstveno varstvo nosečnic in drugih 
odraslih oseb v skladu s programom, razen preventivnih pre- 
gledov, ki jih na podlagi zakona zagotavljajo delodajalci, 
- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje karantenskih 
bolezni, infekcije HIV in drugih nalezljivih bolezni, za katere je 
z zakonom določeno obvezno zdravljenje, 
- obvezna cepljenja, imunoprofilaksa in kemoprofilaksa 
skladno s programom, 
- zdravljenje duševnih bolnikov, ki utegnejo zaradi bolezni 
ogroziti lastno življenje ali zdravje in življenje drugih, 
- ambulantno, specialistično in bolnišnično zdravljenje ter 
rehabilitacija zaradi poklicnih bolezni in poškodb pri delu, 
- nujna medicinska pomoč, vključno z nujnimi reševalnimi 
prevozi, 
- zdravstvene storitve v zvezi z dajanjem tkiv in organov za 
presaditev drugim osebam, 
- patronažni obiski, zdravljenje in nega na domu ter v social- 
nih zavodih, 
- zdravila na recept v skladu z razvrstitvijo zdravil, ortopedski 
in drugi pripomočki ter potni stroški v zvezi z zdravljenjem pri 
osebah in stanjih iz prejšnjih alinej te točke; 

2. najmanj 95% vrednosti 
- storitev v zvezi s presaditvijo organov in z drugimi najzah- 
tevnejšimi nujnimi operativnimi posegi ne glede na razlog, 
- zdravljenja v tujini, 
- storitev v zvezi z intenzivno terapijo, dializo in drugimi 
nujnimi najzahtevnejšimi diagnostičnimi in terapevtskimi po- 
segi; 

3. najmanj 85% vrednosti za: 
- specialističnoambulantne, bolnišnične in zdraviliške stori- 
tve kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, razen za 
poškodbe izven dela, 
- nemedicinski del oskrbe v bolnišnici in zdravilišču v okviru 
nadaljevanja bolnišničnega zdravljenja, razen za poškodbe 
izven dela, 
- storitve v osnovni zdravstveni dejavnosti, ki niso zajete 
v 1.točki, ter zdravljenje zobnih in ustnih bolezni, 
- zdravila s pozitivne liste, ortopedske, ortotične, slušne in 
druge pripomočke, razen v primerih iz 1 .in 6.točke tega od- 
stavka; 

4. najmanj 75% vrednosti za: 

- specialističnoambulantne, bolnišnične in zdraviliške stori- 
tve kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja in nemedicin- 
ski del oskrbe v bolnišnici in zdravilišču kot nadaljevanje 
bolnišničnega zdravljenja v zvezi z zdravljenjem poškodb 
izven dela; 

5. največ do 60% vrednosti za: 
- prevoze z reševalnimi vozili, ki niso nujni, 
- zdraviliško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnega 
zdravljenja; 

6. največ do 50% vrednosti za: 
- zdravila z vmesne liste, 
- zobnoprotetično zdravljenje odraslih, 
- očesne pripomočke za odrasle. 
Odstotke iz 2.,3.,4.,5. in 6.točke prvega odstavka tega člena 
določi ZZZS v soglasju z Izvršnim svetom Skupščine Repu- 
blike Slovenije. Odstotki za posamezne vrste storitev v okviru 
teh točk so lahko različni. 

23.člen 
Ne glede na določbe prvega odstavka 22.člena tega zakona je 
zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev v celoti: 
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- otrokom, učencem in študentom, dokler se redno šolajo, 
- ženskam v zvezi z nosečnostjo in porodom ter svetovanjem 
in kontracepcijo, 
- vojaškim invalidom in civilnim invalidom vojne. 
Ne glede na določbe prvega odstavka 22.člena tega zakona je 
v celoti zagotovljeno tudi plačilo storitev iz 2.,3. in 4.točke 
22.člena tega zakona, kadar gre za nujno zdravljenje: 
- invalidov, ki potrebujejo pomoč druge osebe za opravljanje 
večine ali vseh življenjskih funkcij po posebnih predpisih; 
invalidov, ki imajo najmanj 80% telesno okvaro po predpisih 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in zavarovancev 
iz 17.točke 14.člena tega zakona; 
- prejemnikov pomoči kot edinega vira preživljanja in drugih 
zavarovanih oseb, katerih dohodek na družinskega člana ne 
presega višine 80% zajamčenega osebnega dohodka po 
zakonu, zmanjšanega za davke in prispevke (varianta: ki 
izpolnjujejo dohodkovni pogoj za pridobitev pomoči po 
zakonu o socialnem varstvu); 
- zavarovancev iz 20.točke 14.člena tega zakona. 
O nujnosti zdravljenja zavarovanih oseb iz drugega odstavka 
tega člena presoja izbrani zdravnik oziroma pristojna zdravni- 
ška komisija v skladu s splošnim aktom ZZZS. 
Osebam iz drugega odstavka tega člena lahko ZZZS odobri 
celotno plačilo ortopedskega, ortotskega in drugega pripo- 
močka pod pogoji, ki jih določi ZZZS s splošnim aktom. 
Zavarovanim osebam, katerih izdatki za zdravstvene storitve 
po tem zakonu presežejo v določenem obdobju znesek, ki ga 
določita ZZZS in Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, 
lahko ZZZS omogoči uveljavitev posamezne pravice iz sred- 
stev obveznega zavarovanja brez doplačila. 

24.člen 
Storitve iz prvega odstavka 22.člena in iz 23.člena tega 
zakona se zagotavljajo skladno s standardi in normativi, ki jih 
določi ZZZS v svojih splošnih aktih v soglasju z republiškim 
upravnim organom, pristojnim za zdravstvo. 
Natančnejši obseg pravic iz prvega odstavka 22. člena in iz 
23.člena tega zakona ter način njihovega uresničevanja 
določi ZZZS s svojimi splošnimi akti. 

Nadomestila, drugi prejemki in povračila 

25.člen 
Zavarovanci imajo v okviru obveznega zavarovanja in pod 
pogoji, ki jih določa ta zakon, pravico do: 
- nadomestila med začasno zadržanostjo od dela (v nadalje- 
vanju: nadomestilo), 
- povračila potnih stroškov v zvezi z zdravljenjem, 
- pogrebnine, 
- posmrtrrine. 
Nadomestilo 

26.člen 
Pravico do nadomestila imajo: 
- zavarovanci iz 1.,2.,3.,6.,7.in 11.točke 14.člena, 
- zavarovanci iz 9. in 10.točke 14.člena, če plačujejo prispe- 
vek od osnove, določene za pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje, ki ni nižja od bruto zneska najnižje pokojninske 
osnove. 

27.člen 
Nadomestilo gre zavarovancem na podlagi mnenja pooblaš- 
čenega zdravnika oziroma pristojne zdravniške komisije: 
- od prvega dne zadržanosti od dela zaradi presaditve živega 
tkiva in organov v korist druge osebe, nege ožjega družin- 
skega člana, izolacije in spremstva, ki ju odredi zdravnik, 
poškodb, nastalih pri javnih delih ter uresničevanju obrambe 
in zaščite, 
- od 30.dne zadržanosti od dela v posameznem primeru 
v vseh drugih primerih. 
Pravica do nadomestila zaradi nege družinskega člana, 
s katerim zavarovanec živi v skupnem gospodinjstvu, traja 
v posameznem primeru največ do 7 delovnih dni, za otroke do 

*7 let starosti pa do 15 delovnih dni. 
Kadar to terja zdravstveno stanje družinskega člana, lahko 
pristojna zdravniška komisija izjemoma podaljša trajanje pra- 
vice do nadomestila, vendar največ do 30 delovnih dni za 

nego otrok do 7 let starosti oziroma do 14 delovnih dni za 
nego drugih družinskih članov. 

28.člen 
Osnova za nadomestilo je povprečni izplačani osebni doho- 
dek oziroma povprečna zavarovalna osnova v zadnjem letu 
pred mesecem, v katerem je nastala začasna zadržanost 
z dela. (Varianta: v koledarskem letu pred letom, v katerem je 
nastala začasna zadržanost z dela. Osnova se ustrezno valori- 
zira.) 
Nadomestilo za polni delovni čas znaša: 
- 100% osnove ob zadržanosti zaradi poklicne bolezni, 
poškodbe pri delu, presaditve živega tkiva in organov v korist 
druge osebe ter izolacije, ki jo odredi zdravnik, poškodb, 
nastalih pri javnih delih, ter pri uresničevanju obrambe in 
zaščite, 
- 90% osnove ob zadržanosti od dela zaradi bolezni, 
- 80% osnove ob zadržanosti od dela zaradi poškodb izven 
dela, nege družinskega člana in spremstva, ki ga odredi 
zdravnik. 
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena imajo 
vojaški invalidi in civilni invalidi vojne pravico do nadomestila 
v višini 100% osnove. 
Nadomestilo ne more biti manjše od 80% zajamčenega oseb- 
nega dohodka po zakonu, zmanjšanega za davke in pri- 
spevke, in se valorizira skladno z rastjo povprečnih osebnih 
dohodkov zaposlenih v Republiki Sloveniji. 

29.člen 
Osnova za nadomestilo za zavarovance, ki prejemajo osebni 
dohodek pri več delodajalcih, je seštevek osebnega dohodka, 
izplačanega pri vseh delodajalcih. 
Osnova za nadomestilo za zavarovanca, ki ni imel osebnega 
dohodka oziroma zavarovalne osnove v obdobju iz prvega 
odstavka 28.člena, je osebni dohodek oziroma zavarovalna 
osnova, ki jo je imel v času zavarovanja neposredno pred 
začetkom zadržanosti od dela. 
Zavarovancu, ki se je poškodoval na poti na delo pred nasto- 
pom dela in mu ni mogoče določiti osnove po določbah tega 
člena, se za izračun nadomestila upošteva kot osnova osebni 
dohodek, ki bi ga prejemal, ko bi bil nastopil delo. 
Zavarovancu, ki po odslužitvi ali doslužitvi vojaškega roka ali 
po predčasnem odpustu s služenja zaradi bolezni ali 
poškodbe ne more nastopiti dela, se za izračun osnove upo- 
števa osebni dohodek, ki bi ga prejemal, ko bi bil nastopil 
delo. 

30.člen 
Zavarovanec, ki na podlagi mnenja zdravnika oziroma zdrav- 
niške komisije dela skrajšan delovni čas na ustreznem delu 
oziroma v času do odločitve ustrezne komisije o njegovi 
delazmožnosti, velja za zadržanega z dela za čas, ko ne dela. 
Za ta čas ima pravico do nadomestila. Če je zavarovančev 
osebni dohodek manjši od ustreznega nadomestila, do kate- 
rega bi imel pravico, če bi delal, ima pravico do nadomestila 
za to razliko. 
Če zavarovanec na podlagi ugotovitve zdravniške komisije ne 
more opravljati svojega dela in dela poln delovni čas na 
drugem delu, ima pravico do razlike med osebnim dohodkom 
in višino nadomestila, ki bi mu pripadalo, če ne bi delal. 

31.člen 
Zavarovancu pripada nadomestilo za tiste dneve oziroma ure, 
ko bi imel pravico do osebnega dohodka. 
Zavarovancu, pri katerem nastopijo razlogi za zadržanost od 
dela, medtem ko je odsoten od dela brez pravice do nadome- 
stila osebnega dohodka, pripada nadomestilo šele po preteku \ 
take odsotnosti, če tudi tedaj še ne more opravljati svojega k 
dela. 

32.člen 
Zavarovanec ima pravico do nadomestila, dokler pooblaščeni 
zdravnik ali zdravniška komisija ne ugotovi, da je zmožen 
opravljati delo oziroma dokler ni s pravnomočno odločbo 
ugotovljeno, da je zavarovanec postal invalid. 
Če traja nezmožnost za delo nepretrgano 12 mesecev, napot® 
pooblaščeni zdravnik zavarovanca na invalidsko komisijo. ' 
Zavarovancu, ki mu je med trajanjem zadržanosti od dela- 
prenehalo delovno razmerje, pripada nadomestilo še za naj-j 
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več 30 dni zadržanosti od dela po prenehanju delovnega 
razmerja. Služba je dolžna napotiti zavarovanca k pristojni 
socialni službi, če po tem roku še ni zmožen za delo. 
Če se je zavarovanec poškodoval pri delu, mu pripada nado- 
mestilo tudi po prenehanju delovnega razmerja, in sicer 
dokler ni spet zmožen za delo. 
Zavarovancu, ki je v času, ko prejema nadomestilo, v priporu, 
se nadomestilo zniža za toliko, kolikor bi se v tem času znižal 
njegov osebni dohodek. 

33.člen 
Zavarovanec ni upravičen do nadomestila med začasno zadr- 
žanostjo od dela, če: 
- dela, 
- se brez upravičenega vzroka ne odzove vabilu na zdravniški 
pregled ali zdravniško komisijo, 
- zdravnik, zdravniška komisija ali nadzorni organ ugotovi, 
da se ne ravna po navodilih za zdravljenje oziroma brez 
dovoljenja zdravnika odpotuje iz kraja stalnega prebivališča, 
- najpozneje 3 dni po začetku bolezni ne obvesti pooblašče- 
nega zdravnika, da je zbolel. 
Pogrebnina in posmrtnina 

34.člen 
Zavarovanci imajo ob smrti družinskega člana pravico do 
pogrebnine. Družinski člani imajo ob smrti zavarovanca pra- 
vico do pogrebnine in posmrtnine. 
Zavarovanci iz 9. in 10.točke 14.člena tega zakona in njihovi 
družinski člani imajo pravico do pogrebnine in posmrtnine, če 
plačujejo prispevek od osnove, določene za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, ki ni nižja od bruto zneska najnižje 
pokojninske osnove. 

35.člen 
Pravico do pogrebnine uveljavi, kdor poskrbi za pogreb zava- 
rovanca ali zavarovančevega družinskega člana. 
Pogrebnina ob smrti zavarovanca ali zavarovančevega dru- 
žinskega člana pripada tudi, če je ta umrl v 30 dneh po 
prenehanju delovnega razmerja ali druge dejavnosti. 
Pogrebnina pripada tudi, če umre družinski član zavarovanca, 
ki mu je zagotovljeno zdravstveno varstvo, medtem ko je 
zavarovanec na služenju vojaškega roka. 
Višino pogrebnine določi ZZZS. 

36.člen 
Pravico do posmrtnine kot enkratne denarne pomoči ob smrti 
zavarovanca imajo družinski člani zavarovanca, ki jih je ta 
preživljal do svoje smrti. 
Znesek posmrtnine določi ZZZS v višini najmanj 100% in 
največ 150% zajamčenega osebnega dohodka po zakonu, 
zmanjšanega za davke in prispevke. 
Povračilo potnih stroškov 

37.člen 
Zavarovane osebe imajo pri uresničevanju pravic do zdrav- 
stvenih storitev pravico do povračila potnih stroškov, ki ob- 
sega: 
- prevozne stroške, 
- stroške prehrane in nastanitve med potovanjem in bivanjem 
v drugem kraju. 
Določba prve alinee prejšnjega odstavka tega člena se ne 
nanaša na prevoze z reševalnimi vozili. 

38.člen 
Zavarovane osebe imajo pravico do povračila potnih stro- 
škov: 
- če morajo potovati k zdravniku v drug kraj, ker v kraju 

I zaposlitve ali stalnega prebivališča ni zdravnika, 
\ - če jih pooblaščeni zdravnik, zdravstveni zavod ali zdravni- 

ška komisija napoti ali pokliče v kraj zunaj stalnega prebiva- 
lišča ali kraja zaposlitve. 

39.člen 
Povračilo prevoznih stroškov pripada zavarovanim osebam za 
najkrajšo razdaljo do najbližjega zdravstvenega zavoda ozi- 
roma zdravnika, vendar šele za razdaljo, ki je daljša od 30 km 
v eno smer, in sicer v višini stroškov prevoza z javnim prevoz- 
nim sredstvom. To povračilo gre zavarovani osebi tudi, če je 
morala potovati v zdravstveni zavod najmanj 5-krat na mesec 

in je skupna razdalja potovanj v eno smer znašala najmanj 100 
km. (Varianta: ZZZS določi razdaljo ali znesek, do katerega se 
potni stroški ne povrnejo.) 
Če ni javnega prevoza ali ko drugačen prevoz zahteva zdrav- 
stveno stanje zavarovane osebe, se odobri ustrezen prevoz ali 
se povrnejo stroški v skladu s tem zakonom in v višini, ki jo 
določi ZZZS. 

40.člen 
Zavarovana oseba ima pravico do povračila stroškov pre- 
hrane, če je zaradi uveljavljanja zdravstvenih storitev odsotna 
več kot 12 ur. 
Povračila za stroške prehrane in nastanitve v drugem kraju 
v državi se priznajo v višini, ki jo določi ZZZS. 
Za otroka, starega do 7 let, znaša povračilo za stroške pre- 
hrane in nastanitve polovico zneska iz prejšnjega odstavka. 
Če je zavarovana oseba napotena na zdravljenje v tujino, se 
povračilo za stroške prehrane in nastanitve zanjo odmeri 
v višini, ki jo določi ZZZS. 

41.člen 
Pravico do povračila potnih stroškov ima tudi spremljevalec 
zavarovane osebe, če tako odredi pooblaščeni zdravnik ali 
zdravniška komisija. 
Za otroke do dopolnjenega 15.leta starosti se šteje, da potre- 
bujejo spremljevalca. 
Če je spremljevalec zdravnik ali drug zdravstveni delavec, 
velja za povračilo potnih in drugih stroškov ureditev te pravice 
v zdravstvenem zavodu, v katerem dela zdravnik ali drug 
zdravstveni delavec. Plačilo teh potnih stroškov bremeni 
materialne stroške zdravstvenega zavoda. 

42.člen 
Zavarovana oseba nima pravice do povračila potnih stroškov 
delno ali v celoti, če na svojo zahtevo uveljavlja pravico do 
zdravstvenih storitev mimo določb tega zakona in splošnih 
aktov ZZZS. 
V teh primerih je zavarovana oseba upravičena do povračila 
potnih stroškov v obsegu, do katerega bi bila upravičena, če 
bi uveljavljala pravice v skladu s tem zakonom. 
Način uveljavljanja povračila potnih stroškov določi ZZZS 
s splošnim aktom. 

3. Viri sredstev 
43.člen 

Sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje se zagotavljajo 
s prispevki za: 
- zdravstvene storitve in nadomestila nad 30 dni za poškodbe 
pri delu in poklicne bolezni; 
- druga nadomestila in za denarne prejemke; 
- druge zdravstvene storitve. 
Prispevke iz prejšnjega odstavka tega člena plačujejo: 
1. osebe, ki so v delovnem razmerju; 
2. osebe iz 6.točke 14.člena tega zakona; 
3. osebe iz 7.točke 14.člena tega zakona; 
4. osebe iz 9.točke 14.člena tega zakona; 
5. pravne in fizične osebe, ki zaposlujejo delavce; 
6. skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja za 
osebe iz 12.točke 14.člena tega zakona; 
7. zavod za zaposlovanje za osebe iz 14.točke 14.člena tega 
zakona; 
8. občina za zavarovane osebe iz 21. in 22.točke 14.člena tega 
zakona; 
9. Republika Slovenija za zavarovane osebe iz 17., 18., 19. in 
20.točke 14.člena tega zakona. 
10. fizične osebe iz 3.,4.,5.,11.,13.,15. in 16.točke 14.člena tega 
zakona; 
Prispevki za zdravstveno zavarovanje se plačujejo na račun 
ZZZS. 

44.člen 
Zavezanci iz 1 .točke 43.člena tega zakona plačujejo prispevek 
iz osebnega dohodka in nadomestil osebnega dohodka za 
čas odsotnosti z dela v skladu s predpisi o delovnih razmerjih. 

Zavezanci iz 1.točke 43.člena tega zakona, ki so v delovnem 
razmerju pri domačem izplačevalcu osebnega dohodka in so 

poročevalec 13 



razporejeni na delo v tujino, plačujejo prispevek od osnove, 
od katere se po posebnem zakonu plačuje davek od osebnih 
prejemkov, 
V osnovo za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz prejš- 
njih dveh odstavkov tega člena se ne štejejo prejemki, plačani 
za neposredno skupno porabo. 

45.člen 
Zavezanci iz 2. in 3.točke 43.člena tega zakona plačujejo 
prispevek od osnove za pokojninsko in invalidsko zavarova- 
nje. 

46.člen 
Zavezanci iz 5.točke 43.člena tega zakona plačujejo prispevek 
od osebnih dohodkov in nadomestil osebnih dohodkov za čas 
zadržanosti od dela v skladu s predpisi o delovnih razmerjih. 
Kadar so ti zavezanci oziroma osebe iz 2. in 3.točke 43.člena 
tega zakona, se v to osnovo všteva tudi osnova, od katere 
plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
Prispevek iz prejšnjega odstavka plačujejo tudi osebe iz 2. in 
3.točke 43.člena tega zakona, ki ne zaposlujejo delavcev, od 
osnove za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

47.člen 
Zavezanci iz 2. in 5.točke 43.člena plačujejo prispevek za 
zdravstvene storitve ter za nadomestila osebnega dohodka 
nad 30 dni zadržanosti od dela zaradi poklicnih bolezni in 
poškodb pri delu od osnove iz prejšnjega člena. 
Stopnje tega prispevka so lahko različne za posamezne dejav- 
nosti, odvisno od stopnje nevarnosti za nastanek poklicnih 
bolezni in poškodb pri delu. 
Če izdatki za poškodbe pri delu in za poklicne bolezni pri 
delodajalcu v posameznem letu presegajo povprečno višino 
na zavarovanca v dejavnosti, se takemu zavezancu določi za 
naslednje obdobje do 50% višjo prispevno stopnjo. 

48.člen 
Prispevki, ki jih plačujejo zavezanci iz 2.,3. in 5.točke 43.člena 
tega zakona, se obračunavajo pred ugotovitvijo dobička. 
Prispevke iz 44.,46. in 47.člena tega zakona obračunavajo in 
plačujejo izplačevalci osebnih dohodkov ob (varianta: najpoz- 
neje 6 dni po) dvigu sredstev za izplačilo osebnih dohodkov. 
Prispevke iz 45.,46. in 47.člena tega zakona obračunavajo in 
plačujejo zavezanci do 15.dne v mesecu za pretekli mesec. 

49.člen 
Zavezanci iz 4.točke 43.člena tega zakona plačujejo prispevek 
od katastrskega dohodka in dohodka iz gozda na način, kot je 
s posebnim zakonom določeno za plačevanje davka od 
dohodka iz kmetijstva ali od osnove, določene za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje. 
Zavezanci iz prejšnjega odstavka plačujejo prispevek za zava- 
rovance iz 10.točke 14.člena tega zakona od osnove, dolo- 
čene za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki ni nižja od 
zajamčenega osebnega dohodka. 

50.člen 
Prispevek za zavarovance iz 3.točke 14.člena tega zakona se 
plačuje od prejemkov iz sklenjene pogodbe med občanom in 
tujim delodajalcem. Osnova ne more biti nižja od zajamče- 
nega osebnega dohodka. Če je dohodek določen v tuji valuti, 
se za ugotovitev osnove preračuna v dinarje po tečaju, veljav- 
nem na dan vplačila prispevka. 
Prispevek za zavarovance iz 4.,5. in 11.točke 14.člena tega 
zakona se plačuje od izbrane osnove, določene za pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje. 
Prispevek za zavarovance iz 8.točke 14.člena tega zakona se 
plačuje od osebnega dohodka. 
Prispevek za zavarovance iz 12.točke 14.člena tega zakona se 
plačuje od izplačanih pokojnin. 
Prispevek za zavarovance iz 13:točke 14.člena tega zakona se 
plačuje od zneska, ki ga prejemajo od tujega nosilca pokoj- 
ninskega zavarovanja. 
Prispevek za zavarovance iz 14.točke 14.člena tega zakona se 
plačuje od nadomestil oziroma denarnih pomoči. 
Prispevek za zavarovance iz 15.točke 14.člena tega zakona se 
plačuje od izbrane zavarovalne osnove, določene za pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje. 

Prispevek za zavarovance iz 16.točke 14.člena tega zakona se 
plačuje od zajamčenega osebnega dohodka. 
Prispevek za zavarovance iz 17.,18.,19.,20., 21. in 22.točke 
14.člena tega zakona se plačuje od izplačanih prejemkov, 
najmanj pa od zajamčenega osebnega dohodka. 
Zavezanci plačujejo prispevke iz tega člena do 15.v mesecu za 
pretekli mesec. 

51.člen 

Prispevke za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno 
bolezen v primerih iz 19.člena tega zakona plačujejo: 
1. za osebe iz 2. do 7., iz 17. in 19.točke 19.člena tega zakona 
organizacije in posamezniki, pri katerih so te osebe na delu 
oziroma usposabljanju, 
2. za osebe iz 8. do 16.točke 19.člena tega zakona organiza- 
torji del oziroma akcij, 
3. za osebe iz 18.točke 19.člena tega zakona nosilec dejav- 
nosti. 
Prispevki za te primere se plačajo v pavšalnih zneskih, ki jih 
določi ZZZS. 

52.člen 
Stopnje prispevkov za obvezno zavarovanje določi vsako leto 
ob sprejemanju republiškega proračuna Skupščina Repu- 
blike Slovenije na predlog skupščine ZZZS. 

53.člen 
ZZZS določi merila in pogoje, pod katerimi se določenim 
zavezancem za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje 
prispevek zmanjša ali odpiše. 

II. PROSTOVOLJNO ZAVAROVANJE 

54.člen 
ZZZS uvede prostovoljno zavarovanje za razliko v vrednosti 
storitev iz 2. do 6.točke 22.člena. To zavarovanje lahko uve- 
dejo tudi druge zavarovalnice. 
ZZZS lahko uvede prostovoljno zavarovanje tudi za večji 
obseg pravic, kot je določen s tem zakonom, ali za višji 
standard storitev in za dodatne pravice, ki niso zajete v obvez- 
nem zavarovanju. 
ZZZS lahko uvede prostovoljno zavarovanje tudi za pravne in 
druge osebe. 
Sredstva prostovoljnega zavarovanja se vodijo ločeno od 
sredstev obveznega zavarovanja. 

III. UREJANJE ODNOSOV MED ZZZS IN ZDRAVSTVENIMI 
ZAVODI TER ZASEBNIMI ZDRAVSTVENIMI DELAVCI 

55.člen 
ZZZS, pristojne zbornice, Združenje zdravstvenih zavodov ter 
republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, vsako leto 
določajo v skladu s planom zdravstvenega varstva Republike 
Slovenije izhodišča za izvajanje programov ter za oblikovanje 
cen storitev in druge podlage za sklepanje pogodb z zdrav- 
stvenimi zavodi in zasebnimi zdravstvenimi delavci. 
Če ni sporazuma, odloči o spornih vprašanjih Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije. 

56.člen 
Na podlagi teh izhodišč ZZZS sklepa pogodbe z zdravstvenimi 
zavodi oziroma zasebnimi zdravstvenimi delavci, ki zagotav- 
ljajo zavarovanim osebam pravice iz zdravstvenega zavarova- 
nja. 
ZZZS sklepa pogodbe z zdravstvenimi zavodi in zasebnimi 
zdravstvenimi delavci na podlagi njihovih ponudb za uresni- 
čevanje programov in storitev, ki jih zbere na podlagi razpisa. 

57.člen 
Pogodbe določajo vrste, obseg in kakovost ter roke za uresni- 
čevanje programa oziroma zdravstvenih storitev na podlagi 
strokovnih standardov za posamezni zavod v celoti ali po 
dejavnostih oziroma za zasebnega zdravstvenega delavca. 
V pogodbi se določijo cena storitve, način obračunavanja in 
plačevanja ter nadzor nad uresničevanjem pogodbe kakor 
tudi druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih 
strank. 
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58.člen 
Pri elementih za oblikovanje cene programov oziroma storitev 
se upoštevajo: 
- osebni dohodki in drugi osebni prejemki v skladu s kolek- 
tivno pogodbo, 
- materialni stroški, 
- amortizacija, predpisana z zakonom, 
- druge zakonske obveznosti. 

59.člen 
Če se pogodbeni stranki v določenem roku, ki ga določi ZZZS, 
ne moreta sporazumeti o posameznih elementih pogodbe ali 
če pride do spora zaradi uresničevanja pogodbe, predložita 
sporno vprašanje arbitraži. 
V arbitražo vsaka pogodbena stranka imenuje po dva pred- 
stavnika. Pogodbeni stranki predsednika arbitraže določita 
sporazumno. 
Če ne pride do sklenitve pogodbe med ZZZS in javnim zdrav- 
stvenim zavodom, začasno uredi odnos z ZZZS ustanovitelj 
javnega zavoda. 

IV.ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 

60.člen 
Za uresničevanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavaro- 
vanja se ustanovi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(v nadaljevanju: ZZZS) kot javni zavod za območje Republike 
Slovenije. 
(Varianta: naziv se nadomesti z Zdravstvena zavarovalnica 
Slovenije.) 
ZZZS oblikuje organizacijske enote za posamezna področja 
dejavnosti in za posamezna območja. 
ZZZS se organizira tako, da je zagotovljeno opravljanje dejav- 
nosti po posameznih področjih in da je služba dostopna 
zavarovanim osebam na območju Republike Slovenije. 

61 .člen 
Dejavnost ZZZS upravlja skupščina. 
Skupščina opravlja zlasti tele naloge: 
- sprejema statut ZZZS, 
- sprejema splošne akte za uresničevanje zdravstvenega 
zavarovanja, 
- določa finančni načrt in sprejema zaključni račun ZZZS, 
- opravlja druge naloge, ki jih določata ta zakon in statut 
ZZZS. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije daje soglasje 
k statutu ZZZS. 

62.člen 
Skupščino sestavlja 45 članov, od tega 15 predstavnikov delo- 
dajalcev, organiziranih v zbornicah in drugih splošnih združe- 
njih, 25 predstavnikov zavarovancev, 5 članov pa imenuje 

j Skupščina Republike Slovenije. 
; (Varianta: Skupščino sestavlja 45 članov, od tega 15 predstav- 

nikov delodajalcev, organiziranih v zbornicah in drugih sploš- 
nih združenjih, 15 predstavnikov zavarovancev, 15 članov pa 
imenuje Skupščina Republike Slovenije.) 
Skupščina izvoli predsednika in njegovega namestnika. 
Mandat članov skupščine traja 4 leta (varianta: 5 let). 

| Volitve predstavnikov delodajalcev in predstavnikov zavaro- 
j vancev za člane skupščine ureja statut ZZZS. 
/ 

63.člen 
j Izvršilni organ skupščine je upravni odbor, ki ga sestavlja 11 

članov. f 
i Predsednika in člane upravnega odbora imenuje skupščina 

j' ZZZS, tako da so v njem ustrezno zastopani predstavniki 
i delodajalcev, predstavniki zavarovancev in predstavniki 

I Skupščine Republike Slovenije. Dva člana upravnega odbora 
i imenuje skupščina na predlog delavcev ZZZS. 
I Pristojnosti upravnega odbora se določijo s statutom. 

/ 64.člen 
, Poslovodni organ ZZZS je direktor. 
j Direktorja imenuje skupščina ZZZS v soglasju z Izvršnim 

•' svetom Skupščine Republike Slovenije. 

65.člen 
S statutom ZZZS se lahko določijo tudi drugi organi za posa- 
mezna področja dejavnosti ZZZS in za posamezna območja 
ter njihove pristojnosti. 
Po območjih se lahko ustanovijo območni sveti, ki jih sestav- 
ljajo predstavniki delodajalcev in predstavniki zavarovancev. 

66.člen 
S statutom ZZZS se opredelijo tudi strokovne naloge ZZZS, ki 
obsegajo: uresničevanje določb mednarodnih pogodb 
o zdravstvenem zavarovanju in drugih oblikah socialne varno- 
sti, sklepanje pogodb z zdravstvenimi zavodi in zasebnimi 
zdravstvenimi delavci, finančno poslovanje ter opravljanje 
drugih upravnih, strokovnih, nadzornih in administrativnih 
nalog v zadevah zdravstvenega zavarovanja. 
ZZZS vodi podatkovne baze in evidence s področja zdravstve- 
nega varstva in zavarovanja v skladu s posebnim zakonom. 

67.člen 
ZZZS nadzoruje uresničevanje pogodb, ki jih sklepa z zdrav- 
stvenimi zavodi oziroma zasebnimi zdravstvenimi delavci, ter 
načinov in postopkov za uresničevanje zdravstvenega zavaro- 
vanja v skladu s statutom ZZZS. 

V. UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ ZDRAVSTVENEGA ZAVA- 
ROVANJA 

68.člen 
Pravice iz zdravstvenega zavarovanja po tem zakonu lahko 
uveljavi oseba, ki ji je priznana lastnost zavarovane osebe. 
Lastnost zavarovane osebe ugotavlja pristojna služba ZZZS 
na podlagi prijave za zavarovanje, ki jo vložijo zavezanci za 
plačilo prispevkov. 
Lastnost zavarovane osebe se dokazuje z listino, ki jo pred- 
piše ZZZS. 

69.člen 
Pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja po tem 
zakonu ima zavarovana oseba pravico do proste izbire zdrav- 
nika ali zdravstvenega zavoda. 
Izbrani zdravnik v osnovni zdravstveni dejavnosti lahko ugo- 
tavlja začasno nezmožnost za delo in druge razloge za zadr- 
žanost od dela do 30 dni v primeru, da delodajalec oziroma 
ZZZS za to ni pooblastil drugega zdravnika. 
Način uresničevanja pravice do proste izbire zdravnika in 
zdravstvenega zavoda uredi ZZZS s splošnim aktom. 

70.člen 
V postopkih za uveljavitev pravic iz zdravstvenega zavarova- 
nja po tem zakonu sodelujejo zdravniške komisije, ki jih 
imenuje upravni odbor skupščine ZZZS. Zdravniške komisije 
delujejo v senatih najmanj 3 članov. 
Zdravniška komisija I.stopnje: 
- ugotavlja začasno nezmožnost za delo nad 30 dni, 
- presoja oceno pooblaščenega zdravnika o začasni nezmož- 
nosti za delo do 30 dni na zahtevo zavarovane osebe, deloda- 
jalca ali ZZZS, 
- odloča o napotitvi na zdraviliško zdravljenje, 
- presoja upravičenost zahteve po ortopedskem pripomočku 
pred iztekom trajnostne dobe in o zahtevnejših ortopedskih 
pripomočkih, 
- presoja o upravičenosti zdravljenja v tujini, 
- opravlja druge naloge, določene s splošnimi akti ZZZS. 
Zdravniška komisija II.stopnje presoja mnenja zdravniške 
komisije I.stopnje na zahtevo zavarovane osebe, delodajalca 
ali ZŽZS in opravlja druge naloge, določene s statutom ZZZS. 
Delovanje zdravniških komisij uredi ZZZS s splošnim aktom. 

71.člen 
Zavarovana oseba in delodajalec imata pravico zahtevati pre- 
sojo mnenja pooblaščenega zdravnika in zdravniške komisije 
l.stopnje. 
Zahtevo lahko vloži v treh dneh od dne, ko je bilo mnenje 
sporočeno. 
Mnenje pooblaščenega zdravnika presoja zdravniška komi- 
sija l.stopnje, ki mora svoje mnenje pisno sporočiti zavarovani 
osebi oziroma delodajalcu najpozneje v 8 dneh. 
Mnenje zdravniške komisije l.stopnje presoja zdravniška 
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komisija II.stopnje, ki mora svoje mnenje pisno sporočiti zava- 
rovani osebi oziroma delodajalcu najpozneje v 15 dneh. 

72.člen 
Če zavarovana oseba ni zadovoljna z mnenjem zdravniške 
komisije II.stopnje, lahko v 8 dneh zahteva, da o sporni zadevi 
odloči pristojni organ ZZZS. 
Odločba pristojnega organa ZZZS je dokončna. 

73.člen 
O pravici do nadomestila osebnega dohodka in do drugih 
denarnih prejemkov in povračil odločajo na prvi in drugi 
stopnji organi ZZZS, določeni s statutom ZZZS. 

74.člen 
Za postopek, v katerem se odloča o pravicah iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, se uporablja zakon o splošnem 
upravnem postopku, če s tem zakonom ni drugače določeno. 

VI. POVRNITEV ŠKODE 

75.člen 
ZZZS ima pravico zahtevati povrnitev povzročene škode od 
tistega, ki je namenoma ali iz velike malomarnosti povzročil 
bolezen, poškodbo ali smrt zavarovane osebe. 
Za škodo, ki jo povzroči v primerih iz prejšnjega odstavka 
delavec pri delu ali v zvezi z delom, so odgovorni podjetje, 
zavod, druga organizacija oziroma druga pravna oseba ali 
delodajalec. Povrnitev povzročene škode iz prejšnjega 
odstavka ima ZZZS pravico zahtevati tudi od delavca, če je 
povzročil bolezen, poškodbo ali smrt zavarovane osebe 
namenoma. 

76.člen 
ZZZS ima pravico zahtevati, da povzročeno škodo povrnejo 
podjetja, zavodi ali druge organizacije oziroma delodajalci, če 
je bolezen, poškodba ali smrt zavarovane osebe posledica 
tega, ker niso bili izvedeni ustrezni higiensko-sanitarni 
ukrepi, ukrepi varstva pri delu ali drugi ukrepi, predpisani ali 
odrejeni za varnost ljudi. 
ZZZS ima pravico zahtevati, da povzročeno škodo povrnejo 
podjetja, zavodi, druge organizacije ali delodajalci tudi, če 
nastane škoda zaradi tega, ker je bilo delovno razmerje skle- 
njeno brez predpisanega zdravstvenega pregleda z osebo, ki 
zdravstveno ni bila sposobna za opravljanje določenih del 
oziroma nalog, kar se je pozneje ugotovilo z zdravstvenim 
pregledom. 

77.člen 
ZZZS ima pravico zahtevati, da povzročeno škodo povrnejo 
podjetja, zavodi, druge organizacije ali delodajalci, če je 
škoda nastala zato, ker ZZZS ni dobila podatkov ali je dobila 
neresnične podatke o dejstvih, od katerih je odvisna pravica 
do zdravstvenega zavarovanja. 
ZZZS ima pravico zahtevati, da povzročeno škodo povrne 
zavarovana oseba, ki je sama dolžna dajati podatke o zdrav- 
stvenem zavarovanju, če je škoda nastala zato, ker zavaro- 
vana oseba ni dala podatkov ali ker je dala neresnične 
podatke. 

78.člen 
V primerih iz 75. in 76.člena tega zakona se šteje, da je ZZZS 
imela škodo, ne glede na to, da so nevarnosti zajete z zdrav- 
stvenim zavarovanjem po tem zakonu. 

79.člen 
Pri ugotavljanju pravice do povrnitve škode, povzročene 
ZZZS, se uporabljajo določila zakona o obligacijskih razmer- 
jih. 

80.člen 
Odškodnina, ki jo ima ZZZS pravico zahtevati v primerih iz 75. 
in 76.člena tega zakona, obsega nastale stroške za zdrav- 
stvene in druge storitve ter zneske denarnih nadomestil in 
drugih dajatev, ki jih plačuje ZZZS. 

81.člen 
Če ZZZS ugotovi, da je nastala škoda, zahteva od zavarovane 

osebe, podjetja, zavoda, druge organizacije ali delodajalca, 
da jo povrne v določenem roku. 
Če škoda ni povrnjena v določenem roku, uveljavlja ZZZS 
odškodninski zahtevek pri pristojnem sodišču. 

82.člen 
Zavarovana oseba, ki ji je bil na račun ZZZS izplačan denarni 
znesek, do katerega ni imela pravice, mora vrniti prejeti zne- 
sek v skladu z določili zakona o obligacijskih razmerjih. 
Terjatve iz prejšnjega odstavka zastarajo v treh letih od vsako- 
kratnega izplačila posamičnega zneska. 

83.člen 
ZZZS odgovarja za škodo, ki jo povzroči zavarovani osebi pri 
opravljanju ali v zvezi z opravljanjem njene dejavnosti 
v skladu z določili zakona o obligacijskih razmerjih. 

Tretji del 

KAZENSKE, PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

I. KAZENSKE DOLOČBE 

84.člen 
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik - izplačevalec oseb- 
nih dohodkov in drugih denarnih nadomestil, če ne obračuna 
prispevkov za zdravstveno zavarovanje od osnove in na način, 
kot je to določeno v 44.,46. in 47.členu ter drugem odstavku 
48.člena tega zakona. 
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe - izplačevalca osebnih 
dohodkov, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek zavarovanec, če ne plača prispevkov za zdravstveno 
zavarovanje od osnove in na način, kot je to določeno 
v 45.,46. in 47.členu, tretjem odstavku 48.člena in 50.členu 
tega zakona. 

85.člen 
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznujejo za 
prekršek podjetje, zavod, druga organizacija in osebe, ki 
opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost kot edini ali 
glavni poklic: 
1. če ne pošljejo delavca na preventivne zdravstvene preglede 
(10.člen); 
2. če odrečejo ali omejijo pravice, ki pripadajo osebi na 
podlagi tega zakona oziroma po splošnih aktih ZZZS; 
3. če omogoči uživanje pravice osebi, ki ji po tem zakonu 
oziroma po splošnih aktih ZZZS pravica ne pripada, ali_ ji 
omogoči uživanje pravice v večjem obsegu, kot ji pripada; 
4. če ne da ZZZS predpisanih podatkov, če da nepravilne 
podatke in obvestila, ali če prepreči ogled na samem kraju ali 
pregled poslovnih knjig in evidenc, ki se nanašajo na delo 
v zvezi z zagotavljanjem pravic do zdravstvenega zavarovanja. 
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 dinarjev se kaznuje odgo- 
vorna oseba podjetja, zavoda ali druge organizacije, ki stori 
prekršek iz prejšnjega odstavka. 

II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

86.člen 
ZZZS začne z delom 1.1.1992. 
Do začetka dela ZZZS opravlja njene naloge po tem zakonu 
Republiška uprava za zdravstveno varstvo kot organ v sestavi 
Republiškega sekretariata za zdravstveno in socialno varstvo. 
Republiška uprava za zdravstveno varstvo kot organ v sestavi 
Republiškega sekretariata za zdravstveno in socialno varstvo 
preneha z 31.12.1991. 

87.člen 
Člane prve skupščine ZZZS - predstavnike delodajalcev in 
predstavnike zavarovancev — imenuje Skupščina Republike 
Slovenije na predlog zbornic in drugih splošnih združenj, 
sindikatov in drugih organizacij. 

88.člen 
Plan zdravstvenega varstva po tem zakonu se sprejme 
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v 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona. 
ZZZS najpozneje v 6 mesecih od dneva, določenega za zače- 
tek dela, sprejme splošne akte, potrebne za uresničevanje 
obveznega zdravstvenega zavarovanja po tem zakonu. 

89.člen 
ZZZS uvede prostovoljno zavarovanje za pravice do zdrav- 
stvenih storitev iz 2. do 6.točke 22.člena tega zakona najpoz- 
neje s 1.7.1992. 
Do začetka izvajanja prostovoljnega zavarovanja, vendar 
najdlje do 31.12.1992, se pravice iz obveznega zavarovanja 
zagotavljajo po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega 
zakona, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

90.člen 
Od začetka izvajanja prostovoljnega zavarovanje je zavarova- 
nim osebam zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev iz 
bbveznega zavarovanja pri ZZZS: 
- v višini 99% za storitve iz 2.točke 22.člena tega zakona, 
- v višini 95% za storitve iz 3.točke 22.člena tega zakona, 
- v višini 80% za storitve iz 4,točke 22.člena tega zakona, 
- v višini 60% za storitve iz 5.točke 22.člena tega zakona, 
- v višini 50% za storitve iz 6.točke 22.člena tega zakona. 
ZZZS v soglasju z Izvršnim svetom Skupščine Republike Slo- 
venije določi nadaljnje postopno zniževanje odstotkov vred- 
nosti storitev za pravice iz 2.,3. in 4.točke 22.člena, ki se 
<rijejo iz obveznega zavarovanja. 

91.člen 
Dokler ne bodo sprejeti splošni akti ZZZS iz 88.člena tega 
zakona, se primerno uporabljata, če nista v nasprotju s tem 
zakonom: 
- samoupravni sporazum o uresničevanju zdravstvenega var- 
stva (Ur.l.SRS, št.23/83 in 47/85, 47/87), 
- samoupravni sporazum o postopkih in načinih o uresniče- 
vanju pravic do zdravstvenega varstva (Ur.l.SRS, št.6/81), 
- sklep o plačevanju participacije v zdravstvu (Ur.l.RS, št.18/ 
'1). 
- pravilnik o razvrščanju zdravil (Ur.l.RS, št.45/90, 7/91 in 14/ 
»). 
- sklep o predpisovanju zdravil (Ur.l.RS, št.45/90). 
I 

92.člen 
Pri uveljavljanju pravic po drugem odstavku 89.člena tega 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
ureja temeljna vprašanja zdravstvenega varstva v Republiki 
Sloveniji, nosilce družbene skrbi za zdravje in sistem zdrav- 
stvenega zavarovanja. 

Zdravstveno varstvo 
Zdravstveno varstvo po tem zakonu obsega sistem družbenih, 
ioosameznikovih in drugih ukrepov za krepitev, ohranjanje in 
(povrnitev zdravja, ki je stanje kar najboljšega duševnega, 
'telesnega in socialnega blagostanja. Uvodoma zakon vsebuje 
"določbe o dolžnosti vsakega posameznika za varovanje last- 
nega zdravja in zdravja drugih, kar je doslej določala že 
(istava. Vsakdo ima tudi pravico do zdravstvenega varstva po 
izakonu in dolžnost prispevati po svojih močeh za to varstvo. 
Nosilci družbenih skrbi za zdravje pa so Republika Slovenija, 
<pbčina in mesto oziroma lokalne skupnosti ter delodajalci, ki 
iiih zakon še posebej zavezuje v zvezi z vplivom tehnologije na 
delovno in širše življenjsko okolje ter zdravje delavcev (členi 

<1 do 3). 
Republiki Sloveniji zakon na podlagi usmeritev Svetovne 
Zdravstvene organizacije nalaga nove naloge na področju 
krepitve in varovanja zdravja, ki jih mora uresničevati preko 
t*yoje zakonodajne, davčne in gospodarske politike, z obliko- 
?njem strategije in plana zdravstvenega varstva, vključno 

zagotavljanjem ustreznih sredstev, ter s sprejemanjem 
Neposrednih ukrepov zlasti na področju prosvetljevanja in 
'osveščanja ljudi o pomenu skrbi za zdravje (4. člen). 
Ker je krepitev in varovanje zdravja veliko širše področje 
'halog in delovanja od tistega, kar sodi na področje zdrav- 
stvene dejavnosti, se bo za uresničevanje nalog Republike 
ISlovenije pri Izvršnem svetu oblikoval medpodročni svet za 

zakona plačajo zavarovane osebe participacijo, ki jo določi 
ZZZS. 
Participacije ne plačujejo zavarovane osebe za zdravstvene 
storitve iz 1.točke 22.člena (varianta: razen za nemedicinski 
del oskrbe v bolnišnici in zdravilišču kot nadaljevanje bolniš- 
ničnega zdravljenja). 
Zavarovane osebe, ki izpolnjujejo dohodkovne pogoje za pri- 
dobitev pomoči s področja socialnega varstva, so oproščene 
participacije za storitve iz 2.,3. in 4.točke 22.člena tega 
zakona. 
Delno oprostitev participacije za storitve iz 2.,3. in 4.točke 
22.člena tega zakona lahko uveljavijo zavarovane osebe, kate- 
rih dohodek na družinskega člana ne presega višine 150% 
zajamčenega osebnega dohodka po zakonu, zmanjšanega za 
davke in prispevke. 
Obseg in način delne oprostitve participacije določi ZZZS. 
Delna oprostitev participacije se lahko nanaša na participa- 
cijo za posamezno vrsto storitev in na skupni letni znesek, 
preko katerega zavarovana oseba ni več dolžna plačevati 
participacije. 

93.člen 
ZZZS z dnem, določenim za začetek dela, prevzame delavce 
Republiške uprave za zdravstveno varstvo kot tudi premože- 
nje, arhiv, dokumentacijo in sredstva, s katerimi je upravljala 
Republiška uprava za zdravstveno varstvo. 
Na ZZZS se ne prenesejo neporavnane sprejete obveznosti 
proračunov iz zdravstvenega varstva za leto 1991. 

94.člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon 
o zdravstvenem varstvu (Ur.l.SRS, št.1/80, 45/82, 42/85, 32/89 
in 8/90) razen v delu, ki se nanaša na zdravstvene organizacije 
in zdravstvene delavce in zakon o prispevkih za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlova- 
nje (Uradni list RS, št.48/90) v delu, ki se nanaša na plačevanje 
prispevkov za zdravstveno varstvo. 
Z 31.12.1991 preneha vel'-.'.! 19.člen zakona o določitvi nalog, 
ki jih od 1.1.1990 začasno opravljajo organi interesnih skup- 
nosti in o ustanovitvi določenih republiških organov (Ur.l- 
.SRS, št.42/89 in Ur.l.RS, št.8/91). 

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

zdravje. Naloge sveta opredeljuje 5.člen zakona. Osrednjega 
pomena med njimi bo ocenjevanje vseh predlaganih razvojnih 
načrtov in predpisov tudi z vidika vpliva na zdravje ljudi ter 
predlaganje povsem določnih ukrepov. 
Republika Slovenija bo oblikovala in sprejela plan zdravstve- 
nega varstva, v katerem bo določila strategijo razvoja zdrav- 
stvenega varstva v celoti, prioritetna razvojna področja ter 
naloge in cilje zdravstvenega varstva, obseg in razporeditev 
zdravstvene dejavnosti (6.člen). 
Del svojih nalog bo Republika Slovenija krila neposredno iz 
proračuna, del pa s plačilom prispevkov za zdravstveno zava- 
rovanje. Proračun bo neposredno financiral posebne pro- 
grame za krepitev zdravja, kar je povsem nova naloga, za 
katero naj bi delno zagotovili sredstva iz posebnih davkov na 
alkohol, tobak, slaščice in druge zdravju škodljive izdelke, 
delno pa bo republika znotraj izbire izdelkov s sistemom 
davkov oziroma cen stimulirala porabo zdravih izdelkov na 
račun tistih, ki so škodljivi ali vodijo v različne razvade. Prora- 
čun naj bi neposredno financiral tudi vso tako imenovano 
javno zdravstveno dejavnost (spremljanje zdravstvenega sta- 
nja ljudi, organizirana zdravstvenovzgojna in druga socialno- 
medicinska dejavnost, higiensko epidemiološka in ekološka 
dejavnost). Iz tega vira naj bi se financirala tudi znanstvenora- 
ziskovalna dejavnost, dejavnost zbiranja krvi in krvnih izdel- 
kov ter neposredno plačevale zdravstvene storitve, kadar gre 
za zdravljenje na podlagi odločbe sodišča (psihiatrično zdrav- 
ljenje, zdravljenje alkoholizma in narkomanije). Republiški 
proračun bo zagotavljal tudi sredstva za tisti del zdravstve- 
nega varstva vojaških invalidov, civilnih invalidov vojne, ude- 
ležencev NOV in drugih vojn ter uživalcev republiških prizna- 
valnin, ki presega pravice drugih zavarovancev in je predpi- 
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san na podlagi posebnih predpisov. To so nekateri zvezni 
predpisi ter zakoni o vojaških invalidih, civilnih invalidih vojne 
in o republiških priznavalninah. Te pravice obsegajo oprosti- 
tev participacije k stroškom za zdravstvene storitve, pravico 
do zdraviliško klimatskega zdravljenja, za vojaške invalide in 
civilne invalide vojne pa tudi pravico do ortopedskih pripo- 
močkov (n.pr.: magnetofon, ura za slepe invalide) in napravo 
za varno vožnjo motornega vozila. Proračun bo neposredno 
plačeval storitve tudi za zdravljenje oseb, ki niso vključene 
v sistem zdravstvenega zavarovanja. Zagotavljal bo tudi sred- 
stva za razširjeno reprodukcijo zavodov, katerih ustanovitelj 
je Republika Slovenija (7. člen). 
Občini in mesti oziroma lokalni skupnosti zakon nalaga obli- 
kovanje, financiranje in skrb za izvajanje programov krepitve 
zdravja na lokalni ravni, javno zdravstveno dejavnost, ki ni 
predmet republiškega programa, skrb za razširjeno reproduk- 
cijo zdravstvenih zavodov, ki sta jih ustanovili občina ali 
mesto, ter mrliško pregledno službo (8. člen). 
V poglavju o zdravstvenem varstvu v zvezi z delom so nave- 
dene naloge delodajalcev na področju krepitve in ohranjanja 
zdravja delavcev, varstva pri delu, vpliva tehnologije na zdrav- 
stveno stanje delavcev ter na delovno in širše bivalno okolje. 
Zakon enako kot doslej določa tudi vrste zdravstvenih pregle- 
dov, ki so jih dolžni zagotoviti delodajalcev, in plačevanje 
nadomestil delavcem za prvih 30 dni zadržanosti od dela 
zaradi bolezni in poškodb (9. do 1 l.člen). Razen nalog, nave- 
denih v teh členih zakona, pa se delodajalci s pomembnim 
delom vključujejo v sistem obveznega zdravstvenega zavaro- 
vanja, ki je urejen v drugem delu zakona. 

Zdravstveno zavarovanje 
V drugem delu zakon ureja sistem zdravstvenega zavarova- 
nja, ki je sestavljeno iz obveznega in prostovoljnega zavarova- 
nja. Obseg obveznega zavarovanja določa zakona, izvaja pa 
ga Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljeva- 
nju: ZZZS), ki na podlagi tega zakona uvede in izvaja tudi 
prostovoljno zavarovanje (12.člen). 
Poglavje o obveznem zavarovanju določa zavarovane osebe 
vrste in obseg pravic ter vire sredstev. 
Zavarovane osebe so zavarovanci in njihovi družinski člani. 
Zavarovanci po tem zakonu so vse osebe, ki so v delovnem 
razmerju v Republiki Sloveniji, vse osebe, ki stalno prebivajo 
v Republiki Sloveniji, pa jih je podjetje, ki ima sedež v Repu- 
bliki Sloveniji, poslalo na delo ali izpopolnjevanje v tujino, 
osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so 
zaposlene pri tujem delodajalcu, pa same ali njihovi družinski 
člani niso zdravstveno zavarovani pri tujem nosilcu ali niso 
zavarovani za čas bivanja v Sloveniji, osebe, ki v Sloveniji 
opravljajo samostojno gospodarsko aH poklicno dejavnost, 
lastniki zasebnih podjetij, kmetje, lastniki ali uporabniki kme- 
tij in člani njihovega gospodarstva, če niso zavarovani iz 
drugega naslova, vrhunski športniki, prejemniki pokojnin, 
kmečkih preživnin, brezposelne osebe, ki dobivajo nadome- 
stilo ali denarno pomoč za brezposelnost, osebe, zaposlene 
pri tujih organizacijah in ustanovah v Sloveniji, ter tuji štu- 
dentje, odrasle invalidne osebe po zakonu o družbenem var- 
stvu telesno in duševno prizadetih odraslih oseb, uživalci 
invalidnin po zakonih o vojaških invalidih in o civilnih invali- 
dih vojne ter republiških priznavalnin, uživalci drugih prizna- 
valnin, prejemniki socialnih pomoči in druge osebe, ki stalno 
prebivajo v Republiki Sloveniji, in niso zavarovane iz drugega 
naslova (14. člen). 
Med družinske člane štejejo zakonec, otroci in starši, če jih 
zavarovanec preživlja, izjemoma pa tudi vnuki ter bratje in 
sestre. V 15.členu je naveden tudi variantni predlog, glede na 
to, da so bili doslej v tem členu našteti družinski člani v Slove- 
niji zavarovani kot občani in ne kot družinski člani. V primeru, 
da varianta ne bi bila sprejeta, prevzame ZZZS obveznost za 
zagotavljanje sredstev za zdravljenje vseh družinskih članov 
delavcev, ki so našteti v drugem delu 15. člena, ne glede na 
njihovo stalno prebivališče. Otroci so zavarovani kot družinski 
člani do 18. leta, če prej ne postanejo zavarovanci, oziroma do 
26. leta, če se redno šolajo. Če med šolanjem odslužijo vojaški 
rok ali prekinejo šolanje zaradi bolezni, se za ta čas starostni 
pogoj podaljša (15. do 18.člen). 
Zakon posebej našteva primere obveznega zavarovanja za 
nesrečo pri delu in poklicno bolezen, ko gre za praktično in 
drugo delo med šolanjem, usposabljanjem in na raznih orga- 

niziranih delih in akcijah. Med temi primeri je tudi zavarovanje 
vseh, ki opravljajo različno popoldansko delo in volonterjev 
(19.člen). Variantno je v 1. točki tega člena predvideno zavaro- 
vanje tudi za osebe, ki jih delodajalec pošlje na strokovno 
izpopolnjevanje v tujino, ter za kmete in člane njihovih gospo- 
darstev. Kmetje doslej, razen združenih kmetov, dokler so 
obstajali, tega zavarovanja niso imeli. Sprejem variante je 
seveda vezan na obveznost plačevanja določenega prispevka 
kmetov za zavarovanje za primer nesreče pri delu in poklicne 
bolezni. 
Obseg pravic iz obveznega zavarovanja je različen glede na 
stopnjo skupnega interesa za solidarnostno pokrivanje dolo- 
čenih programov in tveganj in glede na prizadevanja, da bi se 
ljudje za določena tveganja, na katera lahko delno tudi sami 
vplivajo, posebej zavarovali. Skladno s tem je z obveznim 
zavarovanjem zagotovljeno plačilo storitev v celoti za storitve 
po sprejetih preventivnih programih, storitve v zvezi s karan- 
tenskimi in drugimi nalezljivimi boleznimi, za katere je 
obvezno zdravljenje, poškodbami pri delu in poklicnimi bolez- 
nimi, za zdravljenje določenih duševnih bolnikov, za storitve 
nujne medicinske pomoči, patronažne obiske, zdravljenje in 
nego na domu ter v socialnih zavodih in za zdravila, ortoped- 
ske in druge pripomočke v zvezi s temi storitvami. Obvezno 
zavarovanje bo v celoti krilo stroške zdravljenja in rehabilita- 
cije otrok in mladine, dokler se redno šola, ter storitev v zvezi 
z nosečnostjo, porodom, poporodnim varstvom ter svetova- 
njem in kontracepcijo. 
Vse druge storitve so v obveznem zavarovanju zagotovljene le 
do določenega odstotka vrednosti od 50% za zdravila 
z vmesne liste, zobnoprotetično zdravljenje in očesne pripo- 
močke za odrasle, 60% za ne nujne reševalne prevoze in 
zdraviliško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnega, do 
najmanj 75% vrednosti za vse storitve v zvezi s poškodbami 
izven dela, najmanj 95% za najzahtevnejše diagnostične in 
terapevtske posege ter za zdravljenje v tujini in najmanj 85% 
za vse druge storitve v osnovni, specialistični in bolnišnični 
dejavnosti, zdravila s pozitivne liste, ortopedske in druge 
pripomočke (22. člen). 
Pravico do celotnega plačila storitev, ki sicer niso v celoti 
zagotovljene, naj bi imeli v primerih nujnega zdravljenja voja- 
ški in civilni invalidi vojne ter drugi invalidi. Enako pravico 
bodo imele tudi materialno ogrožene osebe, ki izpolnjujejo | 
pogoje za pridobitev družbene pomoči. Pristojna zdravniška 
komisija naj bi v takih primerih lahko odobrila tudi plačilo 
ortopedskega ali drugega pripomočka. Zakon predvideva 
tudi, da bi ZZZS skupaj z Izvršnim svetom lahko določil 
znesek plačil za zdravstvene storitve v določenem obdobju, 
nad katerim bi ZZZS lahko določenim kategorijam zavarova- 
nih oseb odobril zdravljenje brez doplačila (23. in 24. člen). 
Med pravice iz obveznega zavarovanja štejejo tudi nadome- 
stila osebnega dohodka, pogrebnina in posmrtnina ter povra- 
čilo potnih stroškov v zvezi z zdravljenjem (25. člen). PredlaH 
gana ureditev je podobna dosedanji, le da so višine in meje\ 
nadomestil in prejemkov vezane na razmerje do zajamčenega' 
osebnega dohodka in usklajene z ureditvijo na drugiH 
področjih oziroma prepuščene ureditvi v okviru ZZZS. 
Pravico do nadomestila bodo imeli tudi kmetje, če bodo\ 
plačevali prispevek za zdravstveno varstvo najmanj od zne-! 
ska, ki ne bo nižji od bruto zneska najnižje pokojninske 
osnove (26. člen). t 
Zakon ureja tudi pravico do nadomestil v primerih, ko med» 
začasno zadržanostjo od dela delavcu preneha delovno raz- 
merje. V primerih, ko zadržanost ni posledica poškodbe pri. 
delu ali poklicne bolezni, ima delavec pravico do nadomestila 
še 30 dni po prenehanju delovnega razmerja. Če še po tem 
času ni sposoben za delo, ga mora služba napotiti na pri-\ 
stoj no socialno službo (32. člen). 
Viri sredstev za obvezno zavarovanje so prispevki, ki jiti, 
plačujejo zavezanci na račun ZZZS. Prispevek za zavarovanjej 
za storitve in nadomestila nad 30 dni v zvezi s poškodbami pri' 
delu in poklicnimi boleznimi plačujejo le delodajalci in zave\ 
zanci v primerih iz 19.člena zakona. Prispevke za druge stori\ 
tve ter za druga nadomestila in denarne prejemke pa plaču-\ 
jejo vsi zavezanci. Gre za pomembno razliko v primerjavi\ 
s sedanjo prakso, ko so podjetja in drugi delodajalci dolžni j 
neposredno plačevati storitve v primerih poškodb pri delu iit» 
poklicnih bolezni, zdaj pa naj bi ponovno uvedli širše soli- 
darno zavarovanje za te primere. Razen tega je novo, da\ 
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zakon predvideva plačevanje prispevka za obvezno zavarova- 
nje upokojencev, ki naj bi ga plačeval Zavod za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, ter brezposelnih oseb, ki naj bi ga 
plačeval Zavod za zaposlovanje. Tudi za prejemnike različnih 
invalidnin, priznavalnin in družbenih pomoči osebam, ki niso 
zavarovane iz drugega naslova, bo potrebno plačevati pri- 
spevke. Zavezanec bo v teh primerih v večini proračun, ki 
zagotavlja osebi osnovni prejemek. 
Rok plačila prispevkov od osebnih dohodkov je predviden ob 
izplačilu oziroma po varianti s šestdnevnim odlogom. Pri- 
spevne stopnje naj bi določala republiška skupščina ob spre- 
jemanju republiškega proračuna na predlog skupščine ZZZS. 
Višina prispevnih stopenj za primer poškodb pri delu in 
poklicnih bolezni bo odvisna od izdatkov za ta namen pri 
posameznem delodajalcu (43. do 53. člen). 
Poglavje o prostovoljnem zavarovanju določa, da se le-to 
uvede za razliko v vrednosti storitev, ki so zagotovljene 
z obveznim zavarovanjem in stvarno ceno. Lahko pa se uvede 
tudi za druge pravice, boljši standard storitev, zavarovanje 
posebnih tveganj, pa tudi za druge fizične in pravne osebe 
(n.pr. za delodajalce za del nadomestil, ki jih morajo sami 
zagotavljati svojim delavcem). Zakon zavezuje za uvedbo pro- 
stovoljnega zavarovanja ZZZS, ki je nosilec obveznega zava- 
rovanja po zakonu, in ga brez tega ne more uvesti. Nedvomno 
pa se bodo pojavile s posebnimi zavarovalnimi paketi tudi 
druge zavarovalnice, kar bo prispevalo k boljšim pogojem in 
večjim možnostim izbire za posameznega zavarovanca 
(54. člen). 
Poglavje o urejanju odnosov med ZZZS in zdravstvenimi 
zavodi ter zasebnimi zdravstvenimi delavci ureja podlage in 
način sklepanja pogodb za izvajanje obveznega zavarovanja 
in za ravnanje v primeru spornih vprašanj. Kot podlago za 
sklepanje pogodb naj bi ZZZS, pristojne zbornice, Združenje 
zdravstvenih zavodov in republiški upravni organ, pristojen za 
zdravstvo, vsako leto na podlagi plana sprejeli skupna izho- 
dišča za izvajanje programov in oblikovanje cen storitev. Če 
se ne bi mogli sporazumeti, bi sporno zadevo predložili 
v odločitev Izvršnemu svetu. 
Pogodbe z zdravstvenimi zavodi in zasebnimi zdravstvenimi 
delavci bi nato sklepal ZZZS na podlagi razpisa. Predvideno 

i je, da bo v primerih, ko ne bi prišlo do sklenitve pogodbe, 
I odnos z ZZZS začasno uredil ustanovitelj zavoda (55. do 

59. člen). 
' V posebnem poglavju so določbe o ZZZS, ki deluje kot javni 

zavod za območje Slovenije in ga upravlja skupščina. Ta naj 
( bi bila sestavljena iz predstavnikov zavarovancev (25), deloda- 
i jalcev (15) in predstavnikov Skupščine Republike Slovenije 
i (5). Ta predlog razmerja med člani skupščine uravnava raz- 
[ merja moči posameznih predstavnikov. Po varianti pa naj bi 

imela skupščina enako število vseh predstavnikov, kakor je to 
I predlagano tudi za skupščino na področju pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja. Skupščina bo izvolila svojega pred- 
j sednika in imenovali 11 članski upravni odbor, kot svoje 

izvršilno telo. Poslovodno funkcijo ZZZS bo opravlja direktor, 
ki ga bo imenovala skupščina ZZZS v soglasju z Izvršnim 

i svetom. Zakon omogoča tudi ustanovitev območnih svetov 
zavarovancev in delodajalcev, ki bi omogočali uveljavljanje 
njihovih interesov, ocenjevanje dela ZZZS in uresničevanja 
pravic ter obveznosti, sodelovanje v upravljanju ter dajanje 

i pobud in predlogov. 
j Služba ZZZS ima po zakonu tudi številne strokovne naloge 

. v zvezi z izvajanjem zavarovanja, vodenjem evidenc, varova- 
njem podatkov ipd. (60. do 67.člen). 
V poglavju o uveljavljanju pravic iz zdravstvenega varstva je 

j zavarovanim osebam zagotovljena pravica do proste izbire 
' zdravnika in zdravstvenega zavoda, kar bo podrobneje ure- 
; jeno s splošnim aktom ZZZS. Zavod bo lahko predpisal način 

uveljavljanja te pravice in tudi minimalno trajanje oziroma 
t veljavnost take izbire, posebej v primerih, ko bo imel izbrani 
' zdravnik tudi določena pooblastila glede izvajanja obveznega 
j zavarovanja. Če delodajalec ali ZZZS ne določita drugega 

pooblaščenega zdravnika, je izbrani zdravnik pooblaščen tudi 
za ugotavljanje upravičenosti za zadržanost z dela, ki traja do 

I 30 dni (68. in 69. člen). 
Zakon ponovno uvaja zdravniške komisije I. in II. stopnje za 

l ■ ocenjevanje delazmožnosti, odobravanje določenih pravic in 
' za reševanje pritožb v zvezi z obveznim zavarovanjem iz 
i pristojnosti komisij. O strokovnomedicinskih vprašanjih v pri- 
\ meru pritožbe zavarovane osebe odločajo zdravniške komi- 
i '   
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sije. Odločba se izda šele, če zavarovana oseba ni zadovoljna 
z mnenjem zdravniške komisije II.stopnje. Ta odločba je 
dokončna, možen je le upravni spor. Druga sporna vprašanja 
urejajo organi, ki jih ustanovi ZZZS na podlagi statuta (70. do 
74. člen). 
Poglavje o povrnitvi škode podrobno ureja pravice ZZZS 
v zvezi z uveljavljanje škodnih zahtevkov do zavarovancev, 
zavodov in delodajalcev. ZZZS prev tako odgovarja za škodo, 
ki bi jo povzročila zavarovani osebi pri opravljanju ali v zvezi 
z opravljanjem dejavnosti, in sicer v skladu z zakonom o obli- 
gacijskih razmerjih (75. do 83. člen). 
V tretjem delu zakona so kazenske določbe (84. in 85. člen) 
ter prehodne in končne določbe (86. do 95. člen). 
Zakon določa, da ZZZS začne z delom 1.1.1992. Prvo skupš- 
čino ZZZS imenuje Skupščina Republike Slovenije, kar mora 
storiti najpozneje do konca oktobra 1991. Skupščina mora 
namreč pred 1.1.1992 sprejeti statut, da lahko ZZZS začne 
z delom v predvidenem roku. Naloge ZZZS do začetka dela 
opravlja Republiška uprava za zdravstveno varstvo, ki pre- 
neha z delom z dnem začetka dela ZZZS. Ta tedaj tudi prev- 
zame delavce, premoženje in sredstva, s katerimi do sprejema 
zakona upravlja Republiška uprava za zdravstveno varstvo. 
Zakon določa tudi, da se morebitne neporavnane obveznosti 
proračunov iz naslova zdravstvenega varstva za leto 1991 ne 
prenesejo na ZZZS. 
Zakon določa šestmesečni rok za sprejem plana zdravstve- 
nega varstva, prav tako pa tudi za sprejem splošnih aktov, ki 
so potrebni za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarova- 
nja po zakonu in za uvedbo prostovoljnega zavarovanja. Pro- 
stovoljno zavarovanje naj bi se uvedlo najpozneje s 1.7.1992, 
uveljavilo pa najpozneje s 1.1.1993. Do tega roka bodo 
v veljavi dosedanji predpisi, če niso v nasprotju z zakonom. To 
sta oba samoupravna sporazuma, ki določata pravice in 
obveznosti iz zdravstvenega varstva, oziroma postopek za 
uresničevanje pravic. Do začetka dela ZZZS bodo veljale tudi 
dosedanje določbe v zvezi z veljavno participacijo. Od spre- 
jema ustreznega splošnega akta ZZZS dalje in do uveljavitve 
prostovoljnega zavarovanja pa naj bi bile participacije oproš- 
čene v celoti le zavarovane osebe, ki izpolnjujejo dohodkovni 
pogoj za pridobitev pomoči s področja socialnega varstva., 
Zavarovane osebe, ki imajo dohodek na družinskega člana do 
150% zajamčenega osebnega dohodka, pa bodo lahko uvelja- 
vile delno oprostitev participacije v tem času. Zakon določa, 
da delna oprostitev lahko pomeni znižanje posameznih večjih 
zneskov, oziroma določitev zneska, ki ga zavarovana oseba 
v določenem obdobju plača, za tem pa je participacije v celoti 
oproščena. 
Po uveljavitvi prostovoljnega zavarovanja participacija v seda- 
njem pomenu ni več predvidena. Vsakemu, ki se bo prosto- 
voljno zavaroval, bo razliko v ceni poravnala zavarovalnica, 
kdor pa se ne bo prostovoljno zavaroval za določene storitve, 
bo moral razliko plačati sam. Podobna ureditev velja že zdaj 
za zdravila z vmesne liste, ko mora bolnik plačati polovico 
cene. Po uveljavitvi prostovoljnega zavarovanja bo to obvez- 
nost s sklenitvijo zavarovanja in s plačilom prispevka oziroma 
premije prenesel na zavarovalnico. Opozoriti pa je treba, da 
bo za uveljavitev prostovoljnega zavarovanja potreben dolo- 
čen čas, v katerem zavarovane osebe še ne bodo mogle 
uveljavljati pravic iz prostovoljnega zavarovanja, dolžne pa 
bodo že plačevati določene obveznosti. V času od uvedbe do 
uveljavitve prostovoljnega zavarovanja se bodo torej obvez- 
nosti zavarovanih oseb delno prekrivale oziroma podvajale. 
Plačevati bodo morali participacijo skladno z veljavnimi pred- 
pisi in hkrati že tudi obveznosti iz naslova prostovoljnega 
zavarovanja. Trajanje te dobe bo za posameznika predvsem 
odvisno od pogojev, ki jih bodo ponudile zavarovalnice 
v zvezi s paketi prostovoljnega zavarovanja. 
V zakonu so določeni tudi odstotki vrednosti storitev, ki se 
bodo krili iz obveznega zavarovanja na začetku oziroma 
v prvem letu po uveljavitvi prostovoljnega zavarovanja. Pred- 
videno je, da se 5. in 6.točka prvega odstavka 22.člena uvelja- 
vita v celoti takoj, 4. točka (zdravljenje poškodb izven dela) 
v večji meri, točki 2 in 3 pa le v manjšem delu. Nadaljnje 
približevanje odstotkom, ki so predvideni v 22. členu, naj bi 
uveljavili v nekaj naslednjih letih. Pro-gram tega uvajanja naj 
bi sprejela ZZZS s soglasjem Izvršnega sveta. Pri tem bo šlo za 
prerazporeditev sedanjih obveznosti, pri čemer globalno 
spremembe ne bodo tako velike, če upoštevamo prispevne 
stopnje, ki so s sedaj veljavnim zakonom določene za zdrav- 
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stvo, in na podlagi katerih se stekajo sredstva v republiški 
proračun. 
Poudariti je treba tudi, da bo potrebna širša aktivnost za 
seznanitev ljudi z novim sistemom zdravstvenega zavarovanja 
in sistematična vzgoja zavarovalniške kulture. 
V pripravi osnutka zakona o zdravstvenem varstvu in zdrav- 
stvenem zavarovanju je bil dan tudi predlog za vključitev 
nadomestila za porodniški dopust v sistem zdravstvenega 
zavarovanja. Vprašanje ostaja odprto in ga bo mogoče 
ustrezno uskladiti v okviru javne obravnave. 
Nova zakonske rešitve predvidevajo tri vire financiranja zdrav- 
stvene dejavnosti, in sicer republiški proračun ter sredstva 
obveznega in prostovoljnega zavarovanja. Republiški prora- 
čun bo zagotavljal sredstva za zdravstveno vzgojo, ekološko, 
epidemiološko in higiensko službo, socialnomedicinsko 
dejavnost, zbiranje krvi in organov za presajanje ter znanstve- 
noraziskovalno dejavnost. Zagotavljal bo tudi plačilo zdrav- 
stvenih pregledov nabornikov, posebnega zdravstvenega var- 
stva vojaških invalidov in civilnih invalidov vojne ter nekaterih 
drugih zdravstvenih storitev. Iz republiškega proračuna bodo 
zagotovljena tudi sredstva za obvezno zdravstveno zavarova- 
nje oseb, ki imajo socialno varnost zagotovljeno s prejemki iz 
tega proračuna. Republiški proračun bo zagotavljal tudi raz- 
širjeno reprodukcijo javnih zdravstvenih zavodov, katerih 
ustanovitelj je Republika Slovenija. Proračuni občin ali mesta 
bodo zagotavljali sredstva za programe krepitve zdravja na 
območju lokalnih skupnosti, za javno zdravstveno dejavnost, 
ki ni del republiškega programa, ter za razširjeno reproduk- 
cijo zavodov, ki sta jih ustanovila občina ali mesto. Republiški 
proračun bo po oceni zagotavljal okrog 15%, občinski pa 

okrog 2% sredstev za zdravstveno varstvo. V to oceno niso 
všteta sredstva za program krepitve zdravja, ki naj bi se 
financiral iz posebnih davkov na škodljive prehranbene in 
druge proizvode. 
Sredstva obveznega zavarovanja se bodo združevala iz pri- 
spevkov zavezancev, med katere je uvrščena tudi Skupnost 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Zavod za zapo- 
slovanje. Ta dva naj bi prispevala okrog 16% vseh izdatkov za 
zdravstvene storitve. 
Zakon prinaša spremembo v obveznostih delodajalcev, ki 
bodo poslej plačevali prispevek za obvezno zdravstveno zava- 
rovanje za nesreče pri delu in poklicne bolezni ter za nadome- 
stila v zvezi s temi tveganji, in ne več neposredno storitev kot 
zdaj. Po oceni bodo delodajalci za ta namen vplačali okrog 
2% vseh sredstev za zdravstvene storitve. 
Zaradi teh sprememb se bodo relativne prispevne stopnje iz 
osebnih dohodkov in obveznosti delodajalcev znižale v prvem 
letu zaradi znižanja ravni pravic za približno 2 do 3%, zaradi 
prenosa obveznosti plačevanja prispevkov za upokojence in 
nezaposlene za pribložno 13 do 14%, povečale pa se bodo 
zaradi prenosa nadomestil in oblveznosti za poškodbe pri 
delu in poklicne bolezni za približno 12 do 14%. Skupni 
učinek sprememb naj bi po oceni pomenil znižanje relativne 
prispevne stopnje za 2 do 3%. Zmanjšan obseg pravic iz 
obveznega zavarovanja bo pokrilo prostovoljno zavarovanje 
oziroma plačilo razlike v ceni storitev, ki ne bodo v celoti 
vključene v obvezno zavarovanje. V prehodnem obdobju bo 
postopen prehod v nov sistem zagotovljen s prilagajanjem 
participacije zavarovancev. 

Predlog za izdajo zakona o ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI z osnutkom 

zakona - ESA 391 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 81. seji 
dne 10. maja 1991 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O ZDRAVSTVENI 
DEJAVNOSTI Z OSNUTKOM ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 

69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 
- dr. Katja BOH, članica Izvršnega sveta in republiška 
sekretarka za zdravstveno in socialno varstvo, 
- mag. Tone KOŠIR, dr. med., namestnik republiške 
sekretarke za zdravstveno in socialno varstvo. 

Predlog za izdajo zakona o zdravstveni dejavnosti z osnutkom 
zakona bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin 
in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna komisija. 
Obravnaval ga bo tudi Odbor za zdravstvo kot matično 
delovno telo. 

POVZETEK 
Na področju organiziranja in izvajanja zdravstvene 
dejavnosti so potrebne bistvene spremembe zaradi 
ponovne uvedbe zasebnega dela v zdravstvo in zaradi 
prilagoditve dosedanje organizacije ustavnim in sploš- 
nim zakonskim spremembam v organiziranju zavodov in 
dejavnosti. Izpopolnitve zakonodaje so potrebne tudi na 
področju povezovanja zdravstvenih delavcev in zdrav- 
stvenih zavodov ter njihovega soodločanja pri razvojnih 
vprašanjih, nadalje dopolnitve v sistemu strokovnega 
izpopolnjevanja in usposabljanja zdravstvenih delavcev 
glede na strokovni nadzor, ipd. Pri določeni dejavnosti 
bo zakon sledil usmeritvam deklaracije o primarnem 
zdravstvenem varstvu, ki jo je skupščina Svetovne 
zdravstvene organizacije sprejela v Alma-Ati leta 1978. 
Na tej podlagi naj bi imeli osnovno, specialistično ambu- 
lantno, bolnišnično, dejavnost klinik in inštitutov, zdravi- 
liško zdravstveno dejavnost, dejavnost v zvezi s pre- 
skrbo prebivalstva z zdravili, s krvjo in izdelki iz krvi ter 

socialnomedicinsko in higiensko epidemiološko dejav- 
nost. Zakon bo opredelil tudi, da se dejavnost klinik in 
inštitutov, zavodov in Inštituta za javno zdravstvo ter 
preskrba z zdravili, krvjo in izdelki iz krvi opravlja kot 
javna zdravstvena služba, druge dejavnosti pa v okviru 
javne zdravstvene službe, ki bo določena s planom 
zdravstvenega varstva. 
Javno zdravstveno službo bodo poleg javnih zdravstve- 
nih zavodov lahko opravljali tudi zavodi ali zasebni 
zdravstveni delavci na podlagi koncesije. 
V zakonu bodo določene tudi vrste zdravstvenih zavo- 
dov. Tudi v prihodnje naj bi v Sloveniji imeli zdravstvene 
zavode, kot so: zdravstveni dom, splošna bolnišnica, 
specialna bolnišnica, lekarna, naravno zdravilišče, 
zavod oziroma Inštitut za javno zdravstvo, klinika in 
inštitut. 
V skladu z zakonom o zavodih bo zakon uredil tudi 
nekatere specifičnosti vodenja, upravljanja in poslova- 
nja zdravstvenih zavodov in naloge na področju izobra- 
ževanja zdravstvenih delavcev. 
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Zakon bo povsem na novo uredil zasebno zdravstveno 
dejavnost. Skladno z ustavno ureditvijo bo opravljanje 
zasebne zdravstvene dejavnosti dovoljeno na vseh 
področjih, razen v primerih, ko bi bilo lahko s takšno 
dejavnostjo ogroženo življenje in varnost ljudi. Glede 
pogojev za vključevanje v mrežo javne zdravstvene 
službe naj bi bili zasebni zdravstveni delavci izenačeni 
z drugimi zdravstvenimi delavci. Predlagatelj zakona 
ocenjuje, da ni mogoče uvajati zasebnega dela v kombi- 
naciji z rednim delovnim razmerjem v zdravstvenem 
zavodu. 

Zakon bo predvidel ustanovitev Združenja zdravstvenih 
zavodov. Za zdravnike in zobozdravnike pa zakon pred- 
videva obvezno združevanje v Zdravniško zbornico, ki bi 
imela predvsem strokovne naloge. To so predvsem obli- 
kovanje in nadzor nad upoštevanjem načel kodeksa 
medicinske deontologije, dajanje, odvzemanje in podalj- 
ševanje dovoljenja za samostojno delo zdravnikov in 

zobozdravnikov ipd. Za povezovanje in usklajevanje 
dela razširjenih strokovnih kolegijev pa bo pri republi- 
škem upravnem organu, pristojnem za zdravstvo, imeno- 
van Zdravstveni svet, kot najvišje strokovno posveto- 
valno telo za vprašanje zdravstvenega varstva. 
Več pozornosti kot v dosedanjem zakonu bo namenjene 
podiplomskemu strokovnemu izpopolnjevanju in uspo- 
sabljanju. Zakon o zdravstveni dejavnosti bo za zdrav- 
nike ponovno uvedel sekundariat, za zdravnike, zoboz- 
dravnike in diplomirane inženirje farmacije pa še prever- 
janje strokovne usposobljenosti vsakih 5 do 7 let. 
Sprejem novega zakona ne bo imel za posledico obre- 
menitev republiškega proračuna, organizacija zdrav- 
stvene dejavnosti je že postavljena in določitev mreže 
zdravstvenih zavodov v planu zdravstvenega varstva ne 
bo povzročila potrebe po dodatnih finančnih sredstvih. 
Dolgoročno pa bi glede na sprostitev konkurenčnosti 
med javno in zasebno zdravstveno dejavnostjo mogli 
pričakovati racionalizacijo na tem področju. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o zdravstveni dejavnosti 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona je v 15.točki 321.člena 

, Ustave SR Slovenije, ki določa, da Skupščina Republike Slo- 
| venije v okviru pravic in dolžnosti republike ureja z zakonom 
f sistem zdravstvenega varstva in v 2.točki XIV.amandmaja 

k Ustavi Republike Slovenije, ki določa, da oblike organizira- 
i nja družbenih dejavnosti in njihovega povezovanja določa 
f zakon. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONOV 
Področje zdravstvene dejavnosti, kot del zdravstvenega var- 
stva, ureja zakon o zdravstvenem varstvu (Ur.l.SRS, št.1/80, 
45/82, 42/85, 32/89, 42/89 in Ur.l.RS, št.8/90). V oceni stanja in 
dosedanje ureditve je med drugim navedena ugotovitev, da se 
področje zdravstvene dejavnosti ravna po drugačnih zakoni- 
tostih in načelih, kot zdravstveno varstvo v širšem smislu in 
sistem zdravstvenega zavarovanja. Iz te ugotovitve izhaja 
predlog, naj se veljavni zakon o zdravstvenem varstvu nado- 

! mesti z več zakoni, in sicer z zakonom, ki bo urejal načela 
zdravstvenega varstva in sistem zdravstvenega zavarovanja, 

i ter z zakonoma, ki bosta uredita področje zdravstvene dejav- 
. nosti in posebej tudi lekarniško dejavnost. Takšno ureditev 

smo v Republiki Sloveniji imeli vse do leta 1974, ko je bil prvič 
' sprejet zakon o zdravstvenem varstvu in združil oba področja 

zakonodaje v enem samem zakonu. 
Ocena stanja in dosedanje zakonske ureditve ter razvojne 
usmeritve nove zakonodaje so skupne in navedene v pred- 
logu za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstve- 
nem zavarovanju. Zato jih tu ne ponavljamo. 

III. PODLAGE IN PREDLOGI ZA NOVO ZAKONSKO UREDI- 
TEV TER POGLAVITNE REŠITVE 
Na področju organiziranja in izvajanja zdravstvene dejavnosti 
so potrebne bistvene spremembe zaradi ponovne uvedbe 
zasebnega dela v zdravstvo in zaradi prilagoditve dosedanje 
organizacije ustavnim in splošnim zakonskim spremembam 
v organiziranju zavodov in dejavnosti. Izpopolnitve zakono- 

f daje so potrebne tudi na področju povezovanja zdravstvenih 
delavcev in zdravstvenih zavodov ter njihovega soodločanja 
pri razvojnih vprašanjih, nadalje dopolnitve v sistemu strokov- 
nega izpopolnjevanja in usposabljanja zdravstvenih delavcev 
glede na strokovni nadzor, ipd. Zakon o zdravstveni dejavno- 
sti bo v uvodnem delu opredelil področja zdravstvene dejav- 

j nosti. Predvidel bo tudi nivoje dejavnosti, izhajajoč iz tehnolo- 
I ške in kadrovske zahtevnosti, potreb prebivalstva po dostop- 
' nosti zdravstvene službe in nalog, ki jih ima dejavnost za 
j ohranitev in povrnitev zdravja ter rehabilitacijo bolnih in 
; poškodovanih oseb. Pri določeni dejavnosti bo zakon sledil 
j usmeritvam deklaracije o primarnem zdravstvenem varstvu, ki 

jo je skupščina Svetovne zdravstvene organizacije sprejela 
v Alma-Ati leta 1978. Na tej podlagi naj bi imeli osnovno, 
specialistično ambulantno, bolnišnično, dejavnost klinik in 

inštitutov, zdraviliško zdravstveno dejavnost, dejavnost 
v zvezi s preskrbo prebivalstva z zdravili, s krvjo in izdelki iz 
krvi ter socialnomedicinsko in higiensko epidemiološko 
dejavnost. 
Zakon bo opredelil, da se dejavnost klinik in inštitutov, zavo- 
dov in Inštituta za javno zdravstvo ter preskrba z zdravili, krvjo 
in izdelki iz krvi opravlja kot javna zdravstvena služba, druge 
dejavnosti pa v okviru mreže javne zdravstvene službe, ki bo 
določena s planom zdravstvenega varstva. Pri oblikovanju 
mreže naj bi poleg narave dejavnosti, zdravstvenega stanja, 
strukture prebivalcev in stopnje urbanizacije upoštevali tudi 
naloge, ki jih nalaga zakon o spodbujanju razvoja demograf- 
sko ogroženih območij. Mrežo osnovne zdravstvene dejavno- 
sti in lekarn naj bi zagotovile občine, mrežo javne zdravstvene 
službe na drugih področjih pa Republika Slovenija. 
Javno zdravstveno službo bodo poleg javnih zdravstvenih 
zavodov lahko opravljali tudi zavodi ali zasebni zdravstveni 
delavci na podlagi koncesije. 
V zakonu bodo določene tudi vrste zdravstvenih zavodov. 
Tudi v prihodnje naj bi v Sloveniji imeli zdravstvene zavode, 
kot so: zdravstveni dom, splošna bolnišnica, specialna bolniš- 
nica, lekarna, naravno zdravilišče, zavod oziroma Inštitut za 
javno zdravstvo, klinika in inštitut. Obseg dejavnosti oziroma 
nalog, ki jih mora opravljati posamezni tip zdravstvenega 
zavoda, bo določen, pri čemer bo za razliko od dosedanje 
ureditve izraziteje poudarjena dolžnost osnovne zdravstvene 
dejavnosti, da na lokalni ravni skrbi tudi za medpodročno 
sodelovanje in povezovanje gospodarskih in družbenih sub- 
jektov ter posameznikov v skrbi za zdravje. Pri bolnišnici ni 
več natančno določeno najmanjše število vrst bolnišničnih 
oddelkov, pač pa oskrbljenost z najpomembnejšimi speciali- 
stičnimi dejavnostmi zaradi ustrezne diagnostike in zdravlje- 
nja. Razmejena bo tudi naloga klinik in inštitutov, pri čemer bi 
klinike bile specialistični zavodi, ki bi se poleg ambulantne in 
bolnišnične obravnave ukvarjali tudi z znanstvenoraziskoval- 
nim delom in vzgojno-izobraževalnimi nalogami medicinske 
fakultete in drugih visokih šol, inštitut pa bi ob enakih drugih 
nalogah ne mogel imeti oddelkov za bolnišnično obravnavo. 
Zakon bo ustanoviteljem javnih zdravstvenih zavodov naložil 
obveznost zagotavljanja materialnih pogojev za delo zavoda 
in za razširjeno reprodukcijo. Ne glede na ustanoviteljstvo pa 
bo za ustanovitev, spremembo dejavnosti ali ukinitev javnega 
zdravstvenega zavoda potrebno soglasje republiškega uprav- 
nega organa, pristojnega za zdravstvo. 
V skladu z zakonom o zavodih bo zakon uredil tudi nekatere 
specifičnosti vodenja, upravljanja in poslovanja zdravstvenih 
zavodov in naloge na področju izobraževanja zdravstvenih 
delavcev. 
Zakon bo povsem na novo uredil tudi zasebno zdravstveno 
dejavnost. Skladno z ustavno ureditvijo bo opravljanje 
zasebne zdravstvene dejavnosti dovoljeno na vseh področjih, 
razen v primerih, ko bi bilo lahko s takšno dejavnostjo ogro- 
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ženo življenje in varnost ljudi. Na področju zdravstvenega 
varstva tako ne bi bilo možno opravljati z zasebnim delom 
oskrbe prebivalstva s krvjo, krvnimi izdelki, odvzema in hra- 
njenja človeških tkiv in organov za presaditev, obdukcij in 
mrliško pregledne službe ter dejavnost zavodov za zdravstvo. 
Zakon bo predvidel pogoje, ki jih mora izpolnjevati zdrav- 
stveni delavec za opravljanje zasebnega dela in postopek za 
pridobitev dovoljenja. Predvideno bo, da lahko zdravstveni 
delavec opravlja zdravstvene storitve na lastnih sredstvih ali 
sredstvih, ki jih vzame v najem pri javnih zdravstvenih in 
drugih zavodih, ali tudi v obliki pogodbenega odnosa z jav- 
nimi zavodi (bolnišnice, zdravstveni dom). Glede pogojev za 
vključevanje v mrežo javne zdravstvene službe naj bi bili 
zasebni zdravstveni delavci izenačeni z drugimi zdravstvenimi 
delavci. Predlagatelj zakona ocenjuje, da ni mogoče uvajati 
zasebnega dela v kombinaciji z rednim delovnim razmerjem 
v zdravstvenem zavodu. To poglavje bo predlagatelj uskladil 
z določbami zakona o registraciji dejavnosti zasebnikov, ki ga 
je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije tudi predložil 
Skupščini Republike Slovenije. Ugotavljamo pa, da že sedaj ni 
razlik v osnutkih zakonov. 
Zakon bo predvidel ustanovitev združenja zdravstvenih zavo- 
dov, ki jih poznajo tudi v drugih državah, pri čemer je njihova 
funkcija opredeljena različno, odvisno od celotne zasnove 
sistema zdravstvenega varstva. Glede na usmeritev, da bi 
v Sloveniji vzpostavili »partnerski« model odločanja, bi to 
združenje imelo zelo konkretne pristojnosti v imenu zdrav- 
stvenih zavodov, in sicer: sodelovanje pri sprejemanju razvoj- 
nih načrtov zdravstvenega varstva, razporeditev mreže in 
kadrov v zdravstveni dejavnosti, sodelovanje pri oblikovanju 
izhodišč za določanje cen zdravstvenih storitev, sklepanje 
kolektivnih pogodb ipd. V to združenje bi se lahko vključevali 
tudi zasebniki. Za zdravnike in zobozdravnike pa zakon pred- 
videva obvezno združevanje v Zdravniško zbornico, ki bi 
imela predvsem strokovne naloge. To so predvsem oblikova- 
nje in nadzor nad upoštevanjem načel kodeksa medicinske 
deontologije, dajanje, odvzemanje in podaljševanje dovoljenj 
za samostojno delo zdravnikov in zobozdravnikov, strokovno 
izpopolnjevanje članov, vodenje registra zasebnih zdravnikov 
in zobozdravnikov, sodelovanje pri oblikovanju cen, sklepa- 
nju kolektivnih pogodb ipd. Zakon bo vseboval tudi določila 
o oblikovanju enotne strokovne medicinske doktrine za posa- 
mezna ožja področja. Za to bodo zadolženi razširjeni stro- 
kovni kolegiji posameznih specialnosti, ki bodo delovali pri 
klinikah in inštitutih, in bodo vanje vključeni najvidnejši stro- 
kovnjaki iz vse republike. Za povezovanje in usklajevanje dela 
razširjenih strokovnih kolegijev bo pri republiškem upravnem 

organu, pristojnem za zdravstvo, imenovan zdravstveni svet, 
kot najvišje strokovno posvetovalno telo za vprašanje zdrav- 
stvenega varstva. Zdravstveni svet bo pooblaščen za spreje- 
manje dokončnih odločitev o strokovno medicinskih in dru- 
gih doktrinarnih vprašanjih, sicer pa bo dajal tudi pobude in 
sprejemal stališča ter mnenja o vseh vprašanjih s področja 
zdravstvenega varstva. Razširjeni strokovni kolegiji in Zdrav- 
stveni svet bi morali po opredelitvah zakona skrbeti za spošto- 
vanje enotne doktrine v zdravstvenih zavodih in pri zasebnikih 
in imeti pooblastila za opravljanje strokovno instruktažnega 
nadzora. Razširjeni strokovni kolegiji in zdravstveni svet bodo 
te naloge opravljali ob tesnem sodelovanju z medicinsko 
fakulteto in drugimi zdravstveno izobraževalnimi zavodi. 
Več pozornosti kot v dosedanjem zakonu bo namenjene podi- 
plomskemu strokovnemu izpopolnjevanju in usposabljanju. 
Zakon o zdravstveni dejavnosti bo za zdravnike ponovno 
uvedel sekundariat, ki predstavlja obdobje, v katerem mladi 
zdravniki po končani pripravniški dobi določen čas delajo ob 
strokovni pomoči in vodenju izkušenejših zdravnikov. Kdor bi 
se po dokončanem sekundariatu odločil za specializacijo, bi 
se mu del te dobe štel tudi v specialistični staž. S takšno 
ureditvijo bi preprečili določene pomanjkljivosti, ki se pojav- 
ljajo sedaj, ko premalo izkušeni zdravniki začno dokaj samo- 
stojno opravljati svoj poklic po končanem pripravništvu. 
V smislu napredovanja zdravstvenih delavcev z visoko izo- 
brazbo bo v zakonu predlagana uvedba nekaterih strokovnih 
nazivov. Tako naj bi imeli poleg specialistov in primarijev tudi 
svetnike in višje svetnike, pri čemer bodo pogoji za pridobitev 
teh nazivov urejeni v posebnem podzakonskem aktu. Naziv 
naj bi bil predvsem odraz pridobljene visoke stopnje strokov- 
nosti na posameznem področju. 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, bo skladno 
s predvidenimi roki izdal vse potrebne podzakonske akte za 
izvedbo zakona. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
Sprejem novega zakona ne bo imel za posledico obremenitev 
republiškega proračuna. Organizacija zdravstvene dejavnosti 
je že postavljena in določitev mreže zdravstvenih zavodov 
v planu zdravstvenega varstva ne bo povzročila potrebe po 
dodatnih finančnih sredstvih. Določene administrativno teh- 
nične naloge bo zahtevala ustanovitev ustreznih zbornic, ki 
jih predvideva zakon. Glede na to, da so predvideni za njihovo 
delovanje tudi viri, naj to ne bi pomenilo obremenitve prora- 
čuna. Dolgoročno pa bi glede na sprostitev konkurenčnosti 
med javno in zasebno zdravstveno dejavnostjo mogli pričako- 
vati racionalizacijo na tem področju. 

OSNUTEK ZAKONA o zdravstveni dejavnosti 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
Zdravstvena dejavnost obsega: 
- osnovno zdravstveno dejavnost, 
- ambulantno specialistično dejavnost, 
- bolnišnično dejavnost, 
- zdraviliško zdravstveno dejavnost, 
- dejavnost klinik in inštitutov, 
- lekarniško dejavnost, 
- preskrbo s krvjo in krvnimi izdelki, 
- socialnomedicinsko in higiensko epidemiološko dejavnost. 

2.člen 
Zdravstvena dejavnost kot javna služba se opravlja v okviru 
mreže javne zdravstvene službe. 
Mrežo javne zdravstvene službe sestavljajo javni zdravstveni 
zavodi ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno 
dejavnost kot javno službo na podlagi koncesije. 
Dejavnost klinik in inštitutov, socialnomedicinska in higien- 
sko epidemiološka dejavnost, lekarniška dejavnost ter pre- 
skrba s krvjo in krvnimi izdelki se opravlja samo kot javna 
služba. 
Zdravstveno dejavnost, ki se ne opravlja kot javna služba, 
lahko opravljajo na podlagi dovoljenja republiškega uprav- 

nega organa, pristojnega za zdravstvo, domače in tuje fizične 
in pravne osebe, če izpolnjujejo s tem zakonom določene 
pogoje. 

3. člen 
Kriteriji za postavitev mreže javne zdravstvene službe se dolo- 
čijo s planom zdravstvenega varstva Republike 
Slovenije ob upoštevanju: 
- nalog posamezne dejavnosti, 
- zdravstvenega stanja, števila in starostne strukture prebi- 
valcev, 
- dostopnosti javne zdravstvene službe, 
- stopnje urbanizacije območij in specifičnosti poselitve in 
dostopnosti na demografsko ogroženih območjih, 
- gospodarskih možnosti. 
Mrežo osnovne zdravstvene dejavnosti ih lekarniške dejavno- 
sti določa in zagotavlja občina in mesto. 
Mrežo javne zdravstvene službe na drugih področjih dejavno- 
sti določa in zagotavlja Republika Slovenija. 

4.člen 
Koncesijo za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti 
podeli z odločbo občinski upravni organ s soglasjem republi- 
škega upravnega organa, pristojnega za zdravstvo, in po 
predhodnem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slo- 
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venije in pristojne zbornice oziroma združenja. 
Koncesijo za opravljanje drugih zdravstvenih dejavnosti 
podeli z odločbo republiški upravni organ, pristojen za zdrav- 
stvo, po predhodnem mnenju Zavoda za zdravstveno zavaro- 
vanje Slovenije in pristojne zbornice oziroma združenja. 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije objavi za oprav- 
ljanje zdravstvene dejavnosti razpis in izbere najboljšega 
ponudnika. Če izbrani zavod ali posameznik ni vključen 
v mrežo javne zdravstvene službe, Zavod za zdravstveno zava- 
rovanje Slovenije zanj predlaga podelitev koncesije pristoj- 
nemu organu. 

5. člen 
Zdravstveno dejavnost opravljajo zdravstveni delavci in nji- 
hovi sodelavci v zdravstvenih in drugih zavodih ali z zasebnim 
delom. Zdravniki in zobozdravniki, ki s svojim delom posegajo 
v telesno in duševno integriteto človeka, morajo ravnati 
v skladu s kodeksom medicinske deontologije. 

6. člen 
Zdravstvena dejavnost mora biti organizirana tako, da je vsem 
prebivalcem Republike Slovenije zagotavljena neprekinjena 
in vedno dostopna nujna medicinska pomoč, vključno z nuj- 
nimi reševalnimi prevozi. 

II. VSEBINA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 

Osnovna zdravstvena dejavnost 

7. člen 
Osnovna zdravstvena dejavnost obsega: 
- spremljanje zdravstvenega stanja otrok, mladine, žensk, 
aktivne populacije, starih, invalidnih oseb in drugih prebi- 
valcev; 
- preventivno zdravstveno in zobozdravstveno varstvo otrok 
in mladine; 
- preventivno zdravstveno varstvo žensk v zvezi z noseč- 
nostjo in porodom, če ni z drugim predpisom drugače ure- 
jeno, svetovanje in kontracepcija; 
- preventivno zdravstveno varstvo zaposlenih v zvezi z obre- 
menitvami in škodljivostmi njihovega delovnega mesta; 
- preventivno zdravstveno varstvo vojaških invalidov, civilnih 
invalidov vojne in drugih invalidov; 
- zdravstvene preglede nabornikov; 
- zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo in svetovanje za 
ohranitev in krepitev zdravja; 
- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje bolezni in poškodb 
ter rehabilitacijo; 
- patronažne obiske, zdravljenje in nego bolnika na domu; 
- nujno medicinsko pomoč in reševalne prevoze; 
- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih 
bolezni; 
- ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo. 
Med naloge osnovne zdravstvene dejavnosti sodi tudi povezo- 
vanje z drugimi zdravstvenimi, socialnimi, izobraževalnimi in 
drugimi zavodi ter posamezniki za zagotovitev medpodroč- 
nega sodelovanja pri oblikovanju in izvajanju programov za 
krepitev, ohranitev ter povrnitev zdravja. 
Osnovno zdravstveno dejavnost opravljajo osebni in družinski 
zdravniki ter zobozdravniki, medicinske sestre in drugi zdrav- 
stveni delavci ter sodelavci v zdravstvenih domovih ali 
z zasebnim delom. 
V okviru osnovne zdravstvene dejavnosti opravljajo socialni 
zavodi zdravstveno nego za svoje varovance, v posebnih 
socialnih zavodih pa tudi drugo zdravstveno dejavnost. 
Delodajalci lahko organizirajo in financirajo za svoje delavce 
opravljanje posameznih nalog s področja osnovne zdrav- 
stvene dejavnosti. 
Zdravstveni dom ne more izvajati bolnišničnega zdravljenja 
bolnikov. 

8. člen 
Zdravstveni dom se ustanovi za območje občine, več občin ali 
mesta ob upoštevanju zbolevnosti prebivalstva, geografskih 
razmer in prometnih zvez ter demografskih in urbanističnih 
razmer. 
Zdravstveni dom praviloma zagotavlja osnovno zdravstveno 
dejavnost tudi v vzgojnovarstvenih, socialnih in drugih poseb- 

nih zavodih ter v podjetjih na določenem območju. 
Zdravstveni dom se lahko ustanovi kot samostojni zavod ali se 
organizira kot enota zdravstvenega zavoda. 
Specialistično ambulantna in bolnišnična dejavnost 

9.člen 
Specialistično ambulantna in bolnišnična dejavnost kot nada- 
ljevanje osnovne zdravstvene dejavnosti obsegata poglob- 
ljeno diagnostiko, odkrivanje in zdravljenje posameznih 
bolezni ali bolezenskih stanj ter izvajanje ambulantne rehabi- 
litacije ljudi, ki jih praviloma napotijo zdravniki oziroma 
zobozdravniki, ki opravljajo osnovno zdravstveno dejavnost. 
Dejavnost iz prejšnjega odstavka opravlja bolnišnica, ki mora 
imeti v svoji sestavi poleg posteljnih zmogljivosti vsaj enote 
za; 
- specialistično ambulantno zdravljenje; 
- nujno medicinsko pomoč; 
- laboratorijsko, rentgensko in drugo diagnostiko v skladu 
s svojo strokovno usmeritvijo; 
- preskrbo z zdravili. 
V svoji sestavi ali vsaj v svoji neposredni bližini mora imeti 
bolnišnica zagotovljeno in organizirano: 
- ambulantno medicinsko rehabilitacijo; 
- preskrbo s krvjo in krvnimi izdelki, če to zahteva narava 
njenega dela (transfuziološki oddelki); ' 
- patoanatomsko dejavnost. 
Bolnišnica lahko opravlja tudi lekarniško dejavnost v skladu 
s posebnim zakonom. 

10. člen 
Po svojem namenu so bolnišnice lahko splošne bolnišnice za 
zdravljenje več vrst bolezni in specialne bolnišnice za zdrav- 
ljenje posameznih vrst bolezni ali posameznih skupin prebi- 
valcev. 

Splošna bolnišnica mora imeti specialistično ambulantno 
dejavnost in posteljne zmogljivosti najmanj za področje 
interne medicine, kirurgije, pediatrije, ginekologije in porod- 
ništva v skladu s planom zdravstvenega varstva Republike 
Slovenije in z mrežo javne zdravstvene službe. Bolnišnica 
lahko opravlja tudi specialistično ambulantno dejavnost 
s področja pulmologije, nevropsihiatrije, dermatovenerolo- 
gije in ginekologije, če te dejavnosti niso orqanizirane 
v osnovni zdravstveni dejavnosti. 

11. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, lahko na 
predlog zdravstvenega sveta in po predhodnem mnenju medi- 
cinske fakultete bolnišnici oziroma njenemu oddelku podeli 
naziv klinika, če ta izpolnjuje strokovne, kadrovske in druge 
pogoje, ki jih predpiše republiški upravni organ, pristojen za 
zdravstvo. 

Če bolnišnica ne izpolnjuje več pogojev iz prejšnjega 
odstavka, ji republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, 
naziv odvzame. 

12. člen 
Klinika opravlja vrhunske zdravstvene storitve, oblikuje dok- 
trino in izvaja strokovni nadzor ter opravlja specialistično 
zdravstveno dejavnost na ambulantni in bolnišnični način, 
samostojne znanstvenoraziskovalne naloge ter posamezne 
znanstvenoraziskovalne in vzgojno-izobraževalne naloge za 
medicinsko fakulteto in druge izobraževalne zavode. 

13. člen 
Inštitut opravlja znanstvenoraziskovalne in vzgojno-izobra- 
ževalne naloge za medicinsko fakulteto ali druge naročnike 
ter zdravstvene storitve v zvezi s svojo osnovno dejavnostjo. 
Inštitut ne more izvajati bolnišničnega zdravljenja bolnikov. 

14. člen 
Zdravstveni zavodi, ki opravljajo dejavnost klinik in inštitutov, 
se povezujejo v klinični center, ki zagotavljanajzahtevnejše 
specialistične ambulantne in bolnišnične storitve ter opravlja 
strokovno raziskovalne in vzgojno-izobraževalne naloge na 
področju zdravstvenega varstva Republike Slovenije. 
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Zdraviliška dejavnost 

15. člen 
Zdraviliška dejavnost po tem zakonu obsega preventivno var- 
stvo, ambulantno specialistično in bolnišnično rehabilitacijo 
z uporabo naravnih zdravilnih sredstev in jo izvajajo naravna 
zdravilišča, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določi republiški 
upravni organ, pristojen za zdravstvo. 
Naravno zdravilišče lahko začne opravljati dejavnost iz prejš- 
njega odstavka, ko republiški upravni organ, pristojen za 
zdravstvo, izda odločbo, da izpolnjuje vse predpisane pogoje. 

Lekarniška dejavnost 

16. člen 
Lekarniško dejavnost opravljajo lekarne v skladu s posebnim 
zakonom. 

Preskrba s krvjo in krvnimi izdelki 

17. člen 
Preskrbo s krvjo in krvnimi izdelki zagotavlja Inštitut Repu- 
blike Slovenije za transfuzijo krvi, ki oblikuje doktrino in izvaja 
strokovni nadzor nad transfuziološkimi oddelki bolnišnic. 
Socialnomedicinska in higiensko epidemiološka dejavnost 

18. člen 
Inštitut za javno zdravstvo (varianta: Inštitut za zdravje) usta- 
novi Republika Slovenija kot javni zavod za opravljanje nalog 
s področja spremljanja zdravstvenega stanja prebivalcev, 
ekologije, epidemiologije, higiene, socialne medicine, zdrav- 
stvene ekonomike in razvoja zdravstveno—informacijskega 
sistema. Inštitut za javno zdravstvo opravlja tudi znanstveno- 
raziskovalno in vzgojno-izobraževalno delo ter pripravlja 
strokovne podlage za planiranje in za sprejemanje ukrepov na 
področju zdravstvenega varstva. 
Zavodi za javno zdravstvo se ustanovijo za območje več 
občin. 
Zavodi za javno zdravstvo sodelujejo z inštitutom za javno 
zdravstvo in z njim usklajujejo delovni program. 
Inštitut za javno zdravstvo in zavodi za javno zdravstvo oprav- 
ljajo tudi strokovne naloge za Republiški sanitarni inšpekto- 
rat, katerega pristojnosti so določene s posebnim zakonom. 

III. ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 

19.člen 
Ustanovitelj javnega zdravstvenega zavoda mora zagotoviti 
ustrezne materialne možnosti za delo zavoda in skrbeti za 
razširjeno reprodukcijo. 

20. člen 
Javni zdravstveni zavod se lahko ustanovi ali preneha le 
s soglasjem republiškega upravnega organa, pristojnega za 
zdravstvo. 
Soglasje organa iz prejšnjega odstavka je potrebno tudi za 
razširitev, spremembo ali prenehanje dejavnosti. 

21. člen 
Strokovne in tehnične pogoje, ki jih mora izpolnjevati zdrav- 
stveni zavod ter postopek njihove verifikacije predpiše repu- 
bliški upravni organ, pristojen za zdravstvo. 

22. člen 
Zdravstveni zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo pred- 
stavniki: 
- ustanovitelja, 
- delavcev zdravstvenega zavoda, ki opravljajo zdravstveno 
dejavnost, za katero je zavod ustanovljen, 
- uporabnikov. 
Predstavnike uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, če zdravstveni zavod opravlja zdrav- 
stvene storitve na njegov račun. 
Način imenovanja oziroma izvolitve članov, trajanje mandata 
in pristojnosti sveta se določijo z aktom o ustanovitvi zavoda 
oziroma s statutom ali pravili zavoda. 
Statut oziroma pravila zavoda sprejme svet zavoda s soglas- 
jem ustanovitelja. 

Predsednika sveta zdravstvenega zavoda volijo člani sveta 
izmed predstavnikov delavcev zdravstvenega zavoda. 

23. člen 
Direktorja zdravstvenega zavoda imenuje in razrešuje svet 
zavoda s soglasjem ustanovitelja. 
Direktor zdravstvenega zavoda mora imeti visoko strokovno 
izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj. 
Če poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela 
zavoda nista ločeni, mora imeti direktor visoko strokovno 
izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri. 
Če sta poslovodna funkcija in funkcija strokovnega vodenja 
zdravstvenega zavoda ločeni, vodi strokovno delo zdravstve- 
nega zavoda strokovni vodja, ki mora imeti visoko izobrazbo 
ustrezne zdravstvene smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj. 

24. člen 
Kolegijski strokovni organ zdravstvenega zavoda je strokovni 
svet, katerega naloge, sestavo in način oblikovanja določa 
statut ali pravila zavoda v skladu z aktom o ustanovitvi. 

25. člen 
Sredstva za delo pridobiva zdravstveni zavod: 
- po pogodbi z zavodom za zdravstveno zavarovanje in 
drugimi naročniki; 
- s plačilom za druge storitve; 
- iz sredstev ustanovitelja v skladu z aktom o ustanovitvi; 
- iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zako- 
nom, aktom o ustanovitvi in statutom ali pravili zavoda. 

26. člen 
Zdravstveni zavod, ki izpolnjuje predpisane pogoje in mu na 
predlog izobraževalnega zavoda republiški upravni organ, 
pristojen za zdravstvo, s soglasjem republiškega upravnega 
organa, pristojnega za izobraževanje, izda odločbo za oprav- 
ljanje vzgojno-izobraževalnega dela, je dolžan omogočiti 
šolam za izobraževanje zdravstvenih delavcev praktičen pouk 
učencev in študentov. 
Postopek izobraževanja in pogoje za opravljanje vzgojno- 
izobraževalnih storitev določi republiški upravni organ, pri- 
stojen za zdravstvo, s soglasjem republiškega upravnega 
organa, pristojnega za izobraževanje. 
Medsebojne pravice in obveznosti pri praktičnem zdravstve- 
nem izobraževanju določita zdravstveni in izobraževalni 
zavod s pogodbo. 

27.člen 
Zdravstveni zavodi, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za 
opravljanje pripravništva, sekundariata in specializacije, so 
dolžni sprejeti na usposabljanje pripravnike, sekundarije in 
specializante v skladu s programom, ki ga sprejme republiški 
upravni organ, pristojen za zdravstvo, ob upoštevanju zmog- 
ljivosti zdravstvenih zavodov. 

IV. ZASEBNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 

28. člen 
Zasebni zdravstveni delavec lahko opravlja zasebno zdrav- 
stveno dejavnost pod naslednjimi pogoji: 
- da je usposobljen za samostojno delo; 
- da je opravilno in zdravstveno sposoben; 
- da ni v delovnem razmerju; 
- da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano 
opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica; 
- da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in, če 
zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre; 
- da pridobi mnenje pristojne zbornice oziroma strokovnega 
združenja, če ni organizirane pristojne zbornice. 
Zdravnik mora za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti 
poleg pogojev iz prejšnjega odstavka imeti tudi najmanj tri 
leta delovnih izkušenj v stroki, v kateri želi delati. 
Zdravstveni delavec, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 
tega člena, lahko prične opravljati zasebno zdravstveno 
dejavnost z dnem izdaje odločbe o vpisu v register zasebnih 
zdravstvenih delavcev. 
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29. člen 
Zasebne zdravstvene dejavnosti ni mogoče opravljati na 
naslednjih področjih; 
- preskrba s konzervirano krvjo, krvnimi derivati in krvnimi 
proizvodi, odvzem in hranjenje človeških organov za presa- 
janje; 
- dejavnost, ki jo opravljajo inštitut za javno zdravstvo in 
zavodi za javno zdravstvo; 
- mrliškopregledna služba, vključno z obdukcijami. 

30. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, vodi regi- 
s-ter vseh zasebnih zdravstvenih delavcev. 

31. člen 
Izbris iz registra zasebnih zdravstvenih delavcev se opravi, če: 
- zasebni zdravstveni delavec odjavi opravljanje zasebne 
zdravstvene dejavnosti; 
- mu pristojni upravni organ z odločbo prepove opravljati 
dejavnost; 
- umre; 
- mu je s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje 
dejavnosti oziroma poklica; 
- ne začne opravljati dejavnosti v enem letu po vpisu v regi- 
ster; 
- opravlja dejavnost v nasprotju z vpisom v register; 
- se ugotovi, da ne izpolnjuje več predpisanih pogojev za 
opravljanje dejavnosti. 
Zoper odločbo o vpisu in izbrisu iz registra ni pritožbe, lahko 
pa zasebni zdravstveni delavec sproži upravni spor. 

V. OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 

32. člen 
Zdravstveni delavci in sodelavci opravljajo zdravstveno dejav- 
nost v skladu s sprejeto zdravstveno doktrino in s kodeksom 
medicinske deontologije. Pri opravljanju svojega dela morajo 
obravnavati vse ljudi po enakih pogojih na enak način. Edino 
merilo prednosti je nujnost zdravstvenega posega. 

33. člen 
Vsak prebivalec Republike Slovenije ima pod enakimi pogoji 
in v skladu z zakonom pravico: 
- do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda; 
- do posvetovanja z ustreznimi specialisti, ki si jih sam izbere, 
oziroma da zahteva konziliarni pregled; 
- do premestitve v drug zdravstveni zavod na njegovo zah- 
tevo; 
- da izve za diaghozo svoje bolezni in za obseg, način, 
kakovost ter predvideno trajanje zdravljenja; 
- da da soglasje za kakršen koli medicinski poseg in da je 
predhodno obveščen o vseh možnih metodah diagnosticira- 
nja in zdravljenja ter njihovih posledicah in učinkih; 
- da mu upravljalec zbirke osebnih podatkov dovoli vpogled 
v njegovo zdravstveno dokumentacijo; 
- zahtevati, da zdravstveni delavci in njihovi sodelavci niko- 
mur ne posredujejo podatkov o njegovem zdravstvenem 
stanju; 
- da s podpisom odkloni predlagane medicinske posege; 
- do ugovora na pristojni organ, če meni, da niso bila uporab- 
ljena dovolj učinkovita sredstva za njegovo zdravljenje ali da 
so bila kršena etična načela; 
- do povračila škode zaradi neustreznega zdravstvenega 
posega. 
Medicinski posegi brez predhodnega soglasja zavarovanca 
so možni le, če je ta v takšnem zdravstvenem stanju, da 
odločitve ne more sprejeti, a je intervencija v prid njegovemu 
zdravljenju. 

34.člen 
Za mladoletne osebe in za osebe pod skrbništvom lahko 
zahtevajo zdravstveno varstvo in uveljavljajo pravice iz prejš- 
njega člena njihovi zakoniti zastopniki oziroma skrbniki. 

35.člen 
Bolnika, ki zaradi duševne bolezni ogroža svoje življenje ali 
življenje drugih ljudi ali povzroča veliko škodo sebi ali drugim, 

je mogoče napotiti in sprejeti na zdravljenje v psihiatrično 
bolnišnico tudi brez njegove privolitve. 
O sprejemu bolnika iz prejšnjega odstavka v psihiatrično 
bolnišnico mora pooblaščena oseba bolnišnice najkasneje 
v 48 urah po sprejemu obvestiti pristojno sodišče. 
Zdravnik, ki bolnika iz prvega odstavka tega člena zdravi in 
pošilja v psihiatrično bolnišnico, sme zahtevati pomoč pristoj- 
nih organov za notranje zadeve, če ugotovi, da je zaradi 
bolnikovega ravnanja neposredno ogrožena varnost ljudi. 

36.člen 
Vsak posameznik, ki svoje zdravljenje prostovoljno zaupa 
zdravstvenemu delavcu (v nadaljnjem besedilu: bolnik), je 
ustrezno svojemu zdravstvenemu stanju dolžan: 
- ravnati se po navodilih zdravstvenega delavca; 
- aktivno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi last- 
nega zdravja. 
Če bolnik ne izpolnjuje dolžnosti iz prejšnjega odstavka, mu 
zdravstveni delavec lahko odkloni pomoč, razen pri nujni 
medicinski pomoči. 

37.člen 
Zdravstveni delavci in sodelavci so dolžni varovati poklicno 
skrivnost, to je podatke o zdravstvenem stanju posameznika 
in o vzrokih, okoliščinah in posledicah tega stanja. 
Tudi druge osebe, ki so jim zaradi narave njihovega dela 
dosegljivi podatki iz prejšnjega odstavka, so jih dolžne varo- 
vati kot poklicno skrivnost. 
Podatki iz prvega odstavka tega člena se ne smejo dajati 
drugim ljudem oziroma javnosti in tudi ne objavljati na način, 
ki bi omogočil razkriti posameznika, na katerega se nanašajo. 
Dolžnosti varovanja poklicne skrivnosti lahko zdravstvenega 
delavca ali sodelavca razreši prizadeta oseba sama ali 
odločba sodišča, za mladoletne osebe in za osebe pod skrbni- 
štvom pa starši oziroma skrbniki. 
Podatke o zdravstvenem stanju bolnika lahko daje bolnikovim 
ožjim sorodnikom ali skrbniku le zdravnik, ki bolnika zdravi. 

38.člen 
Zdravstveni delavci in sodelavci ne smejo zapustiti delovnega 
mesta, dokler ne dobijo nadomestitve, čeprav je njihov 
delovni čas potekel, če bi to pomenilo večjo nevarnost za 
zdravje ljudi. 

39.člen 
Zdravstveni zavodi morajo glede na naravo dejavnosti zagoto- 
viti stalno dostopno nujno medicinsko pomoč. To dostopnost 
lahko zagotovijo v sodelovanju z drugimi zavodi na svojem 
območju in ob soglasju ustanovitelja. 
Dežurstvo je poseben delovni pogoj, ko mora biti zdravstveni 
delavec ali sodelavec prisoten v zdravstvenem zavodu, da 
lahko opravlja nujno medicinsko pomoč. 
Stalna pripravljenost je poseben delovni pogoj, ko mora biti 
delavec vsak čas dosegljiv zaradi opravljanja nujne medicin- 
ske pomoči. 
Delo preko polnega delovnega časa se opravlja izjemoma, če 
ni mogoče organizirati dela v rednem delovnem času. 

40.člen 
Zdravstveni zavodi in zasebni zdravstveni delavci so dolžni 
voditi zdravstveno dokumentacijo in druge evidence v skladu 
s posebnim zakonom. V ta namen se zdravstveni zavodi in 
zasebni zdravstveni delavci vključujejo v enoten in usklajen 
informacijski sistem. 
Iz objavljenih podatkov o zdravstvenem stanju, ki so bili 
uporabljeni v znanstvenoraziskovalne namene, ne sme biti 
razvidna identiteta posameznega bolnika. 

41 .člen 
Zdravstveni delavec lahko samostojno opravlja le tisto delo, 
za katero je usposobljen in ima na razpolago ustrezno 
opremo; za svoje delo prevzema etično, strokovno, kazensko 
in materialno odgovornost. 

42.člen 
Preizkušanje še nepreverjenih metod preprečevanja, odkriva- 
nja in zdravljenja bolezni ter medicinske rehabilitacije in zdra- 
vil je dovoljeno le s soglasjem republiškega upravnega 
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organa, pristojnega za zdravstvo, in na podlagi mnenja pri- 
stojne zbornice ter s soglasjem bolnika, za mladoletne osebe 
in osebe pod skrbništvom pa s soglasjem staršev oziroma 
skrbnika. 

43.člen 
Zdravstveni delavci smejo uporabljati samo preverjene in 
strokovno neoporečne dopolnilne tradicionalne in alterna- 
tivne oblike diagnostike in zdravljenja, ki jih odobri republiški 
upravni organ, pristojen za zdravstvo, na predlog zdravstve- 
nega sveta. 

44.člen 
Po tem zakonu so dovoljene samo tiste dopolnilne tradici- 
onalne in alternativne oblike diagnostike, zdravljenja in reha- 
bilitacije, ki ne škodujejo zdravju ljudi. 
Pogoje za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka in 
postopek za njeno odobritev določi republiški upravni organ, 
pristojen za zdravstvo. 
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka tega 
člena izdaja in odvzema republiški upravni organ, pristojen za 
zdravstvo. 
Izvajalec dejavnosti iz prvega odstavka tega člena mora o svo- 
jem delu voditi dokumentacijo, ki jo določi republiški upravni 
organ, pristojen za zdravstvo. 

45.člen 
Za dajanje soglasij k zasnovi znanstvenoraziskovalnih projek- 
tov ter za proučevanje vprašanj iz 42., 43. in 44. člena tega 
zakona republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, obli- 
kuje medicinskoetično komisijo, ki jo sestavljajo priznani 
strokovnjaki in zdravstveni delavci. 
Sestavo, pristojnosti in način dela komisije določi republiški 
upravni organ, pristojen za zdravstvo. 

46.člen 
Za vsako umrlo osebo je treba ugotoviti čas in vzrok smrti, kar 
lahko opravi le za to pooblaščen zdravnik. 
Bolnik, ki umre v zdravstvenem zavodu ali pri zasebnem 
zdravstvenem delavcu, mora biti obduciran. Strokovni vodja 
enote zdravstvenega zavoda ali oddelka lahko po svoji presoji 
ali na željo svojcev odloči, da se obdukcija opusti, če je vzrok 
smrti nesporen in če zdravnik, ki je umrlega zdravil, s tem 
soglaša. 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, predpiše 
natančnejše pogoje in načine opravljanja mrliškopregledne 
službe. 

VI. ZDRAVSTVENI DELAVCI IN SODELAVCI 

47.člen 
Zdravstveno dejavnost lahko opravljajo zdravstveni delavci, ki 
imajo ustrezno strokovno izobrazbo in so strokovno usposob- 
ljeni, da prevzamejo odgovornost za človekovo zdravje in 
izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem zakonom ali dru- 
gimi predpisi. 
Določene strokovne naloge s področja zdravstvenega varstva 
opravljajo tudi zdravstveni sodelavci z ustrezno strokovno 
izobrazbo nezdravstvene smeri. 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, predpiše 
seznam poklicev za zdravstveno dejavnost, v katerem so dolo- 
čeni poklici zdravstvenih delavcev in sodelavcev, njihovo 
delovno področje in stopnje zahtevnosti dela na področju 
zdravstvene dejavnosti. 

48.člen 
Zdravstveni delavci in sodelavci, razen zdravnika, smejo 
samostojno opravljati zdravstveno dejavnost po končani pri- 
pravniški dobi in opravljenem strokovnem izpitu. 
Pripravništvo traja za delavce s srednjo strokovno izobrazbo 
šest mesecev, z višjo strokovno izobrazbo devet mesecev in 
z visoko strokovno izobrazbo dvanajst mesecev. 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, predpiše 
vsebino pripravništva ter program in način preverjanja prak- 
tične usposobljenosti za delo v zdravstveni službi. 

49.člen 
Zdravstveni delavci in sodelavci opravljajo pripravništvo, 

zdravniki pa še sekundariat v zdravstvenih zavodih in so 
praviloma v rednem delovnem razmerju. 
Pripravništvo in sekundariat lahko opravlja tudi oseba, ki ni 
v delovnem razmerju. 

SO.člen 
Zdravnik se po končani pripravniški dobi in uspešno opravlje- 
nem strokovnem izpitu zaposli v zdravstvenem zavodu kot 
sekundarij pod vodstvom mentorja. 
Sekundariat traja eno leto, po opravljenem pripravništvu. 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, predpiše 
vsebino in potek sekundariata s preizkusom usposobljenosti 
na podlagi mnenja zdravniške zbornice in v sodelovanju s kli- 
nikami, inštituti in medicinsko fakulteto. 
Za samostojno opravljanje dela je zdravnik usposobljen po 
uspešno opravljenem preizkusu usposobljenosti. 
Preizkus usposobljenosti vključuje preverjanje teoretičnega 
in praktičnega znanja, poznavanje kodeksa medicinske deon- 
tologije in sistema samonadzora ter predpisov s področja 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. 
Varianta k prvemu in drugemu odstavku: 
Zdravnik po končanem študiju na Medicinski fakulteti opravi 
sekundariat, ki vključuje tudi pripravništvo in traja skupaj 
2 leti. 
Po opravljenem programu pripravništva zdravnik lahko opravi 
del predpisanega strokovnega izpita, ki mu daje pooblastila 
za opravljanje nekaterih nalog v zdravstveni dejavnosti. 
Po končanem sekundariatu zdravnik opravi preizkus uspo- 
sobljenosti. 

51 .člen 
Zdravstveni delavci in sodelavci z visoko in višjo strokovno 
izobrazbo se za opravljanje zahtevnejših nalog zdravstvene 
dejavnosti specializirajo na posameznih ožjih zdravstvenih 
strokovnih področjih. 

52.člen 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, predpiše na 
predlog pristojnih izobraževalnih zavodov in v sodelovanju 
s pristojnimi zbornicami oziroma strokovnimi združenji, vrste, 
trajanje in vsebino specializacije, pogoje, ki jih morajo izpol- 
njevati zdravstveni zavodi, v katerih se opravlja specializacija, 
postopek opravljanja specialističnega izpita ter imenovanje 
izpitne komisije. 
Zdravnikom se del sekundariata po vsebini in trajanju všteva 
v specializacijo. 

53.člen 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, odobri spe- 
cializacijo zdravstvenemu delavcu in sodelavcu z visoko stro- 
kovno izobrazbo na predlog zdravstvenega zavoda oziroma, 
če gre za zasebnega zdravstvenega delavca, na njegov pred- 
log in na podlagi mnenja pristojne zbornice, ob upoštevanju 
kadrovskih normativov. 
Zdravstvenim delavcem in sodelavcem z višjo strokovno izo- 
brazbo odobri specializacijo zdravstveni zavod oziroma delo- 
dajalec. 
Zdravstvenim delavcem in sodelavcem ne glede na stopnjo 
izobrazbe, ki niso v rednem delovnem razmerju, odobri speci- 
alizacijo republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo. 

54.člen 
Zdravstveni delavci in sodelavci opravljajo specializacijo 
v zdravstvenih zavodih, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje 
te dejavnosti, ki jih določi republiški upravni organ, pristojen 
za zdravstvo. 

55.člen 
Zdravstveni delavci in sodelavci imajo pravico in dolžnost 
strokovnega izpopolnjevanja, zato jim mora zavod omogočiti: 

- stalno spremljanje razvoja zdravstvenih ved; 
- občasno praktično izpopolnjevanje v ustreznih zdravstve- 
nih zavodih; 
- občasno preverjanje teoretičnega in praktičnega znanja. 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, določi vse- 
bino, obseg in trajanje strokovnega izpopolnjevanja ter posto- 
pek občasnega preverjanja znanja v sodelovanju z ustreznimi 
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zbornicami oziroma strokovnimi združenji in zdravstvenimi 
ter izobraževalnimi zavodi. 

56.člen 
Zdravnik, zobozdravnik in diplomirani inženir farmacije 
morajo vsakih 5 do 7 let opravljati preizkus strokovne uspo- 
sobljenosti za nadaljnje delo v svoji stroki. 
Vsebino, roke in postopke strokovnega izpopolnjevanja s pre- 
izkusom usposobljenosti, natančnejše pogoje za določitev 
strokovnih dosežkov, ki nadomeščajo ta preizkus, ter 
potrebne evidence predpiše ustrezna zbornica. 
Zdravnik, zobozdravnik ali farmacevt, ki ne opravijo uspešno 
preizkusa strokovne usposobljenosti ali sploh ne pridejo na 
preizkus v določenem roku, se morajo ob delu dodatno stro- 
kovno izpopolnjevati na ustreznem strokovnem področju. 
Zdravniku, zobozdravniku ali farmacevtu, ki tudi po dodatno 
določenem roku ne pridejo na preizkus strokovne usposoblje- 
nosti, se odvzame dovoljenje za opravljanje zasebne dejavno- 
sti oziroma jim preneha delovno razmerje. 
Po drugem neuspešnem preizkusu strokovne usposobljenosti 
zdravniku, zobozdravniku ali farmacevtu po odločbi pristoj- 
nega organa, preneha delovno razmerje v zavodu oziroma se 
jim odvzame dovoljenje za opravljanje zasebne dejavnosti. 

57.člen 
Zdravniku ali zobozdravniku lahko republiški upravni organ, 
pristojen za zdravstvo, na predlog zdravstvenega sveta ali 
zdravniške zbornice podeli za dolgoletno in uspešno zdrav- 
stvenovzgojno, organizacijsko in strokovno delo naziv prima- 
rij, svetnik ali višji svetnik. 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, imenuje 
komisijo za podeljevanje nazivov iz prejšnjega odstavka in 
podrobneje predpiše pogoje ter postopek za podelitev nazi- 
vov. 

58.člen 
Republika Slovenija podeljuje zdravstvenim delavcem in 
sodelavcem nagrade in priznanja kot posebna družbena priz- 
nanja za izjemne uspehe širšega družbenega pomena, ki 
prispevajo k uspešnosti in učinkovitosti zdravstvenega var-i 
stva. 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, predpiše 
natančnejše pogoje za podeljevanje nagrad in priznanj iz 
prejšnjega odstavka, sestavo komisije in postopek za podelje- 
vanje nagrad in priznanj. 

VII. STROKOVNI ORGANI 

59.člen 
Strokovno doktrino o preprečevanju, ugotavljanju, zdravlje- 
nju in rehabilitaciji bolezni in poškodb določajo, dopolnjujejo 
in nadzorujejo njeno uresničevanje razširjeni strokovni kole- 
giji, oblikovani pri klinikah, inštitutih in drugih zavodih, ki jih 
določi republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo. 
Sporna strokovna doktrinama vprašanja usklajuje zdravstveni 
svet. 

60.člen 
Pri republiškem upravnem organu, pristojnem za zdravstvo, 
se ustanovi zdravstveni svet kot strokovni posvetovalni organ 
za zdravstveno varstvo, ki pripravlja strokovne podlage za 
sprejemanje odločitev. Zdravstveni svet: 
- spremlja sistemska razvojna in kadrovska vprašanja zdrav- 
stvenega varstva v Republiki Sloveniji ter predlaga ukrepe 
z opredelitvijo prednostnih vprašanj; 
- spremlja zdravstvene potrebe v Republiki Sloveniji in pred- 
laga spremembe programov. 
Zdravstveni svet odloča o: 
- usklajevanju in dopolnjevanju enotne medicinske doktrine 
v sodelovanju z razširjenimi strokovnimi kolegiji; 
- oblikovanju meril za presojo kakovosti dela zdravstvenih 
delavcev. 
Zdravstveni svet daje mnenje o: 
- sodelovanju pri pripravi kadrovskih in delovnih normativov; 
- spremljanju problematike zdravstvenih zavodov in zasebne 
zdravstvene dejavnosti ter predlaga ukrepe; 
- spremljanju preskrbe z zdravili ter predlaga ukrepe; 
- obravnavanju drugih pomembnih strokovnih vprašanj 

zdravstvenega varstva. 
Zdravstveni svet je glede strokovnih opredelitev samostojen. 
Zdravstveni svet usklajuje in dopolnjuje enotno medicinsko 
doktrino v sodelovanju z razširjenimi strokovnimi kolegiji. 
Sestava in način dela zdravstvenega sveta se določita 
s posebnim predpisom. 

61 .člen 
Medicinska fakulteta in druge ustrezne visoke šole so odgo- 
vorne za razvijanje in oblikovanje doktrine zdravstvene dejav- 
nosti ter za znanstvenoraziskovalno delo v zdravstvu. 

VIII. NADZOR NAD OPRAVLJANJEM ZDRAVSTVENE DE- 
JAVNOSTI 

62.člen 
Za zagotovitev strokovnosti dela zdravstvenih delavcev in 
zavodov, ravnanja zdravstvenih delavcev v skladu s kodeksom 
medicinske deontologije in opravljanja poklicne dejavnosti 
v skladu s samonadzorom se organizirajo in izvajajo nasled- 
nje vrste nadzora nad zdravstveno dejavnostjo: 
1. interni strokovni nadzor, ki ga izvajajo zdravstveni delavec 
s samonadzorom ter vodja skupine in odgovorni za strokov- 
nost dela v zavodu; 

2. strokovni nadzor s svetovanjem, ki ga izvajajo zdravniška in 
lekarniška zbornica ter ustrezne klinike, inštituti in pooblaš- 
čeni zavodi; 

3. strokovni nadzor na predlog stranke: 

4. upravni nadzor, ki ga izvaja republiški upravni organ, pri- 
stojen za zdravstvo; 

5. nadzor, ki ga izvaja zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije. 
Zdravstveni zavod in zasebni zdravstveni delavec morata 
omogočiti nadzorniku in komisiji opravljanje nadzora iz prejš- 
njega odstavka. 

63.člen 
Interni strokovni nadzor se izvaja na podlagi splošnega akta 
zdravstvenega zavoda v skladu z aktom o njegovi ustanovitvi. 

64.člen 
Strokovni nadzor s svetovanjem in nadzor nad pogoji dela 
izvaja pristojna zbornica v sodelovanju z razširjenimi strokov- 
nimi kolegiji iz 59.člena tega zakona ustreznih klinik, inštitu- 
tov ali pooblaščenih zavodov, v skladu s pravilnikom in 
posebnim programom, ki ju sprejme republiški upravni organ, 
pristojen za zdravstvo. 
Stroški strokovnega nadzora se financirajo iz republiškega 
proračuna. 

65.člen 
O strokovnem nadzoru iz prejšnjega člena tega zakona mora 
biti najkasneje v 15 dneh po pregledu sestavljen ugotovitveni 
zapisnik s predlogi ukrepov in rokov za odpravo morebitnih 
pomanjkljivosti. Zapisnik se pošlje pristojni zbornici in razšir- 
jenemu strokovnemu kolegiju, prizadetemu zdravstvenemu 
zavodu oziroma zasebnemu zdravstvenemu delavcu ter repu- 
bliškemu upravnemu organu, pristojnemu za zdravstvo. 

Če se pri strokovnem nadzoru ugotovijo večje pomanjkljivosti 
v zdravstvenem zavodu in zasebni zdravstveni dejavnosti, 
lahko odredi republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, 
naslednje ukrepe: 

- zahteva odpravo organizacijskih, materialnih in drugih 
pomanjkljivosti, ki pogojujejo neustrezno kvaliteto ali stro- 
kovnost dela, v določenem roku; 
- zahteva dodatno strokovno izpopolnjevanje delavcev, za 
katere se ugotovi pomanjkljiva usposobljenost in po potrebi 
tudi ponovitev preizkusa usposobljenosti; 
- začasno prepove dejavnost zdravstvenega zavoda, njego- 
vih organizacijskih enot ali dela posameznemu delavcu ozi- 
roma zasebnemu zdravstvenemu delavcu, če zaradi pomanjk- 
ljive strokovnosti ogroža zdravje in varnost ljudi. 
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66.člen 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, izvaja stro- 
kovni nadzor na predlog: 
- bolnika, njegovega svojca, skrbnika ali njegovega deloda- 
jalca; 
- zdravstvenega delavca ali sodelavca; 
- zdravstvenega zavoda ali delodajalca; 
- zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije; 
- pristojne zbornice; 
- sodišča; 
- na lastno pobudo. 

67.člen 
Upravni nadzor nad zakonitostjo zdravstvene dejavnosti 
izvaja republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, na 
podlagi programa. Upravni nadzor se opravlja na način, ki ga 
določi republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo.Za 
odpravo ugotovljenih nepravilnosti pri upravnem nadzoru iz 
prejšnjega in tega člena izda republiški upravni organ, pristo- 
jen za zdravstvo, odločbo z ukrepi in roki za njihovo odpravo. 

68.člen 
Če opravlja upravni nadzor posebna strokovna komisija, 
lahko izjemoma ukrepa tudi sama, da se prepreči neposredna 
nevarnost, ki bi utegnila nastati za zdravje ljudi ali za zdrav- 
stvene razmere. 
Če posebna strokovna komisija pri pregledu dela zdravstve- 
nega delavca oziroma sodelavca ali zasebnega zdravstvenega 
delavca ugotovi, da ta ni sposoben opravljati del in nalog, ki 
so mu zaupane, mora zdravstveni zavod, v katerem je delavec 
v delovnem razmerju, začeti postopek v skladu z zakonom 
o delovnih razmerjih. 
Proti ukrepom, ki jih odredi strokovna komisija, ima zdrav- 
stveni zavod oziroma zasebni zdravstveni delavec v 8 dneh 
pravico ugovora na republiški upravni organ, pristojen za 
zdravstvo. Ugovor ne zadrži izvršitve ukrepov. 

69.člen 
Upravni nadzor, ki je bil opravljen na pobudo upravičencev iz 
66.člena tega zakona, pa pri njem niso bile ugotovljene nepra- 
vilnosti, se financira iz republiškega proračuna. 
Če se pri strokovnem nadzoru ugotovijo nepravilnosti, 
poravna stroške nadzora zdravstveni zavod oziroma zasebni 
zdravstveni delavec, pri katerem so bile nepravilnosti ugotov- 
ljene. 

70.člen 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije nadzira izpolnje- 
vanje pogodb, ki jih je za izvajanje zdravstvene dejavnosti 
sklenil z zavodi in zasebnimi zdravstvenimi delavci. 

IX. ZDRUŽENJA IN ZBORNICE 

71 .člen 
Zdravstveni zavodi v Republiki Sloveniji ustanovijo združenje 
zdravstvenih zavodov za reševanje zlasti naslednjih skupnih 
nalog: 
- sodelovanja pri pripravi zakonskih predpisov, planskih 
dokumentov in kadrovskih načrtov zdravstva Slovenije; 
- sodelovanja pri oblikovanju izhodišč za določanje cen 
zdravstvenih storitev in sklepanju pogodb o izvajanju in finan- 
ciranju zdravstvene dejavnosti; 
- sodelovanja pri sklepanju kolektivnih pogodb; 
- zastopanja interesov zdravstvenih zavodov v odnosih 
z zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in z Repu- 
bliko Slovenijo tudi v drugih vprašanjih, za katera se dogovo- 
rijo člani združenja. 
V združenje zdravstvenih zavodov se združujejo tudi zasebni 
zdravstveni delavci, ki se v skladu z zakonom ne združujejo 
v zdravniško ali lekarniško zbornico. 

72.člen 
Zdravniki in zobozdravniki, ki v Republiki Sloveniji opravljajo 
zdravniško oziroma zobozdravniško dejavnost, se obvezno 
združujejo v zdravniško zbornico Slovenije, ki je samostojna 
poklicna organizacija in ima zlasti naslednje naloge: 
1. oblikuje kodeks medicinske deontologije, nadzira ravnanje 
zdravnikov oziroma zobozdravnikov in ukrepa v zvezi s krše- 

njem kodeksa; 
2. daje, podaljšuje in odvzema dovoljenje o izpolnjevanju 
pogojev za opravljanje samostojnega zdravniškega oziroma 
zobozdravniškega dela; 
3. načrtuje, spremlja in nadzoruje stalno strokovno izpopol- 
njevanje svojih članov ter izvaja strokovni nadzor s svetova- 
njem; 

4. sodeluje pri pripravi zakonskih predpisov, planskih doku- 
mentov in kadrovskih načrtov na področju zdravstva Slove- 
nije; 

5. sodeluje pri oblikovanju dodiplomskega izobraževalnega 
programa za zdravnike oziroma zobozdravnike; 

6. sodeluje pri določanju cen zdravstvenih storitev in pogojev 
za sklepanje pogodb z Zavodom za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije za zasebne zdravstvene delavce; 
7. sodeluje pri sklepanju kolektivnih pogodb; 
8. opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom. 
Naloge iz 2.točke opravlja zdravniška zbornica kot javna poo- 
blastila. 
Zbornica sprejme statut, h kateremu da soglasje Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije v delu, ki se nanaša na javna 
pooblastila. 

73.člen 
Delo zdravniške zbornice Slovenije se financira iz: 
- članarine, 
- sredstev republiškega proračuna za naloge, ki jih zbornica 
opravlja kot javno pooblastilo, 
- dohodkov od organiziranja in uresničevanja programov 
izobraževanja in izpopolnjevanja, 
- daril in volil ter drugih virov. 

74.člen 
Zavodi in strokovni delavci, ki opravljajo lekarniško dejavnost, 
se združujejo v lekarniško zbornico v skladu s posebnim 
zakonom. 

X. KAZENSKE DOLOČBE 

75.člen 
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek zdravstveni zavod ali zasebni zdravstveni delavec, 
ki: 
1. ne zagotovi nujne medicinske pomoči (6.člen); 
2. prične oziroma preneha z delom brez soglasja pristojnega 
organa (20.člen); 
3. učencem in študentom ne omogoči praktičnega pouka 
(26.člen); 
4. ne sprejme pripravnika, sekundarija ali specializanta na 
usposabljanje, čeprav za to izpolnjuje predpisane pogoje 
(27.člen); 
5. zaposli zdravstvenega delavca, ki ne izpolnjuje pogojev iz 
47.člena; 
6. bolniku omejuje pravice iz 33.člena tega zakona; 
7. krši dolžnost varovanja poklicne skrivnosti (37.člen); 
8. je dopustil, da so zdravstveni delavci zapustili delovno 
mesto brez nadomestitve in je to povzročilo večjo nevarnost 
za življenje in zdravje ljudi (38.člen); 
9. zdravstvenemu delavcu naloži delo, za katero ni usposob- 
ljen (41 .člen); 
10. brez soglasja preizkuša nepreverjene metode preprečeva- 
nja, odkrivanja in zdravljenja bolezni ter medicinske rehabili- 
tacije in zdravil (42.člen); 
11. ne opravi predpisane obdukcije (drugi odstavek 46.člena); 
12. svojim zaposlenim zdravstvenim delavcem omejuje pra- 
vice do strokovnega in praktičnega izpopolnjevanja (55.člen); 
13. ovira nadzor (62.člen); 
14. pravočasno ne uresniči predpisanih ukrepov, ki jih zah- 
teva nadzor (drugi odstavek 65.člena in 67.člen). 
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 dinarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba zdravstvenega zavoda oziroma zasebni 
zdravstveni delavec, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

76.člen 
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za 
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prekršek zasebni zdravstveni delavec, ki: 
1. kljub neizpolnjenim pogojem, ki jih predpisuje zakon, 
opravlja zasebno zdravstveno dejavnost (28.člen); 
2. opravlja zasebno zdravstveno dejavnost na nedovoljenem 
področju (29.člen); 
3. odkloni sodelovanje z zdravstvenim domom in je s tem 
bolniku povzročena velika škoda na zdravju ; 
4. preneha z delom brez ustreznega soglasja (31 .člen); 
5. zasebno dejavnost opravlja še po izbrisu iz registra 
(31.člen). 

77.člen 
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 dinarjev se kaznuje za prekr- 
šek izvajalec dopolnilne tradicionalne in alternativne oblike 
diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije, kisvojo dejavnost 
opravlja brez predpisanega dovoljenja ali v nasprotju s pred- 
pisanimi pogoji (44.člen). 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

78.člen 
Zdravstveni zavodi morajo svojo organiziranost uskladiti 
s tem zakonom v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 
Ustanovitelji so dolžni v soglasju z republiškim upravnim 
organom, pristojnim za zdravstvo, v šestih mesecih od spre- 
jema plana zdravstvenega varstva uskladiti mrežo zdravstve- 
nih zavodov. 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, v šestih 
mesecih od sprejema tega zakona opravi verifikacijo vseh 
obstoječih zdravstvenih zavodov. 

79.člen 
Delavci, ki opravljajo zdravstvene storitve, in jim je bila po prej 
veljavnih predpisih priznana strokovna izobrazba oziroma so 
si strokovno izobrazbo pridobili v ustreznih zdravstvenih 
šolah in jim je bil priznan temu ustrezni naziv oziroma imajo 
naziv po 145.členu zakona o zdravstvenem varstvu (Ur.l.SRS, 
št. 1/80, 45/82, 42/85, 32/89, 42/89 in Ur.l.RS, št.8/90), obdržijo 
svoj naziv in lahko opravljajo zdravstvene storitve, za katere 
se zahteva strokovna izobrazba, ki jo imajo po predpisih,' 
veljavnih do uveljavitve tega zakona. 

80.člen 
Zdravstveni delavci, ki so opravili pripravništvo, strokovni 
izpit in specializacijo do uveljavitve tega zakona, obdržijo 
dosedanje strokovne nazive. 
Zdravstveni delavci, ki so ob uveljavitvi tega zakona na speci- 

. alizaciji, nadaljujejo specializacijo po prej veljavnih predpisih. 

81 .člen 
Obveznost enoletnega sekundariata nastopi za zdravnike, ki 
bodo opravili pripravništvo po preteku 12 mesecev po uvelja- 
vitvi tega zakona. 

Varianta: Obveznost dveletnega sekundariata nastopi za 
zdravnike, ki bodo diplomirali na medicinski fakulteti, po 
preteku 12 mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

Zdravniki, ki so opravili strokovni izpit in začeli samostojno 
delati pred uveljavitvijo določbe iz prejšnjega odstavka, niso 
dolžni opraviti sekundariata. 

82.člen 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, imenuje 
najpozneje v mesecu dni po uveljavitvi tega zakona iniciativni 
odbor za ustanovitev združenja zdravstvenih zavodov. 
Zdravniška zbornica se ustanovi v šestih mesecih po uveljavi- 
tvi tega zakona, javna pooblastila, ki jih določa ta zakon, pa 
začne izvrševati v dvanajstih mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

83.člen " 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, sprejme 
izvršilne predpise iz prvega odstavka 11.člena, 21 .člena, dru- 
gega odstavka 26.člena, tretjega odstavka 46. in 47.člena, 
tretjega odstavka 48.člena, tretjega odstavka 50.člena, prvega 
odstavka 52.člena, drugega odstavka 55.člena in prvega 
odstavka 64.člena, v treh mesecih od njegove uveljavitve. 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, vzpostavi 
register iz 30.člena tega zakona v treh mesecih po njegovi 
uveljavitvi. 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, mora v treh 
mesecih po sprejemu plana zdravstvenega varstva določiti, 
kateri obstoječi javni zavodi bodo še naprej opravljali javno 
službo pod pogoji in na način, določen s tem zakonom. 

84.člen 
Do sprejema novih izvršilnih predpisov se uporabljajo, kolikor 
niso v nasprotju s tem zakonom, še naslednji splošni akti: 
- pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstvene 
delovne organizacije, da lahko opravljajo praktično strokovno 
izobraževanje učencev in študentov šol za izobraževanje 
zdravstvenih delavcev (Ur.l.SRS, št.47/72); 
- pravilnik o pripravništvu in o strokovnih izpitih delavcev na 
področju zdravstvenega varstva (Ur.l.SRS, št.39/84); 
- pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delav- 
cev (Ur.l.SRS, št. 16/75); 
- pravilnik o specializaciji delavcev na področju zdravstve- 
nega varstva (Ur.l.SRS, št.16/82); 
- pravilnik o zdravstvenih pregledih voznikov motornih vozil 
in kmetijskih traktorjev in o izdajanju zdravniških spričeval 
(Ur.l.SRS, št. 12/84); 
- pravilnik o določitvi zavodov za opravljanje zdravstvenih 
pregledov in analiz za ugotavljanje, če je bil voznik pod 
vplivom alkohola, drugih mamil in psihoaktivnih zdravil (Ur.l- 
.SRS, št.18/76); 
- pravilnik o mrliško pregledni službi (Ur.l.SRS, št.15/73); 
- pravilnik o reševalni službi in o službi prve pomoči na 
smučiščih (Ur.l.SRS, št.5/78 in 1/79); 
- odredba o oprostitvi od izpita iz prve pomoči kandidatov za 
voznike motornih vozil (Ur.l.SRS, št.7/83). 

85.člen 
Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati zakon o zdravstve- 
nem varstvu (Uradni list SRS, št. 1/80, 45/82, 42/85, 32/89, 42/ 
89 in Ur.l.RS, št.8/90) v delu, ki se nanaša na zdravstvene 
organizacije in zdravstvene delavce, zakon o Zavodu SR Slo- 
venije za zdravstveno varstvo (Uradni list SRS, št.8/73) in 
zakon o nagradah in priznanjih dr.Jožeta Potrča (Uradni list 
SRS, št. 11/84). 

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

V temeljnih določbah je opredeljena zdravstvena dejavnost 
kot javna služba, ki jo mora zagotavljati država, občina ozi- 
roma mesto. Osnovna zdravstvena dejavnost, ambulantno 
specialistična in bolnišnična dejavnost se opravlja v okviru 
mreže javne zdravstvene službe, v katero so vključeni javni 
zavodi in zavodi s pravico javnosti, ki jo pridobijo s koncesijo 
ter zasebni zdravstveni delavci. Dejavnost klinik in inštitutov, 
socialnomedicinska in higiensko epidemiološka dejavnost, 
lekarniška dejavnost in preskrba s krvjo in krvnimi izdelki se 
opravljajo le kot javna zdravstvena služba ne glede na to, kdo 
je njihov ustanovitelj. 
Mreža javne zdravstvene službe se določi s planom zdravstve- 

nega varstva Republike Slovenije, ki upošteva tudi specifično- 
sti območja, s čimer se zagotavlja uresničitev težnje k zmanj- 
ševanju razlik v dostopnosti zdravstvenega varstva za vse 
prebivalce Republike Slovenije, ne glede na finančne možno- 
sti območja. V tem planu je treba med drugim upoštevati tudi 
kriterije, ki bodo zagotavljali ustrezno dostopno mrežo tudi na 
demografsko ogroženih območjih Slovenije. Občina in mesto 
določita mrežo osnovne zdravstvene in lekarniške dejavnosti, 
republika pa mrežo na drugih področjih zdravstvene dejavno- 
sti (1. do 4. člen). Z mrežo javne zdravstvene službe je zagotov- 
ljeno izvajanje sprejetih programov javnega zdravstvenega 
varstva. 
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Zdravstvene dejavnosti, ki se ne opravljajo kot javna služba, 
lahko opravljajo na podlagi dovoljenja republiškega uprav- 
nega organa, pristojnega za zdravstvo, domače in tuje fizične 
in pravne osebe, če izpolnjujejo s tem zakonom predpisane 
pogoje. To daje posameznikom in skupinam široke možnosti 
za zasebno delo v zdravstvu tudi mimo sprejete mreže javne 
zdravstvene službe. Imajo pa možnost, da dobijo koncesijo. 
S tem pridobi zavod oziroma zasebnik pravico opravljati javno 
službo. Ustanavljanje lekarn in dajanje koncesij za javno delo 
lekarn je urejeno v zakonu o lekarniški dejavnosti. 
Vrste zdravstvenih zavodov se ne bodo spreminjale; ohranja 
se zdravstveni dom kljub nekaterim idejam o ukinitvi in pre- 
nosu na zasebno zdravstvo celotnega osnovnega zdravstva, 
kot načrtujejo na Hrvaškem. 
V zdravstvenem domu niso več predpisane posamezne službe 
oziroma ni več z zakonom predpisana strokovna sestava kot 
doslej. Predpisano pa je medpodročno sodelovanje in pove- 
zovanje z gospodarskimi in družbenimi strukturami in posa- 
mezniki zaradi integralne skrbi za zdravje ljudi. To pa pred- 
stavlja širitev dosedanjega ožjega osnovnega zdravstva na 
širše primarno zdravstveno varstvo v skladu z deklaracijo iz 
Alme-Ate (7. in 8. člen). 
Bolnišnica mora imeti poleg bolniških postelj v svoji sestavi 
še specialistično ambulantno zdravljenje, nujno medicinsko 
pomoč, laboratorijsko, rentgensko in drugo diagnostiko 
v skladu s svojo strokovno usmeritvijo, preskrbo z zdravili, 
zagotovljeno pa mora imeti tudi ambulantno rehabilitacijo in 
patoanatomsko dejavnost, glede na naravo dela pa tudi pre- 
skrbo s krvjo in krvnimi izdelki, kar bolnišnici zagotavlja 
strokovno in racionalno delovanje (9. in 10. člen). Splošna 
bolnišnica izgubi svoj status, če ne izpolnjuje pogojev iz 
10.člena tega zakona. 
V zakonu sta opredeljena klinika in inštitut (12. in 13.člen), kot 
oblikovalca strokovne doktrine, ki opravljata tudi zahtevne 
zdravstvene, znanstvenoraziskovalne in vzgojnoizobraže- 
valne naloge. Razlikujeta se le v tem, da inštitut ne izvaja 
bolnišničnega zdravljenja. S tem je postavljena osnova za 
poimenovanje zdravstvenih zavodov na republiški ravni. 
Bolnišnici ali oddelku je možno odvzeti naziv klinika, če ne 
izpolnjuje več pogojev za pridobitev naziva (11. do 13.člen). 
To pomeni, da se ukinja sedanja praksa, ko je klinika nasto- 
pala s svojim nazivom brez bojazni po spremembi, ne glede 
na strokovnost in nivo obravnave bolnikov, tudi v primeru, da 
so jo drugi prehiteli. Zakon ohranja Klinični center, v katerega 
se povezujejo klinike in inštituti (14. člen). 
Lekarniška dejavnost je opredeljena s posebnim zakonom, ki 
pa se sprejema istočasno z zakonom o zdravstveni dejavnosti 
(16.člen). 
Socialnomedicinsko in higiensko epidemiološko dejavnost 
opravljajo Inštitut za javno zdravstvo (varianta dopušča naziv 
Inštitut za zdravje) in zavodi za javno zdravstvo, ki se ustano- 
vijo za območje več občin. Delovni programi inštituta in 
zavodov so usklajeni in skupaj sestavljajo republiški program, 
ki ga financira proračun in ne Zavod za zdravstveno zavarova- 
nje Slovenije (18.člen). 
Javni zdravstveni zavod se lahko ustanovi ali preneha z delom 
le s soglasjem republiškega upravnega organa, pristojnega za 
zdravstvo. Ustanovitelj je odgovoren za zagotavljanje materi- 
alne osnove za delo zavoda vključno z razširjeno reprodukcijo 
(19. in 20.člen). S tem prevzame Zavod za zdravstveno zavaro- 
vanje Slovenije s plačilom programa oziroma storitev le eno- 
stavno reprodukcijo javnega zavoda. 
Upravljanje in vodenje zdravstvenega zavoda je urejeno 
skladno z zakonom o zavodih. Glede na predpisano sestavo 
sveta zavoda je v zakonu določeno, da direktorja zavoda 
imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. To daje usta- 
novitelju dovolj vpliva na izbiro direktorja in ni potrebe, da ga 
tudi imenuje. Izobrazba direktorja je opredeljena tako, da 
direktor mora imeti v primeru, kio funkciji vodenja in upravlja- 
nja nista ločeni, visoko izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri 
(22. in 23. člen). S tem ni docela zaprta možnost, da v primeru, 
če zdravstveni zavod ne najde kandidata z ustrezno zdrav- 
stveno izobrazbo, ne bi smel svet imenovati kandidata z drugo 
ustrezno izobrazbo. 
Povsem novo je v zakonu poglavje o zasebni zdravstveni 
dejavnosti (28. do 31.člen). Zasebno delo bo možno v vseh 
oblikah in v vseh strokah, razen v primerih, ki so s tem 
zakonom izrecno prepovedane. Predlagatelj meni, da ni smo- 

trno uvajati zasebnega (popoldanskega) dela poleg redne 
zaposlitve, ker: 
- velja za zdravstvene delavce konkurenčna klavzula, 
- želi vnesti v zdravstvo konkurenčnost, popoldansko delo pa 
konkurenčnost zavira, če že ne onemogoča, 
- teži k zmanjševanju nezaposlenosti zdravstvenih delavcev, 
- ni moč razmejiti rednega dela od popoldanskega, čeprav 
gre praviloma za drugega plačnika, 
- nasprotuje pretiranim obremenitvam posameznih zdrav- 
stvenih delavcev, kar bi lahko vplivalo tudi na strokovnost, 
- takšne rešitve ne priporočajo eksperti Svetovne zdrav- 
stvene organizacije. 
Predlagatelj meni, da lahko vsak strokovnjak, zaposlen v jav- 
nem zdravstvenem zavodu, dela tudi dalj kot je predpisano 
v okviru zavoda, v katerem je zaposlen, tudi za samoplačnike 
oziroma v drugem zavodu. Dana je možnost, kar je v razvitem 
svetu povsem običajno, da zasebni zdravstveni delavec oprav- 
lja svoje delo v enem ali več javnih zavodih po pogodbi. Ni 
ovir, da upokojeni zdravstveni delavec, če izpolnjuje z zako- 
nom predpisane pogoje, opravlja zasebno delo na področju 
zdravstvenega varstva in pod pogoji v mejah, ki jih dopušča 
pokojninski sistem. Zasebno delo v zdravstvu odobri republi- 
ški upravni organ, pristojen za zdravstvo, vsakemu prosilcu, ki 
izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje. Odobritev ni vezana 
na koncesijo. Koncesijo podeli republiški upravni organ, pri- 
stojen za zdravstvo, lahko tudi na predlog Zavoda za zdrav- 
stveno zavarovanje Slovenije, ki sklepa pogodbe z najboljšim 
ponudnikom na podlagi razpisa za izvajanje zdravstvenega 
varstva. S tem je dana možnost za enakopraven vstop zaseb- 
nim zdravstvenim delavcem v sistem javne zdravstvene 
službe. Zaradi poenotenja evidenc in zmanjševanja nepotreb- 
nega podvajanja vodi z zakonom predpisani register vseh 
zasebnih delavcev v zdravstvu republiški upravni organ, pri- 
stojen za zdravstvo, ki zasebno delo tudi odobri na podlagi 
obveznega mnenja ustrezne zbornice. 
Prosta izbira zdravnika (33. člen) se v zakonu ohranja, vendar 
z omejitvijo, ki je določena v zakonu o zdravstvenem varstvu 
in zavarovanju. Zdravnika v osnovni zdravstveni dejavnosti ni 
mogoče menjati pred potekom enega leta, razen v izjemnem 
primeru, glede na to, da ima izbrani zdravnik tudi nekatere 
pristojnosti oziroma pooblastila s strani Zavoda za zdrav- 
stveno zavarovanje Slovenije. Tudi druge pravice ljudi so 
usklajene s sodobno ureditvijo, ki se v zadnjem času uveljav- 
ljajo zlasti v Zahodni Evropi. 
Čeprav je v zakonu o nepravdnem postopku opredeljen 
postopek s psihiatričnim bolnikom, se besedilo v zakonu 
o zdravstveni dejavnosti ponovi zaradi dostopnosti določila 
zdravstvenim delavcem (35. člen). 
V zakonu ni več določila o maksimalnih 50 nadurah na mesec 
na posameznega zdravstvenega delavca, ker je to vprašanje 
že ustrezno rešeno v zakonu o delovnih razmerjih. Ta 
dopušča povprečno 40 ur dodatnega dela na mesec v določe- 
nem koledarskem letu, dejansko izkoriščanje te količine 
nadur pa ni več vezano na določen mesec. Predlagatelj oce- 
njuje, da porazdelitev nadur na daljša časovna obdobja omo- 
goči pokrivanje večjih izpadov delavcev tudi v sezoni dopu- 
stov (39. člen). 
Zdravstveni zavodi in zasebni zdravstveni delavci so dolžni 
voditi zdravstveno dokumentacijo in evidence v skladu 
z zakonom. V pripravi pa je tudi nov slovenski zakon o eviden- 
cah v zdravstvu, ki bo podrobneje uredil tudi vprašanja varo- 
vanja osebnih podatkov (40.člen). 
Prvič so v zakonu opredeljene dopolnilne tradicionalne in 
alternativne oblike diagnostike zdravljenja in rehabilitacije, za 
katere določi pogoje in postopek za odobritev republiški 
upravni organ, pristojen za zdravstvo (43. in 44.člen). S tem je 
dana pravna podlaga za ureditev doslej popolne razpuščeno- 
sti na tem področju, na katerega pa se ljudje vedno bolj 
obračajo. 
V zakonu niso več našteti posamezni poklici v zdravstveni 
dejavnosti, ker republiški upravni organ, pristojen za zdrav- 
stvo, predpiše seznam poklicev delavcev in sodelavcev 
v zdravstvu, njihovo delovno področje in stopnje zahtevnosti 
dela (47. člen). 
Delavci v zdravstvu smejo samostojno opravljati zdravstveno 
dejavnost po predpisanem pripravništvu in opravljenem stro- 
kovnem izpitu. Le zdravnik bo moral opraviti še sekundariat 
po programu pod mentorstvom. Predvideni sta dve variantni 
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rešitvi: sekundariat traja 24 mesecev z vključitvijo pripravni- 
štva, oziroma da traja sekundariat 12 mesecev in se začne 
šele po pripravništvu. Ni nobene potrebe po dveh izpitih 
— strokovnem po pripravništvu in preizkusu usposobljenosti 
za samostojno delo po sekundariatu. Tako naj bi zdravnik 
opravljal hkrati oba dela izpita po dveh letih dela pod mentor- 
stvom. Pomembno je tudi določilo, da se del sekundariata, če 
ga opravlja zdravnik v isti stroki, všteva v specializacijo. S tem 
se specializacija ne bo po nepotrebnem podaljševala, če bo 
delo v času sekundariata po vsebini ustrezalo programom 
specializacije. Sekundariat hkrati pomeni delo, v katerem se 
mladi zdravnik preizkusi v določeni stroki, ne da bi bil že 
specializant. Pripravniku, sekundariju ali specializantu ni več 
predpisana redna zaposlitev (možno je volonterstvo), morajo 
pa biti zavarovani za poškodbo pri delu in poklicno bolezen 
(48. do 54. člen). 
Zdravniki, zobozdravniki in diplomirani inženirji farmacije 
bodo morali na 5 do 7 let dokazovati strokovno usposoblje- 
nost za nadaljevanje dela v svoji stroki. Predvideno je, da 
bodo za dokaz usposobljenosti šteli tudi objavljeni znanstveni 
strokovni prispevki, aktivni nastopi in vključitev v podiplom- 
ske programe izpopolnjevanja. Vsebino in roke bo predpisala 
in izvedla ustrezna zbornica (56. člen). 
Zakon obdrži naziv primarij, uvaja pa naziv svetnik in višji 
svetnik. Predvsem svetniki bodo poleg habilitiranih strokov- 
njakov s področja zdravstvenega varstva oblikovali strokovno 
doktrino v okviru klinik in inštitutov, razširjenih strokovnih 
kolegijev in republiškega zdravstvenega sveta. Sodelovali 
bodo v pripravi strokovnih osnov za oblikovanje odločitev 
republiškega upravnega organa, pristojnega za zdravstvo. 
Naziva svetnik in višji svetnik naj bi po strokovni zahtevnosti 
in pogojih do neke mere ustrezala akademski stopnji docenta 
oziroma profesorja (57.člen). 
Kljub nekaterim predlogom, da se ustanovi republiški medi- 
cinski svet, je prevladalo mnenje, da Republika Slovenija 
potrebuje Zdravstveni svet kot strokovni posvetovalni organ 
za področje zdravstvenega varstva, ki pripravlja strokovne 
podlage za sprejemanje odločitev (60. člen). Zdravstveni svet 
deluje pri republiškem upravnem organu, pristojnem za 
zdravstvo. Njegove naloge zajemajo doktrinama vprašanja, 
kjer dokončno odloča, in druga vprašanja, pri katerih daje 
mnenje ustanovitelju. 
Strokovni nadzor se bistveno ne razlikuje od rešitev v sedaj 
veljavnem zakonu o zdravstvenem varstvu, so pa določila 62. 
do 70. člena bolj zavezujoča. Strokovni pregled s svetovanjem 
bosta izvajali Zdravniška in Lekarniška zbornica, poleg njiju 
pa tudi klinike, inštituti in pooblaščeni zavodi. Uvaja se tudi 
zavarovalniški nadzor, ki ga izvaja Zavod za zdravstveno zava- 
rovanje Slovenije, s katerim nadzira izvajanje pogodb, ki jih je 
sklenila z zavodi in zasebnimi zdravstvenimi delavci. 
Zdravstveni zavodi v Republiki Sloveniji se združujejo v Zdru- 
ženje zdravstvenih zavodov, ki sodeluje pri pripravi zakonskih 
rešitev in planov s področja zdravstvenega varstva v Republiki 
Sloveniji, pri oblikovanju izhodišč za določanje cen zdravstve- 
nih storitev, sklepanju pogodb o izvajanju in financiranju 

zdravstva ter kolektivnih pogodb. Združenje zastopa interese 
zdravstvenih zavodov v odnosu do Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. Zastopa tudi tiste zasebne zdravstvene 
delavce, ki niso združeni v svoji zbornici (71.člen). 
Po določbi 72. in 73. člena zakona se v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona ustanovi Zdravniška zbornica Slove- 
nije, v katero se obvezno združijo zdravniki in zobozdravniki, 
ki opravljajo svojo strokovno dejavnost v Republiki Sloveniji. 
V primerjavi z zbornicami v drugih evropskih državah, v kate- 
rih nastopa zdravnik kot pretežni delodajalec v zdravstvu, so 
naloge slovenske zbornice vezane predvsem na obvladovanje 
strokovnosti dela njenih članov. Zbornica nastopa v imenu 
svojih članov v odnosu do Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije kot izvajalski partner ob Združenju zdravstvenih 
zavodov. Zbornica daje, podaljšuje in odvzema dovoljenja za 
opravljanje samostojnega dela zdravnikov in zobozdravnikov. 
Pomembne naloge opravlja tudi v zvezi z odobritvijo zaseb- 
nega dela zdravnikov in zobozdravnikov, opravlja pa za svoje 
člane tudi nekatere naloge, ki jih naj bi opravljal sindikat. 
Tiste naloge, ki jih opravlja zbornica v okviru javnih poobla- 
stil, se financirajo iz republiškega proračuna. Republiški 
upravni organ, pristojen za zdravstvo, daje soglasje k tistemu 
delu statuta zbornice, ki se nanaša na naloge v okviru javnih 
pooblastil. Zbornico ustanovijo na podlagi zakona zdravniki 
in zobozdravniki sami, brez nekega drugega ustanovitelja. 
V kazenskih določbah so prvič vnešene določbe v zvezi 
z zasebnim delom in dopolnilnimi tradicionalnimi in alterna- 
tivnimi oblikami diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije (76. 
in 77.člen). 
Po prehodnih in končnih določbah zakona (78. do 86. člen) 
bodo zdravstveni zavodi uskladili svojo organiziranost 
v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona, ustanovitelji pa 
uskladili mrežo zdravstvenih zavodov v 12.mesecih po spre- 
jemu plana zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji. 
Ponovno bo opravljena verifikacija vseh klinik in inštitutov. 
Obveznost sekundariata nastopi za zdravnike, ki bodo opravili 
pripravništvo po 12.mesecih po uveljavitvi tega zakona. Vari- 
antna rešitev predvideva obveznost sekundariata za zdrav- 
nike, ki bodo diplomirali na Medicinski fakulteti po roku 12 
mesecev po uveljavitvi tega zakona. 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, bo v šestih 
mesecih po uveljavitvi tega zakona sprejel izvršilne predpise, 
v treh mesecih bo določil, kateri obstoječi zavodi bodo še 
naprej opravljali javno službo. 
Sprejem novega zakona ne bo imel za posledico obremenitev 
republiškega proračuna. Organizacija zdravstvene dejavnosti 
je že postavljena in določitev mreže zdravstvenih zavodov 
v planu zdravstvenega varstva ne bo povzročila potrebe po 
dodatnih finančnih sredstvih. Določene administrativno teh- 
nične naloge bo zahtevala ustanovitev ustreznih zbornic, ki 
jih predvideva zakon. Glede na to,, da so predvideni za njihovo 
delovanje tudi viri, naj to ne bi pomenilo obremenitve prora- 
čuna. Dolgoročno pa bi glede na sprostitev konkurenčnosti 
med javno in zasebno zdravstveno dejavnostjo mogli pričako- 
vati racionalizacijo na tem področju. 

Predlog za izdajo zakona o LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI o osnutkom 

zakona - ESA 392 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 81. seji 
dne 10. maja 1991 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O LEKARNIŠKI DEJAV- 
NOSTI Z OSNUTKOM ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 

69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 
- dr. Katja BOH, članica Izvršnega sveta in republiške 
sekretarka za zdravstveno in socialno varstvo, 
- mag. Tone KOŠIR, dr. med., namestnik republiške 
sekretarke za zdravstveno in socialno varstvo. 

Predlog za izdajo zakona o lekarniški dejavnosti z osnutkom 
zakona bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin 
in Zbor Združenenega dela ter Zakonodajno-pravna komisija. 
Obravnaval ga bo tudi Odbor za zdravstvo kot matično 
delovno telo. 



PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o lekarniški dejavnosti 

POVZETEK 
Lekarniška dejavnost je kot del zdravstvenega varstva 
urejena z zakonom o zdravstvenem varstvu, ki oprede- 
ljuje lekarniško dejavnost le kot preskrbo z zdravili in 
sanitetnim materialom, kar pa je le ožje področje lekarni- 
ške dejavnosti. Čeprav je lekarniška dejavnost del 
zdravstvene dejavnosti, ima določene posebnosti, ki 
zahtevajo ureditev s posebnim zakonom. Lekarne oprav- 
ljajo poleg zdravstvenih storitev, kot so izdaja zdravil, 
magistralna priprava zdravil, kar sodi v javno službo, tudi 
promet sanitetnega in drugega blaga na drobno, zato 
veljajo za njih tudi predpisi, ki sicer veljajo za trgovine na 
drobno. 
Pri pripravi zakona o lekarniški dejavnosti so bila upo- 
števana naslednja izhodišča: 
— lekarniška dejavnost je kot del zdravstvene dejavnosti 
javna služba, ki jo zagotavlja občina oziroma mesto; 
— kot javna služba mora biti racionalno organizirana in 
čim bolj dostopna prebivalcem; 
— lekarne kot javni zavodi in zasebne lekarne opravljajo 
dejavnost pod enakimi pogoji; 
— preprečevati je treba monopolizacijo lekarniške dejav- 
nosti z ustanavljanjem lekarniških verig. 
Zakon v temeljnih določbah opredeljuje pojme in daje 
javno službo. Zakon določa, da je lekarniška dejavnost 
del zdravstvene dejavnosti, zagotavlja pa preskrbo pre- 
bivalstva ter zdravstvenih zavodov in organizacij z zdra- 
vili. Lekarniško dejavnost lahko opravljajo le javni 
zavodi (ki jih ustanovijo občine ali mesto) ter posamez- 

niki z zasebnim delom na podlagi koncesije. Drugih 
zavodov in podjetij ni mogoče ustanavljati, s čimer se 
želi preprečiti monopolizacija lekarniške dejavnosti, ki bi 
jo povzročile lekarniške verige, ter zagotoviti nadzor nad 
opravljanjem javne službe. 
Zakon daje posebno zaščito nazivu lekarna. 
Zakon določa ustanovitelje in upravljanje zavodov, opre- 
deljuje direktorja in podeljevanje koncesij posamezniku. 
Posebej določa pogoje za podelitev koncesije. Nadalje 
določa dolžnosti koncesionarja, če sam ne more oprav- 
ljati lekarniške dejavnosti. Opredeljuje pogoje za usta- 
novitev podružnične lekarne, priročnih in bolnišničnih 
lekarn. 
Zakon predvideva ustanovitev Lekarniške zbornice, ki 
bo skrbela za razvoj in napredek lekarniške dejavnosti, 
ter za stanovsko čast in izpolnjevanje stanovskih obvez- 
nosti, dajala mnenje o podeljevanju koncesij, oblikovala 
kodeks etike lekarniških delavcev, skrbela za strokovno 
izpopolnjevanje in opravljala druge naloge. Članstvo je 
obvezno za vse zavode in lekarnarje ter tudi za zapo- 
slene strokovne delavce, zaposlene v lekarnah. 
Ker je organizacija lekarniške dejavnosti že vzpostav- 
ljena, nove lekarne pa se bodo ustanavljale predvsem 
v zasebnem sektorju, zakon ne bo povzročil finančnih 
posledic. 

Določena finančna sredstva iz republiškega proračuna 
bo zahtevalo izvrševanje javnih pooblastil Lekarniške 
zbornice, ki bo prevzela nekatere naloge, ki bi jih sicer 
moral 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za i^ajo zakona je 15.točka 321 .člena 
Ustave SR Slovenije, ki določa, da Skupščina Republike Slo- 
venije v skladu s pravicami in dolžnostmi republike z zako- 
nom ureja sistem zdravstvenega varstva, in 2.točka XIV.a- 
mandmaja k Ustavi Republike Slovenije, ki določa, da oblike 
organiziranja družbenih dejavnosti in njihovega povezovanja 
določa zakon. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
1. Ocena pravne ureditve 
Lekarniška dejavnost je kot del zdravstvenega varstva urejena 
z zakonom o zdravstvenem-varstvu (Ur.l.SRS, št. 1/80, 45/82, 
42/85, 32/89, 42/89 in Ur.l. RS, št.8/90), ki opredeljuje lekarni- 
ško dejavnost le kot preskrbo z zdravili in sanitetnim materi- 
alom, kar pa je le ožje področje lekarniške dejavnosti. Avstrij- 
ska, italijanska in nemška zakonodaja urejajo lekarniško 
dejavnost s posebnim zakonom, enako pa je to dejavnost 
urejala tudi predvojna jugoslovanska zakonodaja. Po naci- 
onalizaciji lekarn je bil v letu 1955 sprejet zakon o lekarniški 
službi (Ur.l.LRS, št.14/55), ki je urejal organizacijo te službe 
do leta 1961, ko je bil sprejet zakon o zdravstvenem varstvu in 
organizaciji zdravstvene službe v LRS. Ta zakon je enotno 
uredil organizacijo zdravstvene službe in vključil vanjo tudi 
lekarniško službo. 
2. Ocena sedanje organiziranosti lekarniške dejavnosti 
Lekarniško dejavnost v Republiki Sloveniji opravlja 20 lekarni- 
ških organizacij, ki oskrbujejo prebivalstvo in bolnišnične 
lekarne, ki so organizacijske enote bolnišnic in jih oskrbujejo 
z zdravili. Dve bolnišnični lekarni opravljata lekarniško dejav- 
nost tudi za prebivalstvo. Neposredno oskrbujejo prebivalstvo 
z zdravili lekarne in lekarniške postaje. Lekarne so strokovne 
lekarniške enote, ki lahko opravljajo vsa strokovna lekarniška 
opravila, lekarniške postaje pa le del teh nalog. 
V letu 1989 je bilo v Sloveniji 105 lekarn in 44 lekarniških 
postaj, skupaj 149 lekarniških enot. Čeprav je lekarniška 
mreža organizirana v vseh občinah, pa je njena gostota po 
posameznih občinah zelo različna. V povprečju oskrbuje 
lekarniška enota 13.385 prebivalcev, po občinah pa so razlike 
več kot 5-kratne, saj oskrbuje enota od 5.300 do 28.000 

prebivalcev. V preteklem obdobju je bila usmeritev v gradnje 
večjih občinskih lekarn z večjim številom zaposlenih, medtem 
ko je v sosednjih državah, kjer je lekarniška dejavnost organi- 
zirana izključno v obliki zasebnih lekarn (Avstrija, Nemčija, 
Švica) ali pretežno v zasebnih (Italija), lekarniška mreža 
gostejša in lekarna oskrbuje 4.000 do 6.000 prebivalcev. Poleg 
lekarn in lekarniških postaj imajo lekarniške organizacije 
organiziranih tudi 27 depojev zdravil v krajih, kjer ni stalne 
zdravniške službe ali pa je en sam zdravnik, manjše število 
prebivalcev pa ne zagotavlja možnosti za ekonomsko raci- 
onalno delovanje lekarniške enote s stalnim farmacevtskim 
delavcem. 
V lekarniški dejavnosti je bilo v letu 1989 zaposlenih 1.395 
delavcev, od tega 448 diplomiranih inženirjev farmacije in 
specialistov. Na enega farmacevta pride v povprečju 4.450 
prebivalcev, kar je enkrat več kot v sosednjih državah (2.000 
do 2.400 prebivalcev na farmacevta). Po občinah pa so razlike 
še večje, saj pride od 3.300 do 13.000 prebivalcev na farma- 
cevta. Te razlike kažejo na nerazvitost nekaterih območij in na 
dosedanjo nezainteresiranost družbenopolitičnih skupnosti 
za razvoj lekarniške dejavnosti. Lekarniška dejavnost ima zato 
še veliko možnosti za razvoj, zlasti s predvideno možnostjo za 
odpiranje zasebnih lekarn. 

3. Razlogi za izdajo zakona 
Čeprav je lekarniška dejavnost del zdravstvene dejavnosti, 
ima določene posebnosti, ki zahtevajo ureditev s posebnim 
zakonom. Lekarne opravljajo poleg zdravstvenih storitev, kot 
so izdaja zdravil, magistralna priprava zdravil, kar sodi v javno 
službo, tudi promet sanitetnega in drugega blaga na drobno, 
zato veljajo zanje tudi predpisi, ki sicer veljajo za trgovine na 
drobno. 
Posebnosti lekarniške dejavnosti so tudi v sosednjih državah 
zahtevale ureditev te dejavnosti s posebnim zakonom. 

III. NAČELA IN GLAVNE REŠITVE UREJANJA LEKARNIŠKE 
DEJAVNOSTI 
Pri pripravi zakona so bila upoštevana naslednja izhodišča: 
- lekarniška dejavnost je kot del zdravstvene dejavnosti javna 
služba, ki jo zagotavlja občina oziroma mesto; 
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- kot javna služba mora biti racionalno organizirana in čim 
bolj dostopna prebivalcem; 
- lekarne kot javni zavodi in zasebne lekarne opravljajo 
dejavnost pod enakimi pogoji; 
- preprečevati je treba monopolizacijo lekarniške dejavnosti 
z ustanavljanjem lekarniških verig. 
Na takšnih izhodiščih je organizirana tudi lekarniška dejav- 
nost v Avstriji, Italiji in Švici in prav tako je bilo v predvojni 
Jugoslaviji. Avstrijska in švicarska ureditev poznata le 
zasebne lekarne, ki jih lahko ustanovijo in vodijo le farma- 
cevti, pri čemer ima lahko vsak farmacevt le eno lekarno. 
Ustanavljanje družb (podjetij) na tem področju ni dovoljeno. 
Italijanska zakonodaja pozna poleg zasebnih lekarn tudi 
komunalne lekarne, ki so v občinski ali mestni lasti in imajo 
enak status kot javni zavodi po našem zakonu. Pravica oprav- 
ljanja lekarniške dejavnosti kot javne službe se tudi v teh 
ureditvah pridobi s koncesijo. Navedene zakonodaje so slu- 
žile tudi kot vzorec za pripravo tega zakona. 
Pomemben element poslovanja je konkurenčnost lekarn. To 
v sedanjih pogojih ni zagotovljeno, s širitvijo lekarniške mreže 
in odpiranjem zasebnih lekarn pa bo omogočena tudi konku- 
renca. Čeprav zakon predvideva pri izdaji koncesije določitev 
območja, bodo uporabniki izbrali tisto lekarno, ki bo zagotav- 
ljala kvalitetnejšo oskrbo. 
Zakon v temeljnih določbah opredeljuje pojme in določajavno 
službo (2.člen). Zakon določa, da je lekarniška dejavnost del 
zdravstvene dejavnosti, zagotavlja pa preskrbo prebivalstva 
ter zdravstvenih zavodov in organizacij z zdravili. Lekarniško 
dejavnost lahko opravljajo le javni zavodi (ki jih ustanovijo 
občine ali mesto) ter posamezniki z zasebnim delom na pod- 
lagi koncesije. Drugih zavodov in podjetij ni mogoče ustanav- 
ljati, s čimer se želi preprečiti monopolizacija lekarniške 
dejavnosti, ki bi jo povzročile lekarniške verige, ter zagotoviti 
nadzor nad opravljanjem javne službe. Zakon tudi določa, 
katere dejavnosti lahko lekarne opravljajo poleg javne službe, 
za določitev posameznih proizvodov v okviru teh dejavnosti 
pa je pooblaščena lekarniška zbornica. Takšno ureditev imajo 
tudi navedene tuje zakonodaje. 
Zdravila in pomožna zdravilna sredstva so opredeljena z zako- 
nom o dajanju zdravil v promet (Ur.l.SFRJ, št.43/86). Ta zakon 
bo po osamosvojitvi Republike Slovenije nadomestil nov 
republiški zakon (4.člen). 
Zakon daje posebno zaščito nazivu lekarna, saj se lahko 
uporablja le za opravljanje lekarniške dejavnosti, medtem ko 
se zdaj pogosto zlorablja in uporablja tudi za druge dejavno- 
sti, ki ne sodijo v to dejavnost (5.člen). 
Ker je vodenje lekarne zahtevno in odgovorno strokovno delo, 
povezano tudi z veliko materialno odgovornostjo, zakon zah- 
teva tudi ustrezne delovne izkušnje. Uvajanje novih zdravil 
zahteva njihovo poznavanje, zato mora farmacevt, ki za več 
kot 3 leta prekine delo v lekarniški dejavnosti, opraviti pose- 
ben preizkus znanja, ki ga bo določila lekarniška zbornica 
(9.člen). 
Poglavje o javnih zavodih opredeljuje ustanovitev javnega 
zavoda ter upravljanje v zavodu. Zakon določa, da javni zavod 
organizira posamezne lekarne in njihove podružnice kot svoje 
organizacijske enote, s čimer bo omogočena racionalna orga- 
nizacija mreže lekarn (11.člen). 
Direktor zavoda mora imeti visoko izobrazbo in izpolnjevati 
tudi druge pogoje, ki jih določa zakon. Če direktor zavoda ne 
bo imel visoke strokovne izobrazbe farmacevtske smeri, bo 
moral strokovno delo zavoda voditi strokovni vodja, ki bo ta 
pogoj izpolnjeval. Poleg tega se za direktorja in za strokov- 
nega vodjo zahteva tudi, da imata najmanj 5 let delovnih 
izkušenj, saj mora zlasti direktor poleg strokovne usposoblje- 
nosti imeti tudi nekatera upravno-organizacijska in finančna 
znanja (13.člen). 
V tretjem poglavju so določeni pogoji, ki morajo biti izpol- 
njeni, da se lahko posamezniku podeli koncesija. Zakon 
določa pogoje za podelitev koncesije, in sicer da mora biti 
v kraju sedeža lekarne organizirana zdravstvena dejavnost, 
ugotovljena potreba po lekarni in izpolnjeni minimalni geo- 
grafski in demografski pogoji. Predlagani pogoji so podobni 
pogojem, ki jih določata italijanska (4.000 prebivalcev v mestu 
in 5.000 na podeželju) in avstrijska zakonodaja (5.500 v mestu 
in na podeželju). Ti pogoji bodo interesente prisilili, da bodo 
odpirali nove lekarne v novih naseljih in krajih, kjer lekarne še 
nimajo, sicer bi se pretežno odpirale v središčih mest, kjer pa 
je v glavnem že ustrezna mreža lekarn (14.člen). Koncesijo 

podeljuje pristojni upravni organ občine ali mesta v soglasju 
z republiškim upravnim organom, pristojnim za zdravstvo 
(16.člen). Zakon določa tudi pogoje za odvzem koncesije 
(18.člen). 
Zakon opredeljuje dolžnosti koncesionarja, če sam ne more 
opravljati lekarniške dejavnosti. Zakon daje možnost 
zakoncu, da na podlagi podeljene koncesije nadaljuje dejav- 
nost tudi, če ne izpolnjuje pogojev za vodenje lekarne, vendar 
mora vodenje lekarne prepustiti upravitelju, ki izpolnjuje 
pogoje. Zakonec lahko nadaljuje dejavnost največ 5 let, če 
ima mladoletne otroke do 21.leta starosti najstarejšega, če pa 
kateri od otrok študira farmacijo, pa do njegovega 35 leta 
starosti. Te možnosti so dopuščene zaradi velikega investicij- 
skega vložka, potrebnega za ureditev lekarne. Podobno uredi- 
tev ima tudi Avstrija, poznala pa jo je tudi predvojna Jugosla- 
vija. 
V četrtem poglavju so opredeljeni pogoji za ustanovitev 
podružnice lekarne (po dosedanji terminologiji lekarniška 
postaja), v petem poglavju pa so določeni pogoji za delo 
priročne zaloge (depoja) zdravil, ki do zdaj zakonsko sploh ni 
bil opredeljen (21. do 24.člen). 
Bolnišnična lekarna v zakonu o zdravstvenem varstvu ni opre- 
deljena, zato jo opredeljuje ta zakon. Bolnišnična lekarna ne 
more izdajati zdravil nehospitaliziranim osebam, razen v nuj- 
nih primerih in ko gre za nadaljevanje bolnišničnega zdravlje- 
nja (25.člen). 
Poslovni čas lekarne se določa po krajevnih potrebah. Ko so 
lekarne zaprte, morajo na širšem območju zagotoviti nepreki- 
njeno oskrbo z zdravili v obliki dežurstva ali stalne pripravlje- 
nosti (27. in 28.člen). 
Zakon podrobneje opredeljuje farmacevtske strokovne 
delavce, način opravljanja pripravništva in obveznost strokov- 
nega izpopolnjevanja. Specializacija se opravlja po določilih 
zakona o zdravstveni dejavnosti. 
Način oblikovanja cen zdravil v lekarnah bo določil poseben 
predpis. Tudi v sosednjih državah se cene v lekarnah ne 
oblikujejo prosto, temveč določa država najvišjo razliko v ceni 
(maržo) za gotova zdravila in pogoje za oblikovanje cen dru- 
gih lekarniških storitev. Takšna ureditev predpostavlja tržno 
oblikovanje cen v farmacevtski industriji, Izvršni svet Skupš- 

i čine Republike Slovenije pa bo z odlokom določil najvišje 
marže, ki jih pri preskrbi z zdravili lahko zaračunavajo javni 
zavodi in lekarnarji (35.clen). 

: Nadzora nad opravljanjem lekarniške dejavnosti zakon ne 
ureja posebej in predvideva, da bo v skladu z zakonom 
o zdravstveni dejavnosti, s čimer se želijo doseči enotni 
pogoji in metode nadzora na celotnem področju zdravstvene 
dejavnosti (36.člen). 
Zakon predvideva ustanovitev lekarniške zbornice, ki bo skr- 
bela za razvoj in napredek lekarniške dejavnosti ter za stanov- 
sko čast in izpolnjevanje stanovskih obveznosti, dajala mne- 
nja o podeljevanju koncesij, oblikovala kodeks etike lekarni- 
ških delavcev, skrbela za strokovno izpopolnjevanje in oprav- 
ljala druge naloge. Članstvo je obvezno za vse zavode in 
lekarnarje ter tudi za zaposlene strokovne delavce v lekarnah. 
V predhodnih razpravah je bilo predlagano oblikovanje far- 
macevtske zbornice, ki bi vključevala vse farmacevte, zapo- 
slene tudi v industriji, veledrogerijah in drugih dejavnostih. 
Ker zakon ureja lekarniško dejavnost, zbornica pa razrešuje 
naloge na lekarniške dejavnosti, je bolj smiselno oblikovanje 
lekarniške zbornice, v katero pa se lahko prostovoljno vklju- 
čujejo tudi farmacevti z drugih delovnih področij. S tem 
seveda ni izključena možnost, da se farmacevti, zaposleni na 
drugih delovnih področjih, ustrezno organizirajo. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
Ker je organizacija lekarniške dejavnosti že vzpostavljena, 
nove lekarne pa se bodo ustanavljale predvsem v zasebnem 
sektorju, zakon ne bo povzročil finančnih posledic. 
Določena finančna sredstva iz republiškega proračuna bo 
zahtevalo izvrševanje javnih pooblastil Lekarniške zbornice, 
ki bo prevzela nekatere naloge, ki bi jih sicer moral opravljati 
republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo. 

V. SODELOVANJE STROKOVNJAKOV PRI PRIPRAVI GRA- 
DIVA 
Pri pripravi predloga za izdajo zakona in osnutka zakona je 
sodelovala tudi delovna skupina Združenja lekarn Slovenije. 
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OSNUTEK ZAKONA o lekarniški dejavnosti 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1.člen 
Lekarniška dejavnost je del zdravstvene dejavnosti, ki zago- 
tavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in dru- 
gih organizacij z zdravili. 
Preskrba z zdravili iz prejšnjega odstavka obsega izdajo zdra- 
vil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil. 

2.člen 
Lekarniška dejavnost je javna služba, ki jo opravljajo javni 
zavodi in na podlagi koncesije posamezniki z zasebnim delom 
(v nadaljevanju: lekarnarji). 
Lekarniška dejavnost se opravlja v lekarnah in njihovih 
podružnicah. 
Lekarne lahko poleg lekarniške dejavnosti opravljajo še 
naslednje dejavnosti: 
- preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi 
pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varstvo 
zdravja; 
- izdajanje veterinarskih zdravil; 
- izdelovanje zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev ter 
njihovo preizkušanje; 
- svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil. 
Lekarniška podružnica opravlja lekarniško dejavnost najmanj 
v obsegu, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva z gotovimi zdra- 
vili. 

3.člen 

Lekarna se ustanovi za določeno območje, ki ga določi 
občina ali mesto v skladu s pogoji, ki jih določa ta zakon. 
Za ustanovitev nove lekarne in za pridobitev koncesije občina 
ali mesto izvede razpis, ki se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

4. člen 
Zdravila in pomožna zdravilna sredstva so izdelki, ki jih opre- 
deljuje poseben zakon. 

5.člen 
Nobena pravna oseba niti posameznik ne sme v pravnem 
prometu poslovati pod firmo ali imenom lekarna, če ne oprav- 
lja lekarniške dejavnosti iz 1.člena tega zakona. 

6.člen 
Lekarna mora imeti ustrezne kadre, prostore in opremo glede 
na obseg dejavnosti, ki jo opravlja, ter primerno zalogo in 
vrste zdravil. 
Natančnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati lekarna glede 
kadrov, prostorov in opreme, predpiše republiški upravni 
organ, pristojen za zdravstvo. 

7.člen 
Lekarna in podružnična lekarna lahko prične opravljati lekar- 
niško dejavnost, ko republiški upravni organ, pristojen za 
zdravstvo ugotovi, da lekarna izpolnjuje kadrovske pogoje in 
pogoje glede prostorov in opreme, določene s tem zakonom 
in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. 

8.člen 
Lekarno lahko vodi diplomirani inženir farmacije, ki poleg 
splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja izpolnjuje 
še naslednje pogoje: 
- ima opravljen strokovni izpit; 
- je opravilno in zdravstveno sposoben; 
- ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v lekarniški dejavnosti; 
- ni minilo več kot 3 leta od prenehanja opravljanja lekarni- 
škega dela; 
- mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano oprav- 
ljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti. 

9.člen 
Diplomirani inženir farmacije, ki za več kot 3 leta prekine delo 

v lekarniški dejavnosti, pa želi prevzeti vodenje lekarne, mora 
pred tem opraviti preizkus znanja. Način in vsebino preizkusa 
znanja predpiše s splošnim aktom lekarniška zbornica. 

II. JAVNI ZAVOD 

lO.člen 
Javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti ustanovijo 
občina, mesto ali več občin za opravljanje te dejavnosti na 
svojem območju. 

1 l.člen 
Javni zavod organizira lekarne in podružnice lekarn kot svoje 
organizacijske enote za opravljanje lekarniške dejavnosti na 
določenem območju, lahko pa tudi galenski in analizni labo- 
ratorij za izdelavo in preizkušanje izdelanih zdravil in pomož- 
nih zdravilnih sredstev. 

12.člen 
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki: 
- ustanovitelja; 
- delavcev zavoda, ki opravljajo lekarniško dejavnost; 
- zavarovancev. 
Predstavnike zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. 
Predsednika sveta zavoda volijo člani sveta izmed predstavni- 
kov delavcev zavoda. 

13.člen 
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglas- 
jem ustanovitelja. 
Direktor zavoda mora imeti visoko strokovno izobrazbo in 
najmanj 5 let delovnih izkušenj. 
Če poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela 
zavoda nista ločeni, mora imeti direktor visoko strokovno 
izobrazbo farmacevtske smeri. 
Če sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega 
dela zavoda ločeni, vodi strokovno delo zavoda strokovni 
vodja, ki mora imeti visoko izobrazbo farmacevtske smeri in 
najmanj 5 let delovnih izkušenj. 

III. KONCESIJA ZA OPRAVLJANJE ZASEBNE LEKARNIŠKE 
DEJAVNOSTI 

14.člen 
Koncesija za opravljanje zasebne lekarniške dejavnosti se 
lahko podeli, če je v kraju sedeža lekarne organizirana javna 
zdravstvena služba in obstaja potreba po preskrbi z zdravili. 
Potrebo po preskrbi z zdravili na določenem območju ugotav- 
lja občina oziroma mesto v skladu s svojim programom urba- 
nističnega razvoja in na zahtevo prebivalcev ali posameznika, 
ki želi na tem območju opravljati lekarniško dejavnost. 
Pri presoji zahteve za izdajo koncesije se upoštevajo število 
prebivalcev, ki jih bo lekarna oskrbovala, oddaljenost do 
najbližje lekarne, prometne razmere, bližina zdravstvenih, 
socialnih in vzgojnih zavodov ter gospodarskih objektov 
v določenem kraju, v zdraviliških in turističnih krajih, pa tudi 
letni promet gostov. 
Koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti se lahko podeli 
posamezniku, ki izpolnjuje pogoje iz 8.člena tega zakona. 
Potrdilo o izpolnjevanju pogojev iz 8.člena tega zakona izda 
lekarniška zbornica. 
Koncesije ni mogoče izdati, če: 
- bi v kraju, kjer ni lekarne, predlagana lekarna na območju 
4 cestnih kilometrov oskrbovala manj kot 5.500 prebivalcev; 
- bi v kraju, v katerem že deluje lekarna, oskrbovala manj kot 
5.000 prebivalcev in bi razdalja do že obstoječe lekarne zna- 
šala manj kot 500 m cestne razdalje. Ta razdalja je lahko tudi 
manjša, če zaradi boljše preskrbe prebivalstva z zdravili to 
zahtevajo krajevne razmere. 

15.člen 
Z aktom o podelitvi koncesije je določeno tudi območje, na 
katerem se lahko opravlja lekarniška dejavnost. To območje 
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lahko obsega območje občine, več občin, mesta ali njegovega 
dela. 

16.člen 
Koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti podeli pristojni 
upravni organ občine ali mesta v soglasju z republiškim 
upravnim organom, pristojnim za zdravstvo, po poprejšnjem 
mnenju lekarniške zbornice. 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, vodi register 
lekarnarjev. 

17.člen 
Posameznik, ki želi opravljati lekarniško dejavnost, lahko pri- 
dobi koncesijo le za eno območje. 

18.člen 
Koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti odvzame pri- 
stojni upravni organ občine ali mesta, če: 
- imetnik koncesije v enem letu po pridobitvi koncesije ne 
začne opravljati dejavnosti; 
- je poslovanje lekarne prekinjeno za več kot 6 mesecev; 
- se ugotovi, da vodja lekarne ali imetnik koncesije ne izpol- 
njuje pogojev iz 8.člena tega zakona; 
- je imetniku koncesije prepovedano opravljanje poklica ozi- 
roma lekarniške dejavnosti; 
- imetnik koncesije pridobi koncesijo za opravljanje lekarni- 
ške dejavnosti na drugem območju; - se imetnik koncesiji 
odpove. 

19.člen 
Če lekarnar iz katerega koli razloga začasno ne more sam 
voditi zasebne lekarne, mora postaviti pooblaščenca. Poo- 
blaščenec mora biti diplomirani inženir farmacije z opravlje- 
nim strokovnim izpitom. 
Pooblaščenec lahko vodi lekarno najdlje eno leto. 
Če postane lekarnar iz zdravstvenih razlogov za daljši čas 
nesposoben za delo ali v skladu s predpisi o invalidskem 
zavarovanju trajno nesposoben za delo, se določi upravitelj 
lekarne. 
Upravitelja določi lekarniška zbornica na predlog lekarnarja 
ali njegovega skrbnika. Upravitelj mora izpolnjevati pogoje iz 
8.člena tega zakona. 

20.člen 
Če lekarnar umre, ima njegov zakonec pravico opravljati 
lekarniško dejavnost na podlagi izdane koncesije, vendar ne 
dlje kot 5 let od smrti imetnika koncesije, če pa ima mlado- 
letne otroke, do dopolnjenega 21 leta starosti najstarejšega 
otroka. 
Če kateri od otrok umrlega lekarnarja študira farmacijo, sme 
njegova lekarna poslovati, dokler otrok ne pridobi usposob- 
ljenosti za vodenje lekarne, najdlje pa do njegovega 35.leta 
starosti. 
Zakonec ali otrok umrlega lekarnarja, ki izpolnjuje pogoje za 
samostojno vodenje lekarne, lahko zahteva izdajo koncesije 
za opravljanje lekarniške dejavnosti. 
Lekarno vodi v primerih iz prvega in drugega odstavka tega 
člena upravitelj, ki izpolnjuje pogoje iz 8.člena tega zakona. 
Upravitelja imenuje lekarniška zbornica na predlog zakonca 
ali skrbnika mladoletnih otrok. 

IV. PODRUŽNICA LEKARNE 

21 .člen 
Zavodu, ki opravlja lekarniško dejavnost, in lekarnarju se 
lahko izda dovoljenje za poslovanje podružnice lekarne 
v kraju, v katerem ni lekarne, če je ugotovljena potreba za 
izdajo zdravil, in je kraj oddaljen več kot 6 km od sedeža 
lekarne. 
Podružnica lekarne sme delovati le pod strokovnim nadzorom 
lekarne, ki jo je organizirala. Za poslovanje podružnice 
lekarne je odgovoren vodja lekarne, ki je podružnico organizi- 
rala. 

22.člen 
Dovoljenje za poslovanje podružnice lekarne se lahko izda 
tudi za določen čas oziroma za določeno obdobje v letu 
(turistična sezona). 

Dovoljenje za poslovanje podružnice lekarne izda pristojni 
občinski upravni organ po poprejšnjem mnenju lekarniške 
zbornice. 

23.člen 
Dovoljenje za poslovanje podružnice lekarne se odvzame, če 
se za to območje ustanovi javni zavod ali se izda koncesija za 
opravljanje lekarniške dejavnosti. 

V. PRIROČNA ZALOGA ZDRAVIL 

24.člen 
Lekarna lahko ima priročno zalogo zdravil v zdravstvenem 
zavodu ali njegovi dislocirani enoti, če v kraju, kjer je sedež 
zavoda oziroma njegove dislocirane enote, ni lekarne ali 
njene podružnice, najbližja pa je oddaljena več kot 6 km 
cestne razdalje. 
Lekarna lahko ima priročno zalogo zdravil tudi v socialnem ali 
drugem zavodu, ki opravlja zdravstvene storitve za svoje varo- 
vance, ne glede na razdaljo do najbližje lekarne. 
Dovoljenje za organiziranje priročne zaloge zdravil izda 
občinski upravni organ. 
Dovoljenje za organiziranje priročne zaloge zdravil iz prvega 
odstavka tega člena preneha veljati, če se v kraju odpre 
lekarna ali podružnična lekarna. 

VI. BOLNIŠNIČNA LEKARNA 

25.člen 
Bolnišnično lekarno organizira bolnišnica za lastno preskrbo 
z zdravili in drugimi pomožnimi sredstvi, ki se uporabljajo za 
zdravljenje in nego hospitaliziranih oseb. 
Nehospitaliziranim osebam sme bolnišnična lekarna izdajati 
registrirana zdravila na recept, kadar je to nujno in gre za 
nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja. 

26.člen 
Bolnišnično lekarno lahko vodi ošeba, ki izpolnjuje pogoje iz 
8.člena tega zakona. 

VII. POSLOVNI ČAS IN NEPREKINJENA OSKRBA Z ZDRA- 
VILI 

27.člen 
Poslovni čas lekarn se določi glede na krajevne potrebe po 
preskrbi z zdravili, tako da ne sme biti krajši od 40 ur na teden. 
Poslovni čas javnih zavodov določi ustanovitelj, poslovni čas 
zasebnih lekarn potrdi pristojni mestni oziroma občinski 
upravni organ. 

28.člen 
V času, ko so lekarne zaprte, morajo na širšem območju 
zagotoviti neprekinjeno preskrbo z zdravili z obliko dežurstva 
ali s stalno pripravljenostjo v nočnem času ter ob nedeljah in 
praznikih. 
Na območju, kjer je več lekarn, se lekarne medsebojno dogo- 
vorijo o opravljanju dežurne službe ter določijo vrstni red 
nočnega, nedeljskega in prazničnega dežurstva. 
Če se lekarne ne dogovorijo, določi vrstni red lekarniška 
zbornica glede na število zaposlenih diplomiranih inženirjev 
farmacije v posamezni lekarni. 

VIII. FARMACEVTSKI STROKOVNI DELAVCI 

29.člen 
Farmacevtsko strokovno delo v lekarniški dejavnosti oprav- 
ljajo farmacevtski strokovni delavci; 
- specialisti, magistri in doktorji farmacevtske znanosti; 
- diplomirani inženirji farmacije; 
- inženirji farmacije; 
- farmacevtski tehniki. 

30.člen 
Farmacevtski strokovni delavci lahko samostojno opravljajo 
svoje delo, ko opravijo pripravniško dobo in strokovni izpit. 
Pripravniška doba traja 12 mesecev za diplomirane inženirje 
farmacije, 9 mesecev za inženirje farmacije in 6 mesecev za 
farmacevtske tehnike. 
Program pripravništva in program strokovnega izpita pred- 
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piše republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, po pred- 
hodnem mnenju lekarniške zbornice. 

31.člen 
Zavodi in lekarnarji so dolžni omogočiti opravljanje pripravni- 
štva v lekarni v skladu z razporedom, ki ga pripravi lekarniška 
zbornica, 

32.člen 
V lekarni samostojno izdajajo zdravila diplomirani inženirji 
farmacije z opravljenim strokovnim izpitom. 
Farmacevtski strokovni delavci nadzorujejo pravilnost predpi- 
sovanja, izdajanja in shranjevanja zdravil, za kar so osebno 
odgoyorni v okviru svoje usposobljenosti. 
Vodjd lekarne je odgovoren za organizacijo dela in poslovanje 
lekarne. 

33.člen 
Farmacevtski strokovni delavci so se dolžni stalno strokovno 
izpopolnjevati. 
Način strokovnega izpopolnjevanja in strokovno literaturo, ki 
jo' mora imeti vsaka lekarna, predpiše republiški upravni 
organ, pristojen za zdravstvo, na predlog lekarniške zbornice. 

34.člen 
Farmacevtski strokovni delavci opravljajo specializacijo po 
določilih zakona o zdravstveni dejavnosti. 

IX. OBLIKOVANJE CEN 

35.člen 
Način oblikovanja cen zdravil v lekarniški dejavnosti določi 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije z odlokom po 
poprejšnjem mnenju lekarniške zbornice. 
Z odlokom iz prejšnjega odstavka se določi oblikovanje cen 
gotovih zdravil ter magistralnih zdravil in galenskih priprav- 
kov. 

X. STROKOVNI NADZOR 

36.člen 
Opravljanje lekarniške dejavnosti se nadzira v skladu z zako- 
nom o zdravstveni dejavnosti. 

37.člen 
Lekarnarju ali drugemu odgovornemu vodji lekarne lahko 
republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, prepove 
vodenje lekarne za največ 6 mesecev zaradi večkratnega 
kršenja predpisov o lekarniški dejavnosti ali na predlog lekar- 
niške zbornice zaradi kršenja etike farmacevtskih delavcev. 
Za čas prepovedi vodenja lekarne mora biti imenovan poo- 
blaščenec za vodenje lekarne. 

38.člen 
Pristojni upravni organ lahko začasno prepove poslovanje 
lekarne, če ugotovi, da lekarna ne izpolnjuje pogojev iz 
6.člena tega zakona. 

XI. LEKARNIŠKA ZBORNICA 

39.čien 
Za učinkovito lekarniško dejavnost in za zagotavljanje njene 
strokovnosti ter za izpolnjevanje drugih skupnih nalog se 
ustanovi lekarniška zbornica. 
Zbornica je pravna oseba. 

40.člen 
Lekarniška zbornica pospešuje in skrbi za razvoj in razvojni 
strokovni napredek dejavnosti, varuje stanovsko čast, skrbi za 
izpolnjevanje stanovskih obveznosti ter varuje stanovske in 
gospodarske interese članov. 
Lekarniška zbornica opravlja zlasti naslednje naloge: 
1. daje pristojnim organom in zavodom poročila, mnenja in 
predloge glede preskrbe z zdravili, izdaje zdravil, ureditve 
lekarn, vzgoje in usposabljanja farmacevtskih delavcev in 
glede drugih problemov, ki se nanašajo na lekarniško dejav- 
nost in farmacijo; 

2. načrtuje in spremlja stalno strokovno izpopolnjevanje in 
pripravništvo farmacevtskih strokovnih delavcev; 
3. sodeluje pri pripravi zakonskih predpisov, ki se nanašajo na 
lekarniško dejavnost, načrtovanju lekarniške mreže in načrto- 
vanju kadrovskih potreb; 
4. oblikuje kodeks etike lekarniških delavcev in pravila dobre 
lekarniške prakse ter ukrepa ob njihovem kršenju; 
5. daje mnenje o izdaji koncesij za opravljanje lekarniške 
dejavnosti in poslovanju podružnic lekarn; 
6. vodi evidence farmacevtskih strokovnih delavcev v lekar- 
nah in evidence o rednem strokovnem izpopolnjevanju; 
7. izdaja potrdila o izpolnjevanju pogojev za vodenje lekarne 
ali pridobitev koncesije; 
8. sodeluje pri določanju načina oblikovanja cen v lekarniški 
dejavnosti in vrednotenju lekarniškega dela; 
9. določa vrste izdelkov, ki se smejo prodajati v lekarnah 
v okviru dejavnosti iz 2.člena tega zakona; 
10. sodeluje s farmacevtsko industrijo in veledrogerijami za 
zagotavljanje kakovostne oskrbe z zdravili; 
11. sodeluje z izobraževalnimi zavodi in s strokovnim farma- 
cevtskim društvom pri oblikovanju vzgojno-izobraževalnih 
programov; 
12. sodeluje s strokovnim farmacevtskim društvom pri razre- 
ševanju farmacevtske problematike; 
13. odloča o sporih med posameznimi člani; 
14. opravlja druge naloge, ki so določene s statutom ali 
predpisi državnih organov. 
Naloge iz 7. in 9.točke opravlja lekarniška zbornica kot javna 
pooblastila. 

41 .člen 
Članstvo v zbornici je obvezno za javne zavode in lekarnarje 
ter za vse strokovne delavce, zaposlene v lekarniški dejavno- 
sti. 
V zbornico se lahko včlanijo tudi diplomirani inženirji farma- 
cije, ki delujejo na področju zdravstva, proizvodnje in pro- 
meta z zdravili ter izobraževanja za farmacevtske poklice. 

42.člen 
Delo zbornice se financira iz: 
- prispevkov članov, 
- republiškega proračuna za opravljanje nalog iz tretjega 
odstavka 40.člena tega zakona; 
- daril in volil, 
- drugih virov. 

43.člen 
Zbornica sprejme statut, s katerim določi svojo organizacijo, 
organe in njihove pristojnosti. 
K statutu zbornice v delu, ki se nanaša na izvrševanje javnih 
pooblastil, da soglasje Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 
venije. 

XII. KAZENSKE DOLOČBE 

44.člen 
Z denarno kaznijo v višini najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje 
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi z oprav- 
ljanjem lekarniške dejavnosti: 
1. če opravlja lekarniško dejavnost brez koncesije oziroma 
izdaja zdravila brez dovoljenja (2,člen); 
2. če prične opravljati dejavnost preden je bila lekarna verifici- 
rana oziroma vpisana v register (7.člen); 
3. če vodi lekarno oseba, ki ne izpolnjuje pogojev (8.člen); 
4. če ne postavi pooblaščenca ob odsotnosti ali ne predlaga 
upravitelja ob daljši odsotnosti (19. in 20.člen); 
5. če odpre podružnico lekarne brez dovoljenja (22.člen); 
6. če bolnišnična lekarna neupravičeno izdaja zdravila neho- 
spitaliziranim osebam (25.člen); 
7. če kljub vrstnemu redu ne opravlja dežurstva (28.člen); 
8. če izdaja zdravila nepooblaščena oseba (32.člen); 
9. če oblikuje cene zdravil v nasprotju s predpisi (35-člen); 
10. če ovira nadzor (36.člen). 

Z denarno kaznijo v višini najmanj 5.000 dinarjev se kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 
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XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

45.člen 
Lekarniške organizacije morajo svojo organiziranost uskladiti 
s tem zakonom v šestih mesecih po uveljavitvi zakona. 

46.člen 
Lekarniška zbornica se ustanovi v šestih mesecih po uveljavi- 
tvi tega zakona, naloge, ki jih določa ta zakon, pa opravlja do 
ustanovitve zbornice Združenje lekarn Slovenije. 
Z dnem ustanovitve lekarniške zbornice preneha z delom 
Združenje lekarn Slovenije, vse premoženje, ki ga je uprav- 
ljalo, pa postane lastnina lekarniške zbornice. 
Lekarniška zbornica sprejme splošni akt iz 9.člena tega 
zakona v treh mesecih po ustanovitvi. 

47.člen 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, sprejme 

izvršilne predpise iz drugega odstavka 6.člena, tretjega 
odstavka 30.člena in drugega odstavka 33.člena v šestih 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

48.člen 
Do sprejema izvršilnih predpisov iz prejšnjega člena se upo- 
rabljajo, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom, še naslednji 
predpisi: 
- pravilnik o strokovnih in tehničnih pogojih glede prostorov, 
opreme in kadrov v zdravstvenih organizacijah na področju 
preskrbe z zdravili (Ur.l.SRS, št.7/83); 
- pravilnik o pripravništvu in o strokovnih izpitih delavcev na 
področju zdravstvenega varstva (Ur.l.SRS, št.39/84); 
- pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delav- 
cev (Ur.l.SRS, št.16/75). 

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

Lekarniško dejavnost, ki je od leta 1961 vključena v enoten 
zakon o zdravstvenem varstvu, ureja ponovno poseben zakon 
o lekarniški dejavnosti. Pobudo za posebno ureditev so dali 
Združenje lekarn Slovenije in lekarniški delavci. Čeprav je 
lekarniška dejavnost del zdravstvene dejavnosti v širšem 
pomenu, ima poleg značilnosti zdravstvene dejavnosti tudi 
posebnosti, saj ima preskrba z zdravili značilnosti prometa 
z blagom. Te posebnosti zato zahtevajo posebno zakonsko 
ureditev, kot jo imajo tudi druge evropske države (Avstrija, 
Italija, Švica idr ). 
V temeljnih določbah zakon opredeljuje lekarniško dejavnost 
kot del zdravstvene dejavnosti, ki preskrbuje prebivalstvo in 
druge organizacije z zdravili. Preskrba z zdravili obsega 
izdajo zdravil na recept in brez recepta ter pripravo magistral- 
nih zdravil (l.člen). V tem obsegu je lekarniška dejavnost 
javna služba, ki jo opravljajo javni zavodi in posamezniki 
z zasebnim delom, ki pridobijo koncesijo za opravljanje te 
dejavnosti (prvi odstavek 2.člena). Lekarniška dejavnost se 
opravlja v lekarnah in njihovih podružnicah. Podružnica 
lekarne je enota, ki ima ožji obseg poslovanja zaradi prostora 
ali opremljenosti ali zaradi svojega sezonskega značaja (drugi 
in četrti odstavek 2. člena). 
Lekarna lahko opravlja tudi druge dejavnosti, kot so preskrba 
s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, 
sredstvi za nego in varstvo zdravja, izdajo veterinarskih zdra- 
vil in izdelovanje zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev, 
vendar te dejavnosti ne spadajo v javno službo (tretji odstavek 
2. člena). Za ustanovitev nove lekarne in za pridobitev konce- 
sije zakon določa, da občina ali mesto izvede razpis, ki se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (3.člen). 
Zakon ne definira zdravil, ker te izdelke opredeljuje zvezni 
zakon o dajanju zdravil v promet (Ur.l.SFRJ, št.43/86). S tem 
zakonom so določeni pogoji proizvodnje, prometa in registra- 
cija zdravil. Po osamosvojitvi Republike Slovenije bo treba 
sprejeti nov republiški zakon (4. člen). 
Zakon daje posebno zaščito naziva lekarna, ki ga lahko upo- 
rablja le zavod ali posameznik, ki opravlja lekarniško dejav- 
nost. Naziv pomeni, da so v taki enoti zaposleni diplomirani 
inženirji farmacije, ki bodo uporabniku ustrezno strokovno 
svetovali, kako naj uporablja zdravila. Ta naziv pa zdaj pogo- 
sto uporabljajo prodajalne zelišč, ki nimajo zaposlenih ustrez- 
nih strokovnih delavcev niti ne opravljajo lekarniške dejavno- 
sti (5. člen). S posebnim predpisom bodo določeni pogoji, ki 
jih mora lekarna izpolnjevati glede prostorov, opreme in 

j delavcev, da sme opravljati lekarniško dejavnost. Pravilnik 
■ o tem bo izdal republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo 

i Vodenje lekarne je zahtevno strokovno delo, ki je povezano 
tudi z odgovornostjo za finančno in materialno poslovanje 
lekarne. Zato je za vodenje lekarne zahtevanih 5 let delovnih 
izkušenj (8.člen). Uvajanje novih' zdravil zahteva njihovo poz- 
navanje in stalno izpopolnjevanje, zato mora farmacevt, ki za 
več kot 3 leta prekine delo v lekarni, opraviti poseben preizkus 
znanja (9. člen). 
Javni zavod lahko ustanovi občina, mesto ali več občin za 
opravljanje lekarniške dejavnosti na njenem oziroma njiho- 

vem območju. Lekarniški javni zavodi so že zdaj organizirani 
na širšem območju ter s svojimi organizacijskimi enotami 
oskrbujejo prebivalce širših območij (10. člen). 
Zavod upravlja svet, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovite- 
lja, delavcev zavoda in zavarovancev. Predstavnike zavaro- 
vancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(12.člen). Direktorja zavoda imenuje svet zavoda s soglasjem 
ustanovitelja (13. člen). 
Poglavje Koncesija za opravljanje zasebne lekarniške dejav- 
nosti podrobneje opredeljuje pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, 
da se lahko podeli koncesija za opravljanje te dejavnosti. 
Koncesija se podeli, če za opravljanje lekarniške dejavnosti 
občina ali mesto ne ustanovi javnega zavoda ali želi razširiti 
mrežo lekarn z zasebnimi lekarnami. Koncesija se lahko 
podeli in ustanovi nova lekarna, če je v kraju sedeža lekarne 
organizirana javna zdravstvena služba in je ugotovljena tudi 
potreba po preskrbi z zdravili. Potrebo ugotavlja občina ozi- 
roma mesto glede na svoj program urbanističnega razvoja ali 
na pobudo prebivalcev ali zainteresiranega farmacevta, ki želi 
na tem območju ustanoviti lekarno. Zakon opredeljuje mini- 
malne geografske in demografske pogoje, ki morajo biti izpol- 
njeni za lokacijo lekarne (14.člen). Lekarna oskrbuje vsaj 
5.000 prebivalcev in mora biti oddaljena vsaj 500 m od že 
obstoječe lekarne. Ta razdalja je lahko tudi manjša, če tako 
zahtevajo krajevne razmere. Z opredelitvijo območij se bosta 
dosegli večja disperzija lekarn, ki so zdaj večinoma v centrih, 
in boljša oskrba prebivalcev. S povečanjem števila lekarn se 
bodo tudi prebivalci določenega območja bolj navezali na 
»svojo« lekarno. Merila, uporabljena v tem zakonu, so 
podobna kot v avstrijskem in italijanskem zakonu o lekarnah. 
Koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti podeljuje 
občina oziroma mesto po poprejšnjem mnenju lekarniške 
zbornice in s soglasjem republiškega upravnega organa, pri- 
stojnega za zdravstvo (16.člen). Lekarniška zbornica daje 
svoje mnenje o upravičenosti nove lekarne, republiški upravni 
organ pa ima s tem zagotovljen nadzor nad širjenjem lekarni- 
ške mreže. Podeljeno koncesijo upravni organ odvzame, če 
imetnik koncesije za več kot pol leta prekine poslovanje 
lekarne, ne da bi organiziral nadaljnje poslovanje s pooblaš- 
čencem ali upraviteljem, če se ugotovi, da imetnik koncesije 
ne izpolnjuje pogojev za vodenje lekarne, če je imetniku 
koncesije prepovedano opravljanje lekarniške dejavnosti, če 
pridobi koncesijo za opravljanje dejavnosti na drugem 
območju ali pa se sam odpove koncesiji (18.člen). 
Zakon opredeljuje možnosti pridobitev koncesije za opravlja- 
nje lekarniške dejavnosti z zasebnim delom ter dolžnosti 
koncesionarja, če sam ne more opravljati službe. Zakon 
v 20.členu daje možnost zakoncu, da na podlagi podeljene 
koncesije nadaljuje dejavnost tudi, če ne izpolnjuje pogojev 
za vodenje lekarne pod pogojem, da vodenje lekarne prepusti 
upravitelju, ki izpolnjuje pogoje. Zakonec lahko nadaljuje 
dejavnost največ 5 let, če pa ima mladoletne otroke do 21.leta 
starosti najstarejšega, če pa kateri od otrok študira farmacijo, 
pa do njegovega 35.leta starosti. Take določbe poznata tuja 
zakonodaja, pa tudi predvojni jugoslovanski zakon o lekarnah 
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in nadzoru nad prometom z zdravili. Starost 35 let je oprede- 
ljena glede na čas potrebnega študija, čas pripravništva in 
potreben čas usposobitve za samostojno vodenje lekarne (5 
let). Te možnosti so dopuščene zaradi visokega investicij- 
skega vložka, ki je potreben za ureditev lekarne. 
Zakon opredeljuje pogoje za izdajo dovoljenja za poslovanje 
podružnice lekarne, doslej poimenovane lekarniške postaje. 
Podružnica ni samostojna enota, pač pa je pod strokovnim 
nadzorom javne ali zasebne lekarne, ki podružnico ustanovi. 
Podružnica ima ožji obseg poslovanja kot lekarna, ni vezana 
na organizirano javno zdravstveno službo in lahko posluje 
tudi samo sezonsko. Če se v kraju odpre lekarna, se odvzame 
dovoljenje za poslovanje podružnice (21 do 23 člen). 
Priročna zaloga zdravil ali doslej poimenovani »depo zdravil■< 
je bil organiziran v dislociranih ambulantah, s čimer je bila 
prebivalcem v teh krajih omogočena boljša dostopnost do 
gotovih zdravil. Depoje so organizirale lekarne, ki so skrbele 
za strokovno izdajo in shranjevanje zdravil. Depoji doslej 
zakonsko niso bili urejeni, novi zakon pa dovoljuje organizira- 
nje priročne zaloge zdravil v dislociranih enotah zdravstvenih 
zavodov, pa tudi v socialnih in drugih zavodih, ki oskrbujejo 
varovance (24. člen). 
Bolnišnična lekarna je organizacijska enota bolnišnice in jo je 
dolžna organizirati za lastno preskrbo z zdravili in drugimi 
pomožnimi sredstvi, ki se uporabljajo za zdravljenje hospitali- 
ziranih oseb (prvi odstavek 25.člena). Bolnišničnalekarna ne 
more opravljati javne lekarniške službe in sme le izjemoma 
izdajti zdravila nehospitaliziranim osebam, kadar je to nujno 
in gre za nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja (drugi odsta- 
vek 25.člena). Bolnišnično lekarno lahko vodi diplomirani 
inženir farmacije, ki izpolnjuje pogoje za vodenje lekarne. 
Zakon opredeljuje minimalne pogoje, zato ni bil upoštevan 
predlog bolnišničnih lekarn, da se zahteva za vodenje bolniš- 
nične lekarne specializacija (26.člen). 
Poslovni čas lekarne se določa glede na krajevne potrebe. 
Lekarne morajo na širšem medobčinskem območju zagotoviti 
neprekinjeno oskrbo z zdravili v obliki dežurstva ali stalne 
pripravljenosti. Lekarne se morajo medsebojno sporazumeti 
o dežurstvu, če se o tem ne sporazumejo, določi vrstni red 
lekarniška zbornica glede na število zaposlenih farmacevtov 
(27. in 28. člen). 
V poglavju Farmacevtski strokovni delavci so opredeljeni 
strokovni delavci in njihovi nazivi (29.člen), pripravništvo 
(30. člen) in obveznost strokovnega izpopolnjevanja (33.člen). 
Specializacijo ureja zakon o zdravstveni dejavnosti za vse 
zdravstvene delavce, zato jo ta zakon ne obravnava (24.člen). 

Poglavje Oblikovanje cen opredeljuje način oblikovanja cen 
zdravil v lekarnah. Zaradi posebnega pomena so cene zdravil 
v lekarnah pod nadzorom države (tudi v sosednjih državah 
Avstriji in Italiji), zato način oblikovanja cen zdravil v lekarnah 
določi Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije z odlokom. 
Pri oblikovanju cen zdravil sodeluje lekarniška zbornica s svo- 
jim mnenjem. Cene zdravil v lekarnah so se oblikovale doslej 
iz cene zdravila in vrednosti storitve za izdajo zdravila in 
obdelavo recepta. Ceno storitve zdaj določa Republiška 
uprava za zdravstveno varstvo. V evropskih državah se lekar- 
niška dejavnost financira iz razlike v ceni na zdravila (marža), 
ki jo v večini držav določa država (35.člen). 
Strokovni nadzor v lekarnah se opravlja v skladu z določili 
zakona o zdravstveni dejavnosti, saj ni smiselno ponavljati 
enakih določil v obeh zakonih (36. do 38. člen). 
Zakon predvideva ustanovitev lekarniške zbornice, ki bo skr- 
bela za razvoj in napredek lekarniške dejavnosti ter za stanov- 
sko čast in izpolnjevanje stanovskih obveznosti, dajala mne- 
nja o podeljevanju koncesij, oblikovala kodeks etike lekarni- 
ških delavcev, skrbela za strokovno izpopolnjevanje in oprav- 
ljala druge naloge. Članstvo je obvezno za vse zavode in 
nosilce dejavnosti ter zaposlene strokovne delavce v lekar- 
nah. V predhodnih razpravah je bilo predlagano oblikovanje 
farmacevtske zbornice, ki bi vključevala vse farmacevte, zapo- 
slene tudi v industriji, veledrogerijah in drugih dejavnostih. 
Vendar ker zakon ureja lekarniško dejavnost, zbornica pa 
razrešuje naloge v zvezi zlekarniško dejavnostjo, je smiselno 
oblikovanje lekarniške zbornice, v katero pa se prostovoljno 
lahko vključujejo tudi farmacevti z drugih delovnih področij 
(39. do 43. člen). 
V prehodnih določbah sta predvidena 6-mesečni rok za 
uskladitev organiziranosti lekarniških organizacij s tem zako- 
nom in 6-mesečni rok za ustanovitev lekarniške zbornice. 
V prehodnem obdobju bi Združenje lekarn Slovenije, ki zdru- 
žuje vse lekarniške organizacije, opravljalo nujne naloge 
lekarniške zbornice. V 6 mesecih mora tudi republiški upravni 
organ, pristojen za zdravstvo, sprejeti potrebne izvršilne pred- 
pise, do njihovega sprejema pa se uporabljajo obstoječi pred- 
pisi, če niso v nasprotju s tem zakonom. 
Ker je organizacija lekarniške dejavnosti že vzpostavljena, 
nove lekarne pa se bodo ustanavljale predvsem v zasebnem 
sektorju, zakon ne bo povzročil finančnih posledic. 
Določena finančna sredstva iz republiškega proračuna bo 
zahtevalo izvrševanje javnih pooblastil Lekarniške zbornice, 
ki bo prevzela nekatere naloge, ki bi jih sicer moral opravljati 
republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo. 

\ 
\ 
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Osnutek STANOVANJSKEGA ZAKONA - ESA 167 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 77. seji 
dne 9. 5. 1991 določil besedilo: 
- OSNUTKA STANOVANJSKEGA ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215., 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podalgi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 

Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- Miha JAZBINŠEK, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za varstvo okolja in urejanje prostora, 
- Mira BECELE, pomočnica republiškega sekretarja za 
varstvo okolja in urejanje prostora, 
- Primož BAJEC, svetovalec republiškega sekretarja za 
varstvo okolja in urejanje prostora. 

Osnutek stanovanjskega zakona bodo obravnavali Družbeno- 
politični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zako- 
nodajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor 
skupščine za urejanje prostora ter stanovanjska in komunalna 
vprašanja kot matično delovno telo. 

POVZETEK 
Osnutek stanovanjskega zakona najavlja obsežne 
reformne posege na stanovanjskem področju z name- 
nom ustvariti razmere za uveljavitev tržnih odnosov tudi 
na stanovanjskem področju ob sočasnih socialnih pripo- 
močkih in utrditvi vloge neprofitnega področja. 
Osnutek stanovanjskega zakona določa, da s stanovanji 
in stanovanjskimi hišami upravljajo lastniki stanovanj. 
Uporaba stanovanj se v bodoče ureja z najemnimi 
pogodbami, sklenjenimi za nedoločen čas. V najemna 
razmerja za nedoločen čas se tudi preoblikuje stano- 
vanjska pravica na stanovanjih v družbeni lastnini, pri 
čemer zakon zagotavlja celovito varstvo pravic najemni- 
kov. 
Pri lastninjenju postanejo pravne osebe, ki imajo pravico 
uporabe na stanovanjih in stanovanjskih hišah, lastniki 

stanovanj. Pri privatizaciji pa so lastniki dolžni prodati ta 
stanovanja imetnikom stanovanjske pravice na teh sta- 
novanjih, če le ti zahtevajo. Pogoje odkupa določa 
zakon, ki s pogoji odkupa spodbuja tudi predčasno 
odplačilo kupnine. Osnutek zakona spodbuja tudi spro- 
stitev dosedanjih družbenih stanovanj ter zamenjave za 
manjša stanovanja. 
Osnutek zakona zagotavlja enakopraven položaj tudi 
imetnikom stanovanjske pravice, ki stanujejo v stanova- 
njih,ki bodo po sprejetju predpisov o denacionalizaciji 
vrnjena prvotnim lastnikom. 
S celovito pomočjo družini osnutek zakona predvideva 
pomoč pri pridobitvi socialnih stanovanj v najem ter 
pomoč pri plačevanju najemnine. 
Osnutek zakona najavlja razvoj novih oblik dostopa do 
stanovanja, podrobno razčlenjenih v nacionalnem sta- 
novanjskem programu. 

OSNUTEK stanovanjskega zakona 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Stanovanjski zakon ureja lastninskopravna razmerja v večsta- 
novanjskih hišah, določa organiziranost in upravljanje lastni- 
kov v večstanovanjskih hišah, ureja stanovanjska najemna 
razmerja ter lastninjenje in privatizacijo stanovanj in stano- 
vanjskih hiš v družbeni lastnini. 
S stanovanjskim zakonom se določajo pogoji za pomoč pri 
pridobitvi stanovanja, način določanja najemnin, spodbude 
za investiranje, vzdrževanje in najem stanovanj ter pristojnosti 
in naloge občin in republike na stanovanjskem področju. 

2. člen 
Stanovanje po tem zakonu je skupina prostorov, namenjena 
za trajno bivanje in so praviloma funkcionalna celota z last- 
nim vhodom ter omogočajo trajno uporabo, ne glede na to ali 
so prostori v stanovanjski hiši ali v drugi zgradbi. 
Pomožni stanovanjski prostori so prostori, ki sodijo k stano- 
vanju in so njegov sestavni del, ne glede na to ali so v stano- 
vanjski hiši ali zunaj nje, kot npr.: kleti, drvarnice, garaže, 
balkoni, terase,lože (če niso del stanovanja) in drugi pomožni 
prostori. 

3. člen 
Stanovanja po tem zakonu niso: 
1. prostori za začasno prebivanje (začasna prebivališča na 
gradbiščih, prostori v začasnih zgradbah ipd.); 
2. prostori v stavbi, zgrajeni za nastanitev posameznikov 

(samski domovi, dijaški in študentski domovi, domovi za osta- 
rele, socialnovarstveni zavodi in druge skupinske nastani- 
tvene zgradbe); 
3. prostori, ki se od časa do časa uporabljajo za počitek ali 
oddih, ne omogočajo pa trajnega bivanja; 
4. prostori za turistične nastanitvene zmogljivosti, ki izpolnju- 
jejo pogoje iz prvega odstavka prejšnjega člena, vendar niso 
namenjeni za zadovoljevanje stanovanjskih potreb. 
Če se dvomi, ali gre za stanovanje po tem zakonu, odloči 
o tem občinski upravni organ, pristojen za stanovanjske 
zadeve, na zahtevo zainteresirane stranke. 

4. člen 
Lastno stanovanje je po tem zakonu stanovanje, ki ga stalno 
uporabljajo lastnik ali njegovi ožji družinski člani za zadovo- 
ljevanje svojih stanovanjskih potreb. 
Počitniško stanovanje je po tem zakonu stanovanje, ki ga od 
časa do časa uporablja lastnik zase ali pa ga oddaja v turi- 
stične namene. 
Dalj kot 30 dni prazno stanovanje se šteje za počitniško 
stanovanje. 
Najemno stanovanje po tem zakonu je: 
- stanovanje, ki se namenja za oddajo socialnemu upravi- 
čencu (v nadaljnjem besedilu: socialno stanovanje); 
- stanovanje, ki ga delodajalec namenja za oddajo zaradi 
zadovoljevanja službenih potreb (v nadaljnjem besedilu: služ- 
beno stanovanje); 
- stanovanje, ki ga lastnik oddaja zaradi pridobivanja profita 
(v nadaljnjem besedilu: profitno stanovanje); 
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- stanovanje, zgrajeno oziroma oddano na način iz 75. člena 
tega zakona (v nadaljnjem besedilu: neprofitno stanovanje). 
Lastnik najemnega stanovanja opredeli vrsto najema iz prejš- 
njega odstavka tega člena v najemni pogodbi. 

5. člen 
Primerno stanovanje je po tem zakonu tisto stanovanje, ki ima 
poleg kuhinje, sanitarnih prostorov in predsobe še toliko 
spalnega prostora, da zadošča stanovanjskim potrebam 
najemnika in njegovim ožjim družinskim članom, če živijo 
z njim v skupnem gospodinjstvu. 
Šteje se, da spalnica zadošča za dve osebi, dnevna soba in 
kabinet kot spalni prostor pa za eno osebo. 

6. člen 
Ožji družinski člani so po tem zakonu zakonec lastnika ali 
oseba, s katero lastnik živi v dalj časa trajajoči (varianta:vsaj 
dve leti v) življenski skupnosti, njegovi otroci oziroma posvo- 
jenci ter starši in posvojitelji. 

7. člen 
Stanovanjska hiša je po tem zakonu hiša,ki ima eno ali več 
stanovanj. 
Stanovanjska hiša je po tem zakonu tudi hiša, v kateri so tudi 
poslovni ali drugi nestanovanjski prostori, vendar so stanova- 
nja v pretežni večini glede na celotno površino hiše. 

8. člen 
Skupni prostori večstanovanjske hiše so po tem zakonu stop- 
nišča, hodniki, podstrešja, pralnice, sušilnice, skupne kleti, * 
zaklonišča, kolesarnice, delavnice za hišnika, prostori za 
odlaganje smeti in drugi prostori, ki služijo večstanovanjski 
hiši kot celoti. 
Skupni prostor večstanovanjske hiše je po tem zakonu tudi 
hišniško stanovanje. 
Skupni deli in naprave večstanovanjske hiše so po tem 
zakonu temelji, nosilni zidovi, stropovi, streha, dimniki, svet- 
lobni jaški, dvigala, električno, kanalizacijsko, vodovodno in 
telefonsko omrežje, plinska in toplovodna napeljava, naprave 
za ogrevanje, televizijske in druge sprejemne antene in 
podobno. 
Skupni prostori, deli, objekti in naprave večstanovanjske hiše 
so po tem zakonu tudi drugi prostori, deli, objekti in naprave, 
ki so v posebni stavbi, ali pa so del druge stavbe (skupna 
kotlovnica, skupni hidrofori) in objekti zunanje ureditve na 
funkcionalnem in skupnem funkcionalnem zemljišču, ki slu- 
žijo hiši kot celoti ali več stanovanjskim hišam. 

9. člen 
Funkcionalno zemljišče stanovanjske hiše je po tem zakonu 
tisto zemljišče, ki je neposredno namenjeno njeni redni rabi in 
brez katerega ne more funkcionirati, kot npr.: dostopne poti, 
dovozi, parkirni prostori, prostori za smetnjake, prostori za 
igro, počitek, ipd. 
Skupno funkcionalno zemljišče je po tem zakonu zemljišče iz 
prvega odstavka tega člena, kadar služi več stanovanjskim 
hišam neposredno ali posredno in ne sodi med dobrine 
v splošni rabi. 

10. člen 
Register stanovanj je evidenca, ki se vodi za območje občine. 
Podatki se zajemajo iz katastra zgradb, pogodb o upravljanju 
ter najemnih pogodb. 
V registru se zbirajo podatki o lastnikih, solastnikih in najem- 
nikih in sicer: enotna matična številka, ime, priimek in naslov. 
Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena se zbirajo 
tudi podatki o stanovanju, in sicer: vrednost in površina 
stanovanja, leto zgraditve, število sob v stanovanju in pomož- 
nih prostorov, pripadajoči idealni delež ter vrsta stanovanja in 
višina najemnine, če gre za najemno stanovanje. 
Register stanovanj vzdržuje pristojni občinski upravni organ, 
kateremu lastniki sporočijo spremembe podatkov iz drugega 
in tretjega odstavka tega člena v 15 dneh po nastali spre- 
membi. 
Podatke smejo pri svojem delu uporabljati pristojni republiški 
in občinski upravni organi, uprava za družbene prihodke ter 
Stanovanjska zbornica Slovenije za izpolnjevanje nalog, ki jih 
imajo po tem zakonu in predpisih, izdanih na njegovi podlagi. 

ii. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve, 
predpiše: 
- tipologijo stanovanj, stanovanjskih hiš in sosedstev, nji- 
hove površinske normative in funkcionalne standarde; 
- tehnične, higienske in ekološke standarde stanovanj in 
stanovanjskih hiš ter sosedstev; 
- standarde vzdrževanja stanovanj, stanovanjskih hiš in funk- 
cionalnega zemljišča; 
- kategorizacijo stanovanj, stanovanjskih hiš in sosedstev; 
- pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in 
stanovanjskih hiš; 
- metodologijo za oblikovanje najemnin v neprofitnih stano- 
vanjih; 
- metodologijo vodenja registra stanovanj. 

II. LASTNINSKOPRAVNA RAZMERJA 

12. člen 
Stanovanje kot posamezni del stanovanjske hiše je lahko 
v lastnini pravnih ali fizičnih oseb (etažna lastnina). 
Stanovanje v etažni lastnini je lahko tudi v solastnini. 
Skupni prostori, deli, objekti in naprave v večstanovanjski hiši 
so v solastnini vseh etažnih lastnikov, pri čemer je idealni 
delež vsakega etažnega lastnika sorazmeren vrednosti njego- 
vega stanovanja glede na skupno vrednost etažne lastnine 
v celi hiši. 
Pravice in obveznosti solastnikov na skupnih prostorih, delih, 
objektih in napravah so sorazmerne vrednosti njihovih ideal- 
nih deležev. 

13. člen 
Vsak- solastnik ima pravico zahtevati, da se njegov idealni 
delež, ki ga ima na skupnih prostorih stanovanjske hiše, 
spremeni v etažno lastnino, če je to glede na njegov idealni 
delež, razporeditev, funkcionalno zasnovo, tehnično izvedlji- 
vost in dostopnost mogoče in s tem soglašajo vsi drugi 
solastniki. 
Če vsi solastniki soglašajo s spremembo idealnega deleža na 
skupnih prostorih stanovanjske hiše v etažno lastnino, skle- 
nejo pisno pogodbo. 
Če ne pride do sporazuma, odloči o zahtevi za spremembo 
idealnih deležev na skupnih prostorih stanovanjske hiše 
v etažno lastnino sodišče v nepravdnem postopku. 

14. člen 
Skupne prostore stanovanjske hiše, na katerih imajo lastniki 
idealne deleže, je možno preurediti oziroma stanovanjsko 
hišo nadzidati, če investitor sklene pogodbo v pisni obliki 
z vsemi solastniki.Pogodba določa tudi način in pogoje, ki jih 
mora investitor izpolniti zaradi predvidenih gradbenih del. 
Preureditve oziroma nadzidave iz tega člena in spremembe iz 
prvega odstavka prejšnjega člena imajo za posledico spre- 
membo idealnih deležev v pogodbi o upravljanju. 

15. člen 
Določbe 13. in 14. člena se smiselno uporabljajo tudi za 
posege na skupnem funkcionalnem zemljišču. 
Promet s stanovanji in stanovanjskimi hišami 

16. člen 
Promet s stanovanji in stanovanjskimi hišami je prost pod 
pogoji, ki jih določa ta zakon. 

17. člen 
Promet s stanovanji in stanovanjskimi hišami je možen tudi 
po idealnih deležih. 

18. člen 
Pogodba, s katero se prenese lastninska pravica na stanova- 
nju, stanovanjski hiši oziroma idealnemu deležu, mora biti 
pisna. 
Pogodba, sklenjena v nasprotju s prejšnjim odstavkom, je 
nična. 
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Predkupna pravica 

19. člen 
Najemnik ima predkupno pravico. 

20. člen 
Lastnik, ki namerava prodati stanovanje ali stanovanjsko hišo, 
ga mora ponuditi po pošti s povratnico ali z vlogo po sodišču 
naprodaj najemniku in mu sporočiti ceno ter druge prodajne 
pogoje. 
Če je v ponudbi pogoj, da je treba vso ceno ali del cene 
izplačati v gotovini, ima izjava o sprejemu ponudbe učinek le, 
če izroči tisti, ki mu je stanovanje ali stanovanjska hiša ponu- 
jena naprodaj v roku iz tretjega odstavka tega člena, ali položi 
pri sodišču ves znesek, ki ga je treba po ponudbi izplačati 
v gotovini. 
Če tisti, ki mu je stanovanje ali stanovanjska hiša ponujena 
naprodaj, v 60 dneh od prejema ponudbe ne izjavi, da 
ponudbo sprejema, lahko proda ponudnik stanovanje ali sta- 
novanjsko hišo drugemu, vendar samo pod enakimi ali manj 
ugodnimi pogoji. 
Kupoprodajno pogodbo je dolžan ponudnik predložiti na vpo- 
gled predkupnemu upravičencu. 

21. člen 
Če lastnik proda stanovanje ali stanovanjsko hišo, pa ga ne 
ponudi predkupnemu upravičencu ali ga proda po ugodnej- 
ših pogojih, kot jih je ponudil predkupnemu upravičencu, 
lahko predkupni upravičenec s tožbo zahteva, naj se prodaja 
razveljavi in naj lastnik ob enakih pogojih njemu proda stano- 
vanje ali stanovanjsko hišo. 
Tožba zaradi kršitve predkupne pravice se lahko vloži v 30 
dneh od dneva, ko je predkupni upravičenec dobil pogodbo 
na vpogled. 
Če prodajalec ne predloži predkupnemu upravičencu 
pogodbe na vpogled, lahko predkupni upravičenec pogodbo 
izpodbija v 30 dneh od dneva, ko je izvedel za pogodbo. 
Vpis pogodbe v zemljiško knjigo ni možen, če dokumentom 
za vpis pogodbe v zemljiško knjigo ni predložena izjava pred- 
kupnega upravičenca, da je seznanjen z vsebino pogodbe, na 
kar sodišče pazi po uradni dolžnosti. 
Tožnik mora v roku za vložitev tožbe zaradi kršitve predkupne 
pravice položiti pri sodišču, na katerega območju je stanova- 
nje ali stanovanjska hiša, zneske ali garancijo za zneske, ki so 
na račun kupnine po sklenjeni pogodbi zapadli v plačilo do 
dneva vložitve tožbe. 

22. člen 
Če stanovanja ne kupi predkupni upravičenec, se zaradi tega 
njegov položaj iz najemnega razmerja ne sme poslabšati. 

II. ORGANIZIRANOST IN UPRAVLJANJE LASTNIKOV 
V VEČSTANOVANJSKIH HIŠAH 

23. člen 
Lastniki v večstanovanjski hiši sklenejo zaradi urejanja med- 
sebojnih razmerij v zvezi z upravljanjem stanovanjske hiše in 
funkcionalnega zemljišča, pogodbo o upravljanju. 
Zaradi upravljanja skupnega funkcionalnega zemljišča več 
stanovanjskih hiš, objektov in naprav sklenejo lastniki 
pogodbo o upravljanju skupnega funkcionalnega zemljišča, 
s katero opredelijo način upravljanja. 

24. člen 
Določbe, ki se nanašajo na organiziranost lastnikov v večsta- 
novanjski hiši ter na upravljanje stanovanj v večstanovanjskih 
hišah, se smiselno uporabljajo tudi za lastnike poslovnih 
prostorov v stanovanjskih hišah. 

25. člen 
Upravljanje obsega stanovanjske storitve, vzdrževanje, obra- 
tovanje stanovanjske hiše, vzdrževanje funkcionalnega in 
skupnega funkcionalnega zemljišča, skrb za varstvo bival- 
nega okolja ter vse storitve s tem v zvezi. 
Za stanovanjske storitve se štejejo organizacijske, pravne, 
finančne, administrativne, tehnične in plansko-programer- 
ske storitve za upravljanje stanovanj in stanovanjskih hiš. 
Za vzdrževanje se štejejo materialna vlaganja, ki ohranjajo 

oziroma bistveno ne zmanjšujejo uporabne vrednosti stano- 
vanj in stanovanjskih hiš ves čas njihove urabe. 
Obratovanje stanovanjske hiše zajema storitve v zvezi z upo- 
rabo skupnih prostorov, delov in naprav stanovanjske hiše in 
funkcionalnega zemljišča in stroške, ki nastajajo s tem v zvezi, 
predvsem pa: stroške za čiščenje, elektriko, vodo, ogrevanje, 
obratovanje naprav, stroške za hišnika in vse druge skupne 
stroške. 
Vzdrževanje funkcionalnega in skupnega funkcionalnega 
zemljišča ter skrb za varstvo bivalnega okolja zajema vlaga- 
nja, ki imajo namen zagotoviti smotrno vzdrževanje in skrbno 
ravnanje z okoljem stanovanjske hiše. 
Za prenovo in izboljšave se štejejo materialna vlaganja, ki 
povečujejo obstoječo uporabno vrednost stanovanj in stano- 
vanjskih hiš in ne sodijo med upravljanje stanovanj in stano- 
vanjskih hiš. 

26. člen 
S pogodbo iz 23. člena lastniki opredelijo: 
- idealne deleže na skupnih prostorih, delih, objektih in 
napravah vsakega lastnika; 
- način upravljanja stanovanjske hiše ter skupnih prostorov, 
delov, objektov in naprav stanovanjske hiše ter način odlo- 
čanja; 
- način uporabe skupnih prostorov, delov, objektov in na- 
prav; 
- delež stroškov upravljanja skupnih prostorov, delov, objek- 
tov in naprav v stanovanjski hiši in način plačevanja stroškov, 
ki gredo v breme lastnikov; 
- delež stroškov obratovanja stanovanjske hiše in način pla- 
čevanja teh stroškov, ki gredo v breme najemnikov; 
- obseg opravil v zvezi z obratovanjem stanovanjske hiše, ki 
se prepušča najemnikom; 
- način imenovanja upravnika hiše in meje njegovih poobla- 
stil pri sklepanju poslov s tretjimi osebami in pri zastopanju; 
- morebitnega pooblaščenega zastopnika posameznega last- 
nika, ki je praviloma najemnik v tej hiši. 
V hiši z najmanj štirimi lastniki se v pogodbi določi tudi 
pooblaščena pravna ali fizična oseba (upravnik hiše) in meje 
pooblastil pri sklepanju pravnih poslov s tretjimi osebami. 
Določbe v pogodbi o upravljanju imajo pravni učinek tudi 
nasproti poznejšim lastnikom posameznih delov stanovanj- 
ske hiše. 
Pogodbo o upravljanju mora upravnik registrirati pri pristoj- 
nem občinskem upravnem organu, ki vodi register pogodb, 
najkasneje v 15 dneh po sklenitvi. 
V stanovanjski hiši z dvemi ali tremi lastniki, kjer ni imenovan 
upravnik, registrira pogodbo o upravljanju eden izmed lastni- 
kov, skladno z določili v pogodbi. 

27. člen 
Imenovanje in razrešitev upravnika se vpišeta v register, ki ga 
vodi občinski upravni organ, pristojen za stanovanjske 
zadeve. 
Lastniki sklenejo pogodbo z upravnikom. 
Pristojnosti upravnika so predvsem: 
- opravljanje stanovanjskih storitev in poslov, ki presegajo 
okvir upravljanja, če se lastniki tako dogovorijo; 
- uresničevanje odločitev lastnikov ter skrb za izvajanje 
pogodbe o upravljanju; 
- skrb za nemoteno uporabo skupnih prostorov, delov, 
objektov in naprav na način, ki zagotavlja najboljšo izrabo 
vsem stanovalcem; 
- razdeljevanje stroškov in izterjava prispevkov skladno 
s pogodbo o upravljanju in določbami tega zakona ter redno 
poravnavanje obveznosti za vzdrževanje hiše in funkcionalno 
zemljišče; 
- poročanje lastnikom o svojem poslovanju ter na koncu leta 
izdelava zaključnega računa; 
- brez odlašanja sklicati lastnike in ukrepati skladno z njiho- 
vimi navodili v primeru, da se zaradi izrednih dogodkov, ki jih 
ni bilo moč predvideti zahtevajo pa neodložljiva popravila, za 
katera so potrebna znatna sredstva. 
Upravnik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, 
je lahko razrešen in je dolžan povrniti vse stroške, ki nasta- 
nejo zaradi njegovega ravnanja oziroma opustitve. 
Ukrepi,ki jih odredi upravnik v mejah svojih pristojnosti, so 
obvezni za vse lastnike. 
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Ukrepom, ki jih odredi upravnik, lahko lastnik ugovarja. V tem 
primeru je lastnik dolžan sklicati najkasneje v 15 dneh preo- 
stale lastnike, ki dokončno odločijo o sporu. 

28. člen 
Upravnik v mejah svojih prostojnosti zastopa lastnike pred 
sodiščem in upravnimi organi v sporih o njihovih pravicah in 
koristih po tem zakonu. 

29. člen 
Za odločitve v zvezi z upravljanjem skupnih prostorov, delov, 
objektov in naprav je potrebno soglasje solastnikov, katerih 
idealni deli sestavljajo skupaj več kot polovico vrednosti sta- 
novanjske hiše. 
Če se v primerih iz prejšnjega odstavka solastniki ne sporazu- 
mejo, posel pa je nujen za redno vzdrževanje stanovanjske 
hiše, odloči o tem sodišče v nepravdnem postopku. 
Za odločitve, ki presegajo upravljanje (odtujitve, sprememba 
namembnosti, oddaja v najem, ustanovitev hipoteke, ustano- 
vitev stvarnih služnosti, prenova, izboljšave in podobno) je 
potrebno soglasje vseh solastnikov. 

30. člen 
Če se ne sklene pogodba o upravljanju lahko vsak lastnik 
predlaga, da sodišče v nepravdnem postopku s sklepom 
nadomesti pogodbo o upravljanju. 
Sprejetje sklepa iz prejšnjega odstavka lahko predlaga tudi 
najemnik, ki prebiva v hiši, v kateri pogodba o upravljanju ni 
bila sklenjena, kakor tudi občinski upravni organ, pristojen za 
stanovanjske zadeve. 
Do izdaje sklepa lahko sodišče na predlog udeleženca izda 
začasno odredbo o ureditvi razmerij in določi upravnika, če to 
zahtevajo okoliščine primera, zlasti zato da ne bi nastale 
motnje pri rednem upravljanju hiše. 

31. člen 
Stanovanja in stanovanjske hiše upravljajo lastniki stanovanj 
in stanovanjskih hiš, pri čemer so pri pravicah in obveznostih 
izenačeni, ne glede na to, ali v stanovanju prebivajo ali ne. 

32. člen 
Stroški upravljanja, prenove in izboljšav, razen obratovanja, 
bremenijo lastnika v sorazmerju z idealnim deležem, ki ga ima 
na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah stanovanj- 
ske hiše. 
Če služijo skupni prostori, deli, objekti in naprave zgolj posa- 
meznim stanovanjem, bremenijo stroški upravljanja zgolj last- 
nike teh stanovanj. 

33. člen 
Stanovanjske storitve opravljajo fizične ali pravne osebe, ki so 
registrirane za opravljanje organizacijskih, pravnih, finančnih, 
administrativnih, tehničnih, plansko — programerskih in 
podobnih storitev. 

34. člen 
Če lastniki ne zagotovijo, da so skupni prostori, deli, objekti in 
naprave usposobljeni za normalno uporabo, določi opravlja- 
nje potrebnih del občinski upravni organ, pristojen za stano- 
vanjske zadeve in sicer v breme lastnikov. 
Opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določi na predlog 
pristojne stanovanjske inšpekcije, ki mora o nameravanem 
predlogu prej obvestiti upravnika hiše. 

35. člen 
Lastnik mora zagotoviti popravila v zvezi z vzdrževanjem 
najemnega stanovanja na svoje stroške, razen če so taka 
popravila potrebna zaradi napačne ali malomarne uporabe 
najemnika. 
Lastnik stanovanja mora zagotoviti popravila v lastnem stano- 
vanju, če je to potrebno, da se odvrne škoda, ki se povzroča 
drugim stanovanjem ali skupnim prostorom, delom, objektom 
in napravam. 
Lastnik mora zagotoviti popravilo iz prvega in drugega 
odstavka tega člena nemudoma oz. najkasneje v 15 dneh od 
dne, ko je napaka nastala, oziroma ko je bil o njej obveščen. 

IV. STANOVANJSKA NAJEMNA RAZMERJA 

36. člen 
Lastnik najemnega stanovanja odda stanovanje ali stanovanj- 
sko hišo (v nadaljnjem besedilu: stanovanje) v najem dru- 
gemu s sklenitvijo najemne pogodbe za nedoločen čas, razen 
v primerih iz 37. člena tega zakona. 
Če lastnik odda del lastnega stanovanja, sklene najemno 
pogodbo za določen čas, pod pogoji, ki jih določa ta zakon. 
Najemnik stanovanja lahko odda v podnajem del stanovanja 
s sklenitvijo podnajemne pogodbe, ki se sklepa za določen 
čas in pod pogoji, ki jih določa ta zakon. 
Najemna in podnajemna pogodba se sklepata v pisni obliki, 
sicer se šteje, da je pogodba nična. 

37. člen 
Najemna pogodba se lahko sklepa za določen čas: 
- če gre za službeno stanovanje; 
- če najemno startovanje oddaja fizična oseba, ki ne oddaja 
več kot tri stanovanja; 
- če je najemno stanovanje predvideno za rušenje, prenovo 
ali je predlagana sprememba namembnosti (rušenje in pre- 
nova se dokazujeta s sprejetim prostorskim aktom, spre- 
memba namembnosti pa z vloženo prošnjo pri pristojnem 
občinskem upravnem organu). 

Obvezne sestavine najemne pogodbe 

38. člen 
Poleg sestavin po zakonu o obligacijskih razmerjih mora 
najemna pogodba po tem zakonu vsebovati vsaj še: 
- opis stanovanja, lego, opremljenost ter način uporabe 
stanovanja; 
- imena, priimki in matične številke oseb, ki bodo skupaj 
z najemnikom uporabljale stanovanje; 
- odpovedne razloge, ki jih določa 49.člen tega zakona; 
- vrsto najema po kategorah najemnih stanovanj; 
- določila o medsebojnih obveznostih pogodbenih strank pri 
uporabi in vzdrževanju stanovanja ter skupnih prostorov, 
delov, objektov in naprav stanovanjske hiše; 
- način in roke plačevanja ter višino najemnine; 
- način plačevanja in obseg stroškov, ki niso zajeti v najem- 
nini in se nanašajo na stroške za dobavljeno elektriko, vodo, 
daljinsko ogrevanje stanovanja in podobno (t.i. individualni 
stroški) ter stroške za obratovanje skupnih prostorov, delov, 
objektov in naprav stanovanjske hiše(obratovalni stroški); 
- določila o načinu uporabe stanovanja in na kakšen način in 
v kakšnih časovnih razdobjih bo lastnik preverjal pravilno 
uporabo stanovanja; 
- čas trajanja najemnega razmerja, če se izjemoma daje 
stanovanje v najem za določen čas; 
- način predaje stanovanja. 
Lastnik mora v 30 dneh po sklenitvi predložiti najemno 
pogodbo občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za sta- 
novanjske zadeve. 
Pravice in obveznosti lastnika stanovanja 

39. člen 
Lastnik stanovanja in stanovanjske hiše mora: 
- izročiti stanovanje kot predmet najema po najemni pogodbi 
v stanju, ki najemniku stanovanja omogoča normalno upo- 
rabo stanovanja, skladno z veljavnimi normativi in standardi; 
- vzdrževati skupne prostore, dele, objekte in naprave v sta- 
novanjski hiši v stanju, ki zagotavlja najemniku normalno 
uporabo stanovanja ter skupnih prostorov, delov, objektov in 
naprav stanovanjske hiše; 
- odgovarjati za pravne in stvarne napake na oddanem stano- 
vanju. 

40. člen 
Pravici lastnika stanovanja sta: 
- pobiranje najemnine za oddano stanovanje v skladu z zako- 
nom; 
- odločanje o prenehanju najemnega razmerja v skladu 
z določbami tega zakona. 
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Pravice in obveznosti najemnika stanovanja 

41. člen 
Najemnik stanovanja mora. 
- uporabljati najeto stanovanje v skladu z najemno pogodbo; 
- odgovarjati za škodo, nastalo pri nepravilni oziroma malo- 
marni rabi stanovanja; 
- dopustiti vstop lastniku oziroma njegovemu pooblaščencu 
v stanovanje za preveritev pravilne uporabe stanovanja 
v skladu z roki, določenimi v najemni pogodbi, vendar največ 
enkrat na leto; 
- poravnati stroške popravil v stanovanju, ki so posledica 
nepravilne oziroma malomarne uporabe stanovanja, skladno 
z določili najemne pogodbe; 
- obveščati lastnika o napakah na stanovanju, za odpravo 
katerih odgovarja lastnik v skladu z veljavnimi normativi in 
standardi; 
- plačevati najemnino za najeto stanovanje ter stroške, ki se 
plačujejo poleg najemnine, v skladu z najemno pogodbo. 

42. člen 
Najemnik, ki mu je bilo stanovanje dano v najem za določen 
čas, mora najmanj 30 dni pred potekom tega časa pridobiti od 
lastnika pisno odločitev o morebitnem podaljšanju nđjemne 
pogodbe, sicer mora izprazniti stanovanje oseb in stvari 
v pogodbenem roku. 

43. člen 
Najemnik stanovanja ne sme spreminjati stanovanjskih pro- 
storih ter vgrajene opreme in naprav v stanovanju brez pred- 
hodnega pisnega soglasja lastnika. 

44. člen 
Lastnik in najemnik stanovanja mora dopustiti vstop v stano- 
vanje, da se v stanovanju opravijo dela v zvezi s popravili in 
izboljšavami v stanovanjski hiši, ki jih drugače ni moč opraviti 
ali pa le z nesorazmernimi stroški. 
Popravila oziroma izboljšave se morajo opraviti v najkrajšem 
možnem času in z motnjami, ki najmanj prizadenejo najem- 
nika. Lastnik mora o nameravanih posegih v stanovanje 
najemnika obvestiti v primernem roku. 
Če lastnik ali najemnik ne dopustita vstopa v stanovanje 
odloči o tem na zahtevo upravnika oziroma lastnika sodišče. 

45. člen 
Pravice najemnika stanovanja so: 
- opraviti popravila v stanovanju, če je popravilo neodlož- 
ljivo, da se zavarujejo življenje ali zdravje stanovalcev, ali 
stanovanje in oprema v njem pred večjo škodo ter zahtevati 
povračilo stroškov, ki so nastali zaradi teh popravil; 
- zahtevati odškodnino za škodo če je lastnik opustil dejanja 
z možnostjo nadomestitve lastnih stroškov z znižanjem na- 
jemnine; 
- zahtevati povračilo za previsoko zaračunano najemnino. 

46. člen 
Najemnik lahko del stanovanja oddaja podnjemniku in je 
upravičen do dela najemnine in preostalih stroškov, soraz- 
mernih delu stanovanja, ki ga oddaja v podnajem. 
Za oddajo v podnajem zadošča pisno soglasje lastnika najem- 
nega stanovanja. 

47. člen 
Najemnik stanovanja lahko uporablja najeto stanovanje 
v skladu z določbami tega zakona in najeritno pogodbo tudi 
za opravljanje dovoljene dejavnosti v stanovanju. 
Za pridobitev dovoljenja za opravljanje dovoljene dejavnosti 
v stanovanju mora najemnik pridobiti pisno soglasje lastnika 
in soglasje občinskega upravnega organa, pristojnega za 
stanovanjske zadeve. 
Lastniki oziroma organ iz prejšnega odstavka lahko zavrneta 
soglasje, če gre za dejavnost, ki bi motila stanovalce pri mirni 
rabi stanovanj ali povzročala prekomerno obremenitev skup- 
nih prostorov, delov, objektov in naprav v stanovanjski hiši. 

Odpoved najemne pogodbe 

48. člen 
Najemnik lahko odpove najemno pogodbo vselej, ne da bi 

zato navajal razloge, z 90 dnevnim odpovednim rokom. 

49. člen 
Lastnik lahko odpove najemno pogodbo iz naslednjih krivd- 
nih razlogov: 
- če najemnik ali osebe, ki z njim stanujejo,uporabljajo stano- 
vanje v nasprotju z zakonom in najemno pogodbo; 
- če najerrinik oziroma osebe, ki z njim stanujejo, z načinom 
uporabe stanovanja povzročajo večjo škodo na stanovanju ali 
skupnih prostorih, delih, objektih in napravah v stanovanjski 
hiši; 
- če najemnik ne plača najemnine in stroškov, ki se plačujejo 
poleg najemnine, v roku, ki ga določa najemna pogodba, 
dvakrat zaporedoma ali dva meseca v zadnjem letu; 
- če najemnik oziroma osebe, ki z njim stanujejo, z načinom 
uporabe stanovanja pogosto ali huje motijo druge stanovalce 
pri njihovi mirni uporabi stanovanja; 
- če najemnik izvršuje v stanovanju in vgrajeni opremi spre- 
membe brez poprejšnjega soglasja lastnika; 
- če najemnik zamenja najeto stanovanje brez soglasja last- 
nika; 
- če stanovanje več kot 30 dni uporablja poleg najemnika 
oseba, ki ni navedena v najemni pogodbi; 
- če najemnik odda najeto stanovanje v podnajem brez 
soglasja lastnika oziroma zaračunava višjo podnajemnino kot 
to določa 46.člen; 
- če najemnik ne dopusti vstopa v stanovanje v primerih iz 44. 
člena ter v primerih iz tretje alinee 41. člena. 
Najemne pogodbe ni mogoče odpovedati s tožbo, če lastnik 
ni predhodno pisno opozoril najemnika, ki prvič krši najemno 
pogodbo. Opomin mora vsebovati kršitev in način odprave 
odpovednega razloga. Rok za odpravo odpovednega razloga 
ne sme biti krajši od 15 dni. 

50. člen 
Občina lahko odpove najemno pogodbo, če najemnik social- 
nega stanovanja izgubi status socialnega upravičenca in če 
mu občina na svojem območju oziroma na območju mesta 
zagotovi najem primernega stanovanja. 
Status socialnega upravičenca se določa z aktom iz 90. člena 
tega zakona. 
Ne glede na določbo 5. člena pa občina ni dolžna priskrbeti 
večjega stanovanja, kot to določa akt iz 90. člena tega zakona. 

51. člen 
Če najemnik stanovanja umre ali stanovanje preneha uporab- 
ljati zaradi razveze zakonske zveze, mora lastnik stanovanja 
skleniti najemno pogodbo z zakoncem najemnika ali z osebo, 
s katero je živel v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti 
oziroma z enim od ožjih družinskih članov, navedenih 
v najemni pogodbi. 
Če se ožji družinski člani ne sporazumejo o tem, kdo bo 
sklenil najemno pogodbo odloči sodišče v nepravdnem po- 
stopku. 
Po smrti najemnika, ki je živel v stanovanju iz 101. člena, mora 
lastnik stanovanja skleniti najemno pogodbo z zakoncem 
umrlega ali osebo, s katero je najemnik živel v dalj časa 
trajajoči življenjski skupnosti. 

52. člen 
Oseba, ki uporablja stanovanje, pa z lastnikom ni sklenila 
najemne pogodbe oziroma ni podaljšala najemne pogodbe, 
sklenjene za določen čas, uporablja stanovanje nezakonito. 
Lastnik lahko kadar koli vloži tožbo na izpraznitev stanovanja 
pri pristojnem sodišču. Spori se štejejo za nujne. 

53. člen 
Najemna pogodba se ob sporu odpoveduje s tožbo pri red- 
nem sodišču. 
Sodišče določi rok za izselitev, ki pa ne sme biti krajši kot 60 
dni in ne daljši od 90 dni. 
Spori se štejejo za nujne. 

Pravice in obveznosti najemnika in lastnika po prenehanju 
najemnega razmerja 

54. člen 
Po prenehanju najemnega razmerja mora najemnik izročiti 
lastniku stanovanje v stanju, v kakršnem ga je prevzel, pri tem 

poročevalec 43 



se upoštevajo spremembe, nastale pri normalni uporabi sta- 
novanja, razen če se ne dogovorita drugače. 

55. člen 
Najemnik ima pravico do povrnitve neamortiziranega dela 
koristnih vlaganj v stanovanju, ki jih je opravil s soglasjem 
lastnika. 

Stanovanjska najemnina 

56. čien 
Lastniki službenih in profitnih stanovanj oblikujejo najemnino 
skladno z določbami tega zakona. 
To velja tudi za občino, če razpolaga s profitnimi stanovanji. 

57. člen 
Politiko najemnin za socialna stanovanja določa republika. 
Občina lahko skladno s politiko najemnin samostojno določa 
višino najemnine. 
Najemnine za neprofitna stanovanja se oblikujejo skladno 
s predpisano metodologijo. 

58. člen 
Če, lastniki stanovanj ravnajo monopolistično in zaradi tega 
nastajajo motnje v stanovanjski preskrbi, lahko občina z odlo- 
kom začasno, vendar ne za več kot šest mesecev, predpiše 
najvišjo stopnjo profita k izhodiščni najemnini. 
Monopolistično ravnanje je po tem zakonu predvsem spora- 
zumevanje o višini najemnine ali zaračunavanje najemnine, ki 
je rezultat anomalij na stanovanjskem trgu. 

59. člen 
Oderuška najemnina je po tem zakonu najemnina, ki za več 
kot 50 % presega povprečno najemnino v občini za enako ali 
podobno kategorijo stanovanj, lokacijo stanovanj ter vrsto 
najema. 

60. člen 
Najemnik ima pravico zahtevati, da občinski upravni organ, 
pristojen za stanovanjske zadeve, preveri višino najemnine. 
Občinski upravni organ je dolžan v 15 dneh zavzeti svoje 
stališče, pri čemer mora poleg okoliščin iz 59. člena opošte- 
vati še vse okoliščine iz najemne pogodbe. 

V. SVET ZA VARSTVO PRAVIC NAJEMNIKOV IN STANO- 
VANJSKA ZBORNICA SLOVENIJE 

Svet za varstvo pravic najemnikov 
61. člen 

Skupščina občine ustanovi svet za varstvo pravic najemnikov, 
ki je sestavljen iz njihovih predstavnikov. 
Svet za varstvo pravic najemnikov spremlja uresničevanje 
obveznosti lastnikov in predlaga skupščini občine ustrezne 
ukrepe. 

62. člen 
Administrativno - strokovna opravila za svet za varstvo pravic 
najemnikov opravlja občinski upravni organ, pristojen za sta- 
novanjske zadeve. 

63. člen 
Upravni organ iz prejšnjega člena in skupščina občine sta 
dolžna obravnavati predloge in stališča sveta za varstvo pra- 
vic najemnikov in ga o svojih stališčih obvestiti najkasneje 
v 60 dneh. 
Kadar skupščina občine razpravlja o predlogih sveta za var- 
stvo pravic najemnikov, imajo njegovi predstavniki pravico 
svoje predloge in stališča razložiti na zasedanju skupščine. 

64. člen 
Sveti za varstvo pravic najemnikov se lahko združujejo v repu- 
bliški svet 
Če je ustanovljen republiški svet za varstvo pravic najemni- 
kov, ta zastopa interese najemnikov pred republiškimi organi, 
kadar obravnavajo vprašanja stanovanjske politike in sodelu- 
jejo pri njihovem sprejemanju. 
Republiški svet za varstvo pravic najemnikov lahko daje mne-' 
nja o delu in odločitvah Stanovanjske zbornice Slovenije. 

Pristojni organ zbornice je dolžan predloge in mnenja sveta 
za varstvo pravic najemnikov obravnavati, o njih sprejeti sta- 
lišča in z njimi seznaniti Republiški svet za varstvo pravic 
najemnikov. 

Stanovanjska zbornica Slovenije 

65. člen 
Lastniki,ki oddajajo več kot tri najemna stanovanja, ustano- 
vijo Stanovanjsko zbornico Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
zbornica). 
Člani zbornice so lahko tudi izvajalci stanovanjskih storitev. 

66. člen 
Zbornica je samostojno poslovno strokovno združenje, ki je 
pravna oseba. 

67. člen 
Zbornica spremlja in obravnava problematiko oddajanja sta- 
novanj in opravljanja stanovanjskih storitev,spremlja in obde- 
luje ponudbo in povpraševanje na trgu najemnih stanovanj- 
,ponudbo in povpraševanje po izvajalcih stanovanjskih stori- 
tev ter zagotavlja svojim članom vse potrebne informacije, 
pomembne za njihove poslovne odločitve. 

68. člen 
Zbornica opravlja predvsem naslednje naloge: 
1. spremlja višino najemnine po kategorijah stanovanj iz dru- 
gega odstavka 4. člena tega zakona ; 
2. razpolaga z evidenco lastnikov najemnih stanovanj; 
3. razpolaga z evidenco praznih najemnih stanovanjih, o nji- 
hovi strukturi, lokaciji in pogojih najema; 
4. daje priporočila posameznim izvajalcem stanovanjskih sto- 
ritev; 
5. lahko posreduje pri sklepanju najemnih pogodb ter v imenu 
in za račun lastnikov stanovanj sklepa najemne pogodbe ter 
tako sklenjene najemne pogodbe pošlje občinskemu uprav- 
nemu organu pristojnemu za stanovanjsko gospodarstvo; 
6. zagotavlja kakovostno in učinkovito strokovno pomoč svo- 
jim članom; 
7. predpiše kodeks etike (dobre poslovne običaje) obvezen za 
člane zbornice; 
8. zastopa interese članov pred državnimi organi pri oblikova- 
nju davčnega sistema in stanovanjske politike s sodelovanjem 
pri njihovem sprejemanju; 
9. spremlja politiko kreditiranja gradnje najemnih in lastnih 
stanovanj ter njihove prenove; 
10. organizira dodatno usposabljanje za izvajalce stanovanj- 
skih storitev; 
11. opravlja druge naloge v interesu članov. 

69. člen 
Delo zbornice je javno. 
S statutom zbornice se določijo organizacija zbornice, organi 
zbornice in njihove pristojnosti, način zagotavljanja sredstev 
za delo zbornice, pravice in obveznosti članov zbornice in 
druga vprašanja pomembna za delo zbornice. 

VI. NALOGE IN PRISTOJNOSTI REPUBLIKE IN OBČIN 
Republika 

70. člen 
Republika ima na stanovanjskem področju poleg že oprede- 
ljenih pristojnosti še naslednje pristojnosti in naloge: 
- določa stanovanjsko politiko v razvojnem in prostorskem 
načrtu republike; 
- določa nacionalni stanovanjski program ter zagotavlja 
sredstva za njegovo izvedbo; 
- skrbi za razvojno raziskovalno dejavnost v stanovanjskem 
gospodarstvu; 
- vodi zbirni register stanovanj in uresničuje celovit informa- 
cijski sistem na stanovanjskem področju ter skrbi za njegov 
razvoj; 
- ustanovi stanovanjski raziskovalno informacijski center; 
- določa predhodni preizkus predlaganih novih rešitev ter 
- določa pogoje za pridobitev statusa neprofitne stanovanj- 
ske asociacije. 
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71. člen 
Nacionalni stanovanjski program mora biti v skladu s social- 
nim, prostorskim in razvojnim programom republike. 

72. člen 
Nacionalni stanovanjski program, ki ga sprejema skupščina, 
vključuje vse elemente celovitega razvoja na stanovanjskem 
področju. 
V tem okviru se opredelijo predvsem: 
- delež oziroma razmerje med profitnim in neprofitnim stano- 
vanjskim sektorjem ter trgom stanovanj, lastnimi stanovanji 
občanov in socialnimi korektivi; 
- obseg razreševanja stanovanjskih vprašanj z različnimi 
oblikami spodbud, olajšav in pomoči po različnih sektorjih 
gospodarjenja s stanovanji (lastna, socialna, službena, pro- 
fitna in neprofitna stanovanja) v okviru olajšav se opredeli tudi 
poseben status demografsko ogroženih območij; 
- politiko racionalne in okolju prijazne gradnje stanovanj, 
pestrost stanovanjske ponudbe ob upoštevanju prostorskih 
možnosti in zahtev regionalnega razvoja; 
- organizacijske spremembe, ki jih terja delovanje neprofit- 
nega sektorja; 
- pogoje za pridobitev statusa neprofitne stanovanjske asoci- 
acije ter program, s katerim se podpira in pospešuje njihov 
razvoj, predvsem za zadovoljevanje stanovanjskih potreb mla- 
dih, družin z več otroki,mladih družin in invalidov; 
- način spodbujanja investicij v prenovo in vzdrževanje sta- 
novanj in stanovanjskih hiš. 

73. člen 
Ukrepi za realizacijo nacionalnega stanovanjskega programa 
so predvsem: 
- spodbujanje graditve najemnih in lastnih stanovanj različ- 
nih kategorij z ustrezno davčno politiko, olajšavami pri prido- 
bitvi in odplačilu posojil in s spodbudo vseh oblik organizira- 
nja občanov za dosego tega cilja; 
- usmerjanje socialne politike na stanovanjskem področju, ki 
bo selektivno zajela določene skupine prebivalstva, ki si ne bi 
mogli sami razrešiti stanovanjskega vprašanja; 
- sofinanciranje posebnih bivalnih potreb telesno in duševno 
prizadetih občanov; 
- spodbujanje skladnejšega regionalnega razvoja, poseli- 
tvene in demografske politike z dodatnim financiranjem grad- 
nje stanovanj za potrebe demografsko ogroženih območij; 
- izboljšanje materialnih možnosti upravljanja s stanovanji in 
stanovanjskimi hišami. 

74. člen 
Neprofitna stanovanjska asociacija je pravna oseba, ki se 
ustanovi za pridobivanje, upravljanje in oddajanje najemnih 
neprofitnih stanovanj ter pridobivanje in upravljanje lastnih 
stanovanj pod posebnimi pogoji. 

75. člen 
Pravna oseba iz prejšnjega člena je pri svojem poslovanju 
dolžna upoštevati pogoje, ki se nanašajo na neprofiten način 
njenega poslovanja, izrabo pridobljenih zemljišč in upravlja- 
nja z njimi, oddajo del v vseh fazah pridobivanja stanovanj 
z natečaji, spoštovanje predpisanih standardov in normativov 
ter na oblikovanje najemnin. 
Pravna oseba, ki je pripravljena poslovati skladno s pogoji, ki 
jih natančneje opredeli nacionalni stanovanjski program, je 
upravičena do pomoči, spodbud in olajšav za neprofitne sta- 
novanjske asociacije, ki jih zagotavlja Sklad za razvoj stano- 
vanjskega gospodarstva skladno s tem zakonom. 
Nacionalni stanovanjski program lahko predpiše, da so do 
pomoči upravičene predvsem tiste pravne osebe, ki si zagoto- 
vijo določen delež pomoči tudi od občine, na čigar območju 
nameravajo delovati. 
Občine, ki namenjajo katero izmed pomoči naštetih v 78. 
členu za delovanje neprofitne stanovanjske asociacije, lahko 
zahtevajo, da se določen del neprofitnih stanovanj namenja 
za razreševanje stanovanjskih vprašanj upravičencev do pri- 
dobitve socialnih stanovanj. 
Če upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve ugotovi, 
da pravna oseba iz prvega odstavka tega člena ne spoštuje 
katerega izmed pogojev, opredeljenega v nacionalnem stano- 
vanjskem programu, lahko zahteva vračilo vse prejete po- 
moči. 

Stanovanjski razvojni sklad 

76. člen 
Republika ustanovi Stanovanjski razvojni sklad (v nadaljnjem 
besedilu: sklad). 
Sklad je pravna oseba. 

77. člen 
Sklad pridobiva sredstva iz republiškega proračuna. Sklad 
pridobiva sredstva tudi od odprodaje republiških stanovanj, 
od vračil za posojila dana iz republiškega proračuna in od 
neporabljenega dela najemnin, razen od stanovanj, namenje- 
nih za delavce in funkcionarje republiških državnih organov. 
Sklad lahko pridobiva sredstva tudi v obliki naložb drugih 
pravnih in fizičnih oseb ter sprejema domače in mednarodne 
denarne pomoči. 
Na podlagi lastnih sredstev lahko sklad najema domača in 
tuja posojila, vendar največ v dvakratni višini sredstev, ki so 
mu v tekočem letu zagotovljena v proračunu. 

78. člen 
Sklad opravlja naslednje naloge: 
- daje jamstva za posojila; 
- daje pomoči pri odplačevanju posojil; 
- neposredno kreditira; 
- zagotavlja sredstva za izvedbo nacionalnega programa. 
Na demografsko ogroženih območjih lahko sklad daje spod- 
bude iz prejšnjega odstavka, tudi če investitorji stanovanjske 
gradnje ne izpolnjujejo vseh pogojev iz prvega odstavka 75. 
člena. 

79. člen 
S sredstvi sklada upravlja upravni odbor, ki ima pet članov in 
direktorja. Tri člane imenuje Izvršni svet skupščine Republike 
Slovenije, po enega člana pa Stanovanjska zbornica Slovenije 
in strokovna institucija. 

80. člen 
Upravni odbor ima naslednje pristojnosti: 
- sprejema program dela sklada; 
- imenuje in razrešuje direktorja; 
- sprejema statut sklada; 
- uresničuje finančni načrt sklada; 
- sprejema ukrepe za zagotovitev dodatnih sredstev za 
izvedbo nacionalnega stanovanjskega programa; 
- pripravlja poročila o poslovanju sklada; 
- opravlja druge naloge v skladu s statutom. 

81. člen 
Izvršni svet skupščine Republike Slovenije daje soglasje k: 
- finančnemu načrtu sklada; 
- zaključnemu računu; 
- programu dela sklada; 
- najemanju posojil. 

82. člen 
S statutom sklada se podrobneje opredelijo njegove naloge in 
način dela. 

83. člen 
Sklad občanom s stalnim prebivališčem na območju Repu- 
blike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: občani), ki si z gradi- 
tvijo ali z nakupom primernega stanovanja prvič ustrezno 
rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje, beneficira obrestno 
mero za najeta posojila pri v natečaju izbrani finančni institu- 
ciji ali z neposrednim kreditiranjem omogoča pridobitev 
ugodnejših posojil. 
Iste ugodnosti so deležni tudi tisti investitorji, ki vlagajo sred- 
stva v sanacijo, prenovo ali obsežnejše vzdrževanje stanovanj 
in stanovanjskih hiš zaradi izboljšanja razmer bivanja v takih 
stanovanjih. 

Občina 

84. člen 
Občina ima na stanovanjskem področju poleg že opredeljenih 
pristojnosti še naslednje pristojnosti in naloge: 
- sprejema in uresničuje občinski stanovanjski program; 
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- zagotavlja sredstva za graditev in pridobitev socialnih sta- 
novanj ter denarni dodatek družini za plačevanje najemnine; 
- določa minimum stanovanjske površine, ki se dodeli 
v najem enemu najemniku; 
- spremlja višino povprečne najemnine v občini po kategori- 
jah in lokaciji stanovanj; 
- zagotavlja pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in 
prenove z ustrezno zemljiško in normativno politiko; 
- sprejema usmeritve za projektiranje, gradnjo in prenovo 
stanovanj, ki izhajajo iz njenih lokalnih posebnosti, vključno 
z zunanjim videzom stanovanjskih hiš; 
- vodi register stanovanj in skrbi za njegovo vzdrževanje. 

85. člen 
Občinski stanovanjski program, ki ga sprejema občinska 
skupščina zajema predvsem: 
- obseg, lokacijo in dinamiko gradnje profitnih, socialnih in 
preostalih neprofitnih stanovanj; 
- ukrepe občine, ki spodbujajo gradnjo in prenovo stanovanj 
v občini; 
- posebne stanovanjske programe v občini, ki upoštevajo 
arhitektonske in druge posebnosti pri zagotavljanju stanovanj 
za invalide; 
- način izvajanja pomoči pri pridobitvi oziroma uporabi sta- 
novanj; 
- način zagotavljanja ustreznih oblik pomoči za nastajanje in 
delovanje neprofitnih stanovanjskih asociacij. 

86.člen 
Občina lahko ustanovi stanovanjski razvojni sklad. V prime- 
rih, ko je sklad ustanovljen se za njegovo delovanje smiselno 
uporabljajo določbe, ki se nanašajo na stanovanjski razvojni 
sklad republike. 
Za upravljanje z občinskimi stanovanji in za izvajanje nalog, ki 
jih imajo občine po tem zakonu.se v sestavi občinskega 
upravnega organa pristojnega za stanovanjske zadeve, lahko 
oblikuje direkcijo, ki zagotavlja izvajanje vseh potrebnih 
nalog s tem v zvezi. 

Pomoč pri pridobitvi oziroma uporabi stanovanj 

87. člen 
Občani s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, katerih 
skupni prihodek na člana družine ne presega zajamčenega 
osebnega dohodka v Republiki Sloveniji, so upravičeni do 
dodelitve socialnega stanovanja v najem. 
Pomoč pri uporabi stanovanja se dodeljuje po predpisih, ki 
urejajo socialno-varstvene pravice. 

88. člen 
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati občani, da so upravi- 
čeni do dodelitve socialnega stanovanja v najem, so: 
- da občan ali njegovi ožji družinski člani, ki z njim stalno 
prebivajo, ni najemnik oziroma lastnik stanovanja oz. je 
najemnik neprimernega stanovanja; 
- da ima občan stalno prebivališče v občini, v kateri je 
zaprosil za dodelitev socialnega stanovanja; 
- da občan oziroma kdo izmed njegovih ožjih družinskih 
članov, ki z njim stalno prebivajo, ni lastnik počitniške hiše ali 
počitniškega stanovanja oziroma druge nepremičnine; 
- da občan oziroma kdo izmed njegovih ožjih družinskih 
članov ni lastnik premičnine večje vrednosti; 
- da občan ali za delo sposoben ožji družinski član ni neupra- 
vičeno nezaposlen. 

89. člen 
Merila, ki vplivajo na vrsto, obseg in časovno prednost 
pomoči pri pridobitvi socialnega stanovanja v najem se nana- 
šajo na stanovanjske razmere, število ožjih družinskih članov, 
skupni prihodek na družinskega člana, premoženjsko stanje 
in socialno zdravstvene razmere. 
Pri razreševanju vlog za pridobitev socialnega stanovanja 
v najem imajo prednost družine z več otroki, mlade družine, 
invalidi in družine z invalidnim članom, po vrsti invalidnosti in 
obsegu prizadetosti invalida. 

90.člen 
Republiški upravni organ, pristojen za socialne zadeve, 
v soglasju z republiškim upravnim organom, pristojnim za 

stanovanjske zadeve v podzakonskem aktu določi merila za 
dodelitev socialnih stanovanj v najem, ob upoštevanju pogo- 
jev določenih s tem zakonom. 
Sklep o dodelitvi stanovanja v najem izda občinski upravni 
organ, pristojen za stanovanjske zadeve. 

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO 

91. člen 
Inšpekcijsko nadzorsto nad uresničevanjem tega zakona in 
predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravljajo organi repu- 
bliške stanovanjske inšpekcije (v nadaljnjem besedilu: 
inšpekcijski organ). 

92. člen 
Če lastnik stanovanja ali stanovanjske hiše ne zagotovi, da so 
stanovanje ter skupni prostori, deli, objekti in naprave, uspo- 
sobljeni za normalno rabo, inšpekcijski organ z odločbo 
odredi rok za izvedbo potrebnih del. 
Po preteku tega roka predlaga občinskemu upravnemu 
organu, da ukrepa skladno s 35. členom tega zakona. 

93. člen 
Če lastnik stanovanja ne zagotovi popravila, pa je to 
potrebno, da se odvrne škoda, ki jo povzroča njegovo stano- 
vanje na stanovanju drugega lastnika ali na skupnih prosto- 
rih, delih, objektih in napravah v stanovanjski hiši, inšpekcij- 
ski organ z odločbo odredi rok za odpravo napake. 
Če lastnik v danem roku ne odpravi napake, inšpekcijski 
organ odredi, da se napaka odpravi na stroške lastnika. 

94.t'«in 
Če najemnik stanovanja opravlja v stanovanju dovoljeno 
dejavnost v nasprotju z dovoljenjem upravnega organa ali 
brez soglasja lastnika, odredi inšpekcijski organ z odločbo, 
da s takimi deli preneha do pridobitve ustreznega dovoljenja 
oziroma soglasja lastnika. 

95. člen 
Če inšpekcijski organ ugotovi, da so zaradi dogovarjanja 
o višini najemnine nastale motenje pri stanovanjski preskrbi, 
opozori pristojni občinski upravni organ, da je treba sprejeti 
odlok, s katerim naj se začasno določi najvišja stopnja profita. 

96. člen 
Inšpekcijski organ poroča o odrejenih ukrepih Izvršnemu 
svetu Skupščine Republike Slovenije enkrat letno. Poročilo 
mora vsebovati tudi predlog ustreznih ukrepov. 

97. člen 
Za republiškega inšpektorja je lahko imenovana oseba z viso- 
košolsko izobrazbo arhitekturne ali gradbene smeri. 

VIII. LASTNINJENJE IN PRIVATIZACIJA STANOVANJ IN 
STANOVANJSKIH HIŠ TER STANOVANJSKIH PODJETIJ 

Lastninjenje 
98. člen 

Republika in občine postanejo z dnem uveljavitve tega 
zakona lastnice družbenih stanovanj in stanovanjskih hiš, na 
katerih so imele pravico uporabe delovne skupnosti državnih 
organov, organov družbene skupnosti in bivših družbenopoli- 
tičnih organizacij ter lastnice družbenih stanovanj in stano- 
vanjskih hiš, namenjenih za nosilce družbenih funkcij ter 
drugih družbenih stanovanj na katerih imajo republika in 
občine pravico uporabe. 

99. člen 
Druge pravne osebe, ki imajo pravico uporabe na družbenih 
stanovanjih in stanovanjskih hišah, postanejo z dnem uvelja- 
vitve tega zakona lastnice teh stanovanj. 

100. člen 
Občina postane z dnem uveljavitve tega zakona lastnica druž- 
benih stanovanj in stanovanjskih hiš, pridobljenih s solidar- 
nostnimi in vzajemnostnimi sredstvi stanovanjskega gospo- 
darstva. 
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Občina postane z dnem uveljavitve tega zakona lastnica druž- 
benih stanovanj, ki so na podlagi 2. člena zakona o prepovedi 
sečnje v družbeni lastnini in začasni prepovedi prometa 
z nepremičninami v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 26/90, 
43/90) postala splošno ljudsko premoženje. 

101. člen 
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slove- 
nije postane z dnem uveljavitve tega zakona lastnica stano- 
vanj in stanovanjskih hiš, zgrajenih s sredstvi te skupnosti, 
stanovanj zgrajenih namensko za upokojence, in stanovanj, 
zgrajenih namensko za potrebe Zveze združenj borcev NOV. 

102. člen 
Občani, ki so si svoje stanovanjsko vprašanje razrešili s pre- 
ureditvijo ali nadzidavo skupnih prostorov v stanovanjski hiši, 
pa še niso pridobili lastninske pravice, postanejo z dnem 
uveljavitve tega zakona lastniki na tak način pridobljenih 
stanovanj. 
Kdor misli, da določba prejšnjega odstavka posega v njegove 
pravice, lahko zahteva primerno odškodnino od lastnika iz 
prejšnjega odstavka tega člena. 
Občani, ki so za pridobitev stanovanjske pravice poleg lastne 
udeležbe prispevali še z dodatnimi denarnimi ali materialnimi 
vlaganji, lahko zahtevajo od lastnika priznanje solastniškega 
deleža na stanovanju v sorazmerju s svojo vlogo. 

Privatizacija stanovanj in stanovanjskih hiš 

103. člen 
Lastniki iz 98.,99., 100.in 101. člena so dolžni prodati na zah- 
tevo imetnika stanovanjske pravice, ki je to pravico na dan 
uveljavitve tega zakona imel (v nadaljnem besedilu: prejšnji 
imetnik stanovanjske pravice), z njegovo pisno privolitvijo, pa 
tudi drugemu uporabniku, stanovanje, na katerem je imel 
stanovanjsko pravico. 
Prejšnji imetnik stanovanjske pravice oziroma uporabnik ima 
pri nakupu pravico do popusta v višini 30% od vrednosti 
stanovanja, zmanjšane za njegov lastninski delež (lastna ude- 
ležba in lastna vlaganja, izvršena s soglasjem lastnika, ki se 
izražajo v povečani vrednosti stanovanja). 
Preostala vrednost je pogodbena cena, ki jo je kupec dolžan 
poravnati na naslednji način: 
- 15 % od pogodbene vrednosti stanovanja v 60 dneh po 
sklenitvi pogodbe; 
- preostanek v 20 letih, pri čemer morajo biti mesečni obroki 
ves čas odplačevanja v vrednosti enakega deleža stanovanja. 
Če je tako izračunan obrok višji, kot znaša ena tretjina meseč- 
nega osebnega dohodka kupca.se doba obročnega odplače- 
vanja ustrezno podaljša. 

104. člen 
S sklenitvijo kupoprodajne pogodbe kupec prevzame vse 
pravice in obveznosti, ki jih imajo lastniki stanovanj, če ni 
v tem zakonu drugače-določeno. 

105. člen 
Kupec, ki ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe pogodbeno 
ceno odplača v enkratnem znesku, ima pravico do popusta 
v višini 60% od vrednosti stanovanja. 

106. člen 
Do dodatnega popusta ima pravico tisti kupec, ki želi pred- 
časno odplačati stanovanje, in to izjavi ob sklenitvi kupopro- 
dajne pogodbe, tako da se pogodbena cena zmanjša za 1,5% 
za vsako leto hitrejšega odplačila stanovanja, vendar največ 
za 28,5% pogodbene cene stanovanja. 
Prejšnji odstavek se smiselno uporablja za izračun dodatnega 
popusta tudi za tiste kupce, ki se odločijo za predčasno 
odplačilo po že sklenjeni kupni pogodbi. 

107. člen 
Za določitev vrednosti stanovanja iz prejšnjih členov se upo- 
rablja korigirana revalorizirana vrednost stanovanj in stano- 
vanjskih hiš, ki jo določi republiški upravni organ, pristojen za 
stanovanjske zadeve, razen kadar cenitev zahteva bivši imet- 
nik stanovanjske pravice. 

108. člen 
Kupec, ki je pridobil stanovanje na način jz prejšnjih členov, 
stanovanja ne sme odprodati ali s kakšnim drugim pravnim 
poslom med živimi odtujiti pred dokončnim poplačilom 
pogodbene cene stanovanja. 
Pogodbe, sklenjene v nasprotju s prejšnjim odstavkom, 
sodišče ne sme vpisati v zemljiško knjigo, če prodajalec ne 
predloži dokaza o popolnem plačilu kupnine. 

109. člen 
Prejšnji imetnik stanovanjske pravice oziroma uporabnik 
lahko uveljavlja pravico do nakupa stanovanja s predvidenimi 
popusti v dveh letih po uveljavitvi tega zakona. 

110. člen 
Ce kupec ne zmore odplačevati obrokov za stanovanje,ki ga 
je kupil na podlagi določb tega poglavja, lahko zahteva raz- 
vezo kupoprodajne pogodbe. V tem primeru mu je prodajalec 
dolžan povrniti že plačane obroke v realni vrednosti in 
s kupcem skleniti najemno pogodbo, če ta to želi. 

Če prodajalec ne želi vrniti že plačanih obrokov, postane 
kupec solastnik stanovanja v sorazmerju z odplačanim delom 
vrednosti stanovanja. 

111. člen 
Ne glede na določbe tega poglavja se ne smejo do sprejema 
predpisov o denacionalizaciji odprodati stanovanja in stano- 
vanjske hiše, odvzete na podlagi predpisov iz drugega 
odstavka 100.člena. 

112. člen 
Eno leto po pravnomočno končanem postopku, ki ga predvi- 
devajo predpisi o denacionalizaciji, lahko prejšnji imetnik 
stanovanjske pravice na stanovanju iz drugega odstavka 100. 
člena, uveljavlja pravico do nakupa stanovanja na način, 
določen v tem poglavju tega zakona. 
Če se lastnik, ki mu je bilo stanovanje vrnjeno na podlagi 
predpisov o denacionalizaciji, strinja s takim načinom pro- 
daje, ima pravico do nadomestila za popust iz drugega 
odstavka 103. člena oziroma 105. ali 106. člena od zavezanca 
za vrnitev stanovanja. 
Če lastnik, ki mu je bilo stanovanje vrnjeno na podlagi predpi- 
sov o denacionalizaciji, stanovanja noče prodati na način, 
določen v tem poglavju, ima prejšnji imetnik stanovanjske 
pravice pravico do izplačila 3o% vrednosti stanovanja, če 
stanovanje izprazni. 
Izplačilo iz prejšnjega odstavka lahko bivši imetnik stanovanj- 
ske pravice zahteva od zavezanca za vrnitev stanovanja. 

113. člen 
Če prejšnji imetnik stanovanjske pravice v dveh letih po uve- 
ljavitvi tega zakona stanovanje izprazni, mu mora lastnik iz 
98., 99, prvega odstavka 100.in 101 .člena izplačati 30% od 
vrednosti stanovanja. 
Do enake ugodnosti je upravičen tudi prejšnji imetnik stano- 
vanjske pravice, ki najeto stanovanje v dveh letih po uveljavi- 
tvi tega zakona zamenja za manjše stanovanje. V tem primeru 
se 30% od vrednosti izračuna na podlagi ugotovljene razlike 
med vrednostjo zamenjanih stanovanj. 

114. člen 
Za ugotavljanje vrednosti izpraznjenega oziroma zamenja- 
nega stanovanja se uporabljajo določbe 107.člena tega za- 
kona. 

115. člen 
Ne glede na določbe prejšnjih členov Skupnost pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja Slovenije ni dolžna prodati 
stanovanj v stanovanjskih hišah, ki so bile v celoti namensko 
zgrajene za razreševanje stanovanjskih potreb upokojencev. 

116. člen 
Ne glede na določbe prejšnjih členov lastniki niso dolžni 
prodati stanovanja, če je stanovanje v stanovanjski hiši pred- 
videni za rušenje ali teče celovita prenova oziroma če se 
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stanovanjska hiša po predpisih o denacionalizaciji ne vrača 
v naravi. 
V primerih iz prejšnjega odstavka so lastniki takih stanovanj 
prejšnjemu imetniku stanovanjske pravice , ki to zahteva 
v dveh letih po uveljavitvi tega zakona, dolžni omogočiti 
nakup drugega primernega stanovanja pod pogoji, ki jih v tem 
poglavju določa ta zakon. 
Prejšnja odstavka se smiselno uporabljata tudi za stanovanja, 
namenjena osebam za opravljanje službene dolžnosti (40. 
člen zakona o stanovanjskih razmerjih), na katerem je bila 
dodeljena stanovanjska pravica. 

117. člen 
Lastnik se lahko odpove pobiranju obrokov, ki so jih po 
sklenjeni kupoprodajni pogodbi dolžni plačevati kupci, 
v korist stanovanjskega razvojnega sklada. 
Sklad je dolžan na tak način pridobljena sredstva namenjati 
za uresničitev nacionalnega stanovanjskega programa. 

118. člen 
Stanovanjska podjetja se privatizirajo v skladu z zakonom 
o privatizaciji podjetij, če niso ustanovljena kot javna podjetja. 

Če so ustanovljena kot javna podjetja, je njihov lastnik usta- 
novitelj. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

119. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 din se kaznuje za prekršek 
lastnik stanovanja: 
1. ki ne zagotovi popravila stanovanja iz 35. člena v 15 dneh; 
2. ki ne prispeva k stroškom za popravila iz 32. člena; 
3. ki sklene pogodbo o opravljanju stanovanjskih storitev 
z osebo, ki ni registrirana za opravljanje teh storitev. 

120. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 3.000 din se kaznuje za prekršek 
upravnik, ki najkasneje v 15 dneh po sklenitvi pogodbe 
o upravljanju te ne registrira pri pristojnem občinskem uprav- 
nem organu, ki vodi register pogodb. 

121. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 9.000 din se kaznuje za prekršek 
lastnik: 
1. ki odda stanovanje brez sklenitve najemne pogodbe iz 36. 
člena; 
2. ki sklene nepopolno najemno pogodbo ali nepopolno 
pogodbo z lažnimi podatki (prvi odstavek 38. člena); 
3. ki ne predloži najemne pogodbe v predpisanem roku občin- 
skemu upravnemu organu, prostojnemu za stanovanjske 
zadeve (drugi odstavek 38. člena); 
4. ki zaračuna oderuško najemnino iz 59. člena; 

122. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 2.000 din se kaznuje za prekršek 
lastnik, ki najkasneje v 15 dneh po spremembi ne da podatkov 
iz prvega odstavka 10. člena pristojnemu občinskemu uprav- 
nemu organu. 

123. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 9.500 din se kaznuje pravna ali 
fizična oseba, ki opravlja storitve iz 33. člena, pa ni registri- 
rana za opravljanje stanovanjskih storitev. 

124. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 4.000 din se kaznuje za prekršek 
najemnik, ki ne dopusti vstopa v stanovanje v primerih iz 
prvega odstavka 44. člena. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

125. člen 
Stanovanjska pravica preneha z dnem sklenitve najemne 
pogodbe. 

126. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve, 
predpiše podzakonske akte iz 11. člena v treh mesecih po 

uveljavitvi tega zakona. 

127. člen 
Občina je dolžna v enem mesecu zagotoviti lastnikom stano- 
vanj seznam njihovih stanovanj, njihovo revalorizirano vred- 
nost ter podatke o imetnikih stanovanjske pravice oziroma 
imetnikih pravice do uporabe stanovanj v zasebni lasti. 

128. člen 
Če je v stanovanjski hiši več lastnikov, so ti dolžni v 60 dneh 
po uveljavitvi tega zakona pričeti s postopkom sklepanja 
pogodbe iz 23. člena. 
Do sklenitve pogodbe iz 23. člena oziroma izdaje sklepa 
sodišča, opravlja naloge iz tega zakona skupnost stanovalcev 
oziroma pooblaščena organizacija. 

129. člen 
Skupnosti stanovalcev oziroma pooblaščene organizacije, ki 
opravljajo strokovne naloge in opravila pri gospodarjenju 
s stanovanji in stanovanjskimi hišami po 77. členu zakona 
o stanovanjskem gospodarstvu, so dolžne v šestih mesecih 
po uveljavitvi tega zakona prenesti na lastnika sredstva, pra- 
vice in obveznosti kakor tudi arhiv in dokumentacijo ter vse 
preostalo premoženje po stanju na dan  
Pogodbe, ki so jih sklenile skupnosti stanovalcev oziroma 
pooblaščene organizacije iz prvega odstavka tega člena, osta- 
nejo v veljavi, razen če upravnik po pooblastilu lastnikov 
v treh mesecih po sklenitvi pogodbe o upravljanju oziroma po 
izdaji sklepa sodišča ne odstopi od pogodbe. 

130. člen 
Lastniki sklenejo najemno pogodbo z občani, ki imajo stano- 
vanjsko pravico, najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi 
tega zakona. 
Najemno pogodbo je lastnik dolžan skleniti za nedoločen čas. 

Če imetnik stanovanjske pravice umre pred sklenitvijo 
najemne pogodbe iz drugega odstavka tega člena, se pravica 
sklenitve najemne pogodbe oziroma nakupa stanovanja pre- 
nese na zakonca ali osebo, s katero živi v dalj časa trajajoči 
življenjski skupnosti, ali na enega od ožjih družinskih članov, 
ki so z njim najmanj dve leti pred smrtjo živeli v skupnem 
gospodinjstvu. 
Pred sklenitvijo najemne pogodbe morata lastnik in imetnik 
stanovanjske pravice sestaviti zapisnik o stanju stanovanja, za 
katero se sklepa najemna pogodba. 
V zapisniku se ugotovi predvsem, ali je imetnik stanovanjske 
pravice stanovanje vzdrževal, kot je bil to dolžan skladno 
z zakonom o stanovanjskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 35/ 
82 in 14/84). 
Lastnik ni dolžan skleniti najemne pogodbe, dokler imetnik 
stanovanjske pravice ne opravi vzdrževalnih del iz petega 
odstavka tega člena. 
Pravica iz tretjega odstavka tega člena se za stanovanja iz 
101. člena prenaša skladno z drugim odstavkom 51. člena 
tega zakona. 

131. člen 
Ne glede na določbe tega zakona,ki se nanašajo na privatiza- 
cijo in ne glede na določbi 113. in 130. člena tega zakona pa 
lastnik ni dolžan skleniti najemne oziroma kupoprodajne 
pogodbe,če je imetniku stanovanjske pravice prenehalo sta- 
novanjsko razmerje oziroma mu je mogoče odpovedati stano- 
vanjsko razmerje brez zagotovitve najpotrebnejših prostorov 
skladno z določbami zakona o stanovanjskih razmerjih 
(Uradni list SRS št. 35/82 in 14/84). 
Lastnik lahko z imetnikom stanovanjske pravice, ki gradi 
stanovanjsko hišo ali kupuje stanovanje, izjemoma sklene 
najemno pogodbo za določen čas in odkloni sklenitev kupo- 
prodajne pogodbe. 
V primeru spora odloča o upravičenosti zavrnitve sklenitve 
najemne oziroma kupoprodajne pogodbe sodišče v pravd- 
nem postopku. 
Postopek sproži imetnik stanovanjske pravice v 15 dneh po 
zavrnitvi. 

132. čien 
Če je stanovanje v celoti oddano podstanovalcu in če ta 
stalno prebiva v stanovanju več kot dve leti.se šteje, da ima 
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podstanovalec vse pravice, ki bi jih imel po tem zakonu imet- 
nik stanovanjske pravice, če ne bi stanovanja v celoti oddal 
v podnajem. 

133. člen 
Najemnina za stanovanja, na katerih je bila do uveljavitve tega 
zakona dodeljena stanovanjska pravica, se oblikuje skladno 
z metodologijo, predpisano za oblikovanje najemnin v nepro- 
fitnih stanovanjih. 
Omejitve iz prejšnjega odstavka ne veljajo za stanovanja in 
stanovanjske hiše v zasebni lasti ter za stanovanja in stano- 
vanjske hiše iz prvega odstavka tega člena po izselitvi imet- 
nika stanovanjske pravice, ki je to pravico imel do uveljavitve 
tega zakona. 

134. člen 
V dveh letih po uveljavitvi tega zakona lahko občan zahteva 
vračilo lastne udeležbe v realni vrednosti. 
Pravico iz prejšnega odstavka ima tudi občan, ki je dobil 
vrnjeno lastno udeležbo, pa je bila realna vrednost vrnjenega 
zneska zmanjšana za več kot polovico. 
Pravica iz 1. in 2. odstavka se ob smrti upravičenca prenese 
na njegove dediče. 

135. člen 
Sostanovalska razmerja,ki so obstajala na dan uveljavitve 

i tega zakona, veljajo še največ dve leti. 
Najkasneje v roku iz prejšnjega odstavka je dolžan tisti, ki je 
ustanovil sostanovalsko razmerje, to odpraviti. 

136. člen 
Lastnik stanovanja oziroma stanovanjske hiše, na katerem 
ima kdo pravico do uporabe stanovanja, ima pravico do 

i vselitve in proste razpolage s stanovanjem po preteku enega 
leta od uveljavitve tega zakona oziroma po izselitvi tistega, ki 
ima pravico do uporabe stanovanja. 
Primerno stanovanje je imetniku pravice do uporabe dolžan 
priskrbeti tisti, ki mu je pravico uporabe dodelil oziroma 
njegov pravni naslednik, če se z lastnikom ne sporazume 
kako drugače. 
Če obstajajo okoliščine iz 131. člena tega zakona, zavezanec 
iz drugega odstavka tega člena ni dolžan priskrbeti drugega 
primernega stanovanja. 

137. člen 
Lastnik stanovanja ,ki je skladno s 34. členom zakona o stano- 
vanjskih razmerjih( Uradni list SRS, št. 35/82 in 14/84 (sklenil 
z občanom stanovanjsko pogodbo, je v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona dolžan skleniti najemno pogodbo za 
isti čas, kot je bil dogovorjen v stanovanjski pogodbi. 

138. člen 
Uporabniki hišniških stanovanj, ki ob uveljavitvi tega zakona 

ne opravljajo hišniških funkcij, so dolžni v enem letu po 
uveljavitvi zakona izprazniti hišniško stanovanje, ne da bi jim 
pripadali kakršni koli prostori, če se lastniki hiše ne dogovo- 
rijo drugače. 
Če se mora hišnik izseliti iz hišniškega stanovanja zaradi 
upokojitve, mu mora najem primernega stanovanja priskrbeti 
občina. 
Varanta k drugemu odstavku: Če se mora hišnik izseliti iz 
hišniškega stanovanja zaradi upokojitve,mu mora najem pri- 
mernega stanovanja priskrbeti Skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja Slovenije. 

139. člen 
Spori, sproženi pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljujejo 
po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona. Če je 
potrebno,za izvršitev sodbe priskrbeti drugo primerno stano- 
vanje oziroma najpotrebnejše prostore se šteje,da je pogoj 
izpolnjen, če se preskrbi najemno stanovanje. 

140. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
1. zakon o stanovanjskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 
3/81, 34/83, 24/85, 1/86, in 11/88 ); 
2. zakon o stanovanjskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 35/82 
in 14/84); 
3. zakon o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj 
v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 38/86 in 46/88); 
4. določbe od 1. do 25. člena zakona o pravicah na delih stavb 
(Uradni list SRS, št. 19/76); 
Predpis iz druge točke tega člena se uporablja do sklenitve 
najemne pogodbe. 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati tudi vsi 
podzakonski predpisi, sprejeti na njihovi podlagi, razen: 
- pravilnik o enotni metodologiji za izračun prometne vred- 
nosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin 
(Uradni list SRS, št. 8/87); 
- pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih normativih ter 
standardih za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš ter 
poslovnih prostorov v stanovanjskih hišah v družbeni lastnini 
(Uradni list SRS, št. 39/83 in 3/84); 
- pravilnik o merilih in načinu za ugotavljanje uporabne 
vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistem točkovanja 
(Uradni list SRS, št. 25/81); 
- enotna metodologija za določanje in evidentiranje stanarin 
v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 25/81) 
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati druž- 
beni dogovor o skupnih osnovah za zagotavljanje in usklaje- 
vanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na 
področju stanovanjskega gospodarstva v Socialistični Repu- 
bliki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 15/81 in 28/85). 

141. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS. 

OBRAZLOŽITEV 
l. 
Zbori Skupščine Republike Slovenije so na sejah dne 
7.3.1991, 14.3. 1991 in 20.3.1991 ob sprejetju predloga za 
izdajo stanovanjskega zakona naročili predlagatelju, naj pri 
pripravi osnutka zakona prouči in ustrezno upošteva pri- 
pombe, predloge in mnenja delovnih teles skupščine, pisne 
pripombe delegatov in pripombe iz razprave delegatov na 
sejah zborov. 
Zbor združenega dela Skupščine Republike Slovenije je spre- 
jel še dodatni sklep, s katerim je naročil predlagatelju, da 
skupaj z osnutkom zakona predloži Zborom Skupščine Repu- 
blike Slovenije delovno zasnovo oz. zamisli nacionalnega 
stanovanjskega programa, v okviru katerega je potrebno 
posebno skrb posvetiti reševanju stanovanjskega vprašanja 
mladih družin, družin z več otroki ter invalidov ali družin 
z invalidnim članom in upokojencev. 
V nacionalni in občinske stanovanjske programe naj predla- 
gatelj vnese organizirano prenovo obstoječega stanovanj- 
skega sklada, za katero je potrebno predvideti možnost bene- 
ficiranja obrestne mere za najete kredite in druge stimulacije; 
pospeši pa naj tudi pripravo zakona o katastru stavb. 
V primeru, če se oceni, da stanovanjski zakon ne bo sprejet 

v roku treh mesecev, pa Zbor združenega dela predlaga, da se 
pokrenejo aktivnosti za sprejem potrebnih začasnih ukrepov. 
Predlagatelj je proučil številne pripombe, predloge in mnenja 
iz skupščinske razprave o predlogu za izdajo stanovanjskega 
zakona, opravil pa je tudi vrsto konzultacij s predstavniki 
strank, predstavniki gospodarstva, posebej tudi stanovanj- 
skega gospodarstva, pravnimi strokovnjaki, bančniki in dru- 
gimi institucijami ter pri osnutku zakona upošteval precejšen 
del pripomb. 
Pregled najštevilnejših načelnih pripomb, predlogov in mnenj 
delovnih teles Skupščine, pisnih pripomb delegatov in pri- 
pomb iz razprave na sejah zborov, kakor tudi načelnih pri- 
pomb, posredovanih neposredno resornemu upravnemu 
organu, ki zadevajo privatizacijo, asociacije lastnikov ter 
zbornični sistem kakor tudi pristojnosti in naloge občine in 
republike na stanovanjskem področju, vključno s stališči 
predlagatelja, je podan v nadaljevanju, na druge konkretne 
pripombe k posameznim tezam zakona pa je opozorjeno 
v obrazložitvi osnutka zakona po členih. 
II. 
V skupščinski razpravi pred sprejetjem predloga za izdajo 
stanovanjskega zakona se je večina delegatov strinjala, da je 

poročevalec 49 



celovita reforma stanovanjskega področja nujna in je vsled 
tega zakon potreben. Večina delegatov je tudi podprla 
osnovno naravnanost zakona, ki je usmerjena k zagotovitvi 
tržnega delovanja stanovanjskega področja, s socialnimi ko- 
rektivi. 
V razpravi na sejah Zborov Skupščine Republike Slovenije 
o predlogu za izdajo stanovanjskega zakona je predlagatelj 
v uvodni besedi opozoril zlasti na temeljne cilje stanovanj- 
skega zakona, ki so v osnutku zakona razdelani in ki bodo 
omogočili: 
- reafirmacijo polnih pravic lastnikov stanovanj; 
- preoblikovanje stanovanjske pravice v najemno razmerje za 
nedoločen čas z učinkovitim sistemom zaščite najemnikov; 
- izvajanje socialnih programov na stanovanjskem področju; 
- oblikovanje profitnega in neprofitnega sektorja stanovanj 
in v okviru tega razvoj novih oblik dostopa do stanovanja. 
Zgoščena informacija o slednjem je razvidna iz 4. člena 
osnutka zakona, ki razvršča stanovanja v lastna stanovanja in 
štiri tipe najemnih stanovanj, kar vse je odslikava različnih 
možnosti razreševanja stanovanjskih vprašanj. 
Država bo z različnimi denarnimi subvencijami in olajšavami 
vzpodbujala gradnjo neprofitnih (realno plačljivih) stanovanj, 
namenjenih razreševanju stanovanjskih potreb večine prebi- 
valstva, kar predpostavlja poslovanje z minimalno profitno 
stopnjo, oddajo del z javnimi natečaji ter javnost v poslovanju 
vseh dejavnikov v neprofitnem sektorju. 
Država na stanovanjih, zgrajenih v neprofitnem sektorju kon- 
trolira raven najemnine oz. najemnino tudi subvencionira, 
kolikor v neprofitnem stanovanju biva socialni upravičenec. 
Država bo zagotavljala sredstva za gradnjo socialnih stano- 
vanj, namenjenih državljanom, ki živijo v težjih materialnih 
razmerah, skrbela pa bo tudi za pomoč pri plačevanju najem- 
nine tistim, ki bodo po novo sprejetih kriterijih upravičeni do 
pomoči pri plačevanju najemnine. 
Zainteresirana podjetja in podjetniki iz lastnih sredstev in 
sredstev, pridobljenih na trgu kapitala, gradijo službena sta- 
novanja, namenjena službenim - kadrovskim potrebam ter 
najemu na trgu stanovanj. Najemnina za uporabo službenih in 
profitnih stanovanj bo načeloma prosta, vendar so v primeru 
monopolnega obnašanja lastnikov po zakonu predvideni tudi 
interventni ukrepi države. 
Dolgoročna strategija razvoja stanovanjskega področja 
v pogojih tržnega gospodarskega sistema pa bo podrobneje 
opredeljena v nacionalnem stanovanjskem programu, za 
katerega pa že osnutek zakona daje vsebinske nastavke 
v poglavju zakona, ki opredeljuje pristojnosti in naloge repu- 
blike na stanovanjskem področju. 
Vsekakor kaže tudi poudariti, da se s sprejetjem stanovanj- 
skega zakona nikomur ne bodo poslabšale stanovanjske raz- 
mere, nasprotno, z razvojem novih oblik dostopa do stano- 
vanj predvsem na neprofitnem sektorju lastništva se ustvar- 
jajo ncve konkretne oblike pomoči in spodbud za udejanjanje 
ustavne misli o ustvarjanju pogojev, da si državljani lahko 
pridobijo primerno stanovanje. 
V pripravah na skupščinsko razpravo o predlogu za izdajo 
stanovanjskega zakona ter v sami razpravi je glede poglavit- 
nih rešitev v besedilu tez za stanovanjski zakon večina pri- 
pomb zadevala, kot je že omenjeno, privatizacijo stanovanj in 
stanovanjskih hiš, zbornični sistem, pristojnosti in naloge 
države na stanovanjskem področju, v manjši meri pa tudi 
oblikovanje stanovanjskega najemnega razmerja. 
Odbor za urejanje prostora ter stanovanjska in komunalna 
vprašanja na ravni Skupščine Republike Slovenije je v raz- 
pravi izrazil pomisleke glede prodaje stanovanj na zahtevo 
imetnika stanovanjske pravice, saj je s tem lastnikom stano- 
vanj in stanovanjskih hiš onemogočeno prosto odločanje 
o razpolaganju in gospodarjenju s svojim stanovanjskim 
skladom. 
Zakonodajno- pravna komisija Skupščine Republike Slove- 
nije je v zvezi z lastninjenjem stanovanjskega sklada v druž- 
beni lastnini ter privatizacijo zavzela stališče, da je treba 
zagotoviti enakopravnost občanov glede na njihov dosedanji 
prispevek, ker nekatere rešitve različno obravnavajo imetnike 
stanovanjske pravice, kot n pr. na stanovanjih, ki bodo pri- 
padla SPIZ ter na nadstandardnih stanovanjih. V zvezi 
s pogoji za odprodajo je bila zakonodajno-pravna komisija 
mnenja, da je potrebno predložene rešitve ponovno proučiti 
z vidika možnosti opredelitve teh pogojev v razponih, upošte- 

vaje delovno dobo sedanjega imetnika stanovanjske pravice, 
odvajanje prispevka, dejansko ceno stanovanja, lokacijo itd. 
Ponujene rešitve je treba preveriti tudi z vidika sredstev, 
s katerimi so se gradili posamezni skladi. Vprašljivo je, če je 
ustrezno, da vsa solidarnostna stanovanja pripadajo občini. 
Član zakonodajno - pravne komisije g. Miran Potrč se zav- 
zema, da zakon omogoči priznanje stanovanjskega prispevka 
vsem zaposlenim in upokojencem za čas in v višini plačevanja 
tega prispevka, kakor tudi več različnih izračunov uveljavitve 
tega prispevka. Višina prispevka naj bo odvisna od njegove 
stvarne višine in časa plačevanja. Prispevek naj se uveljavi kot 
pravica do popusta pri nakupu stanovanja in solastniškega 
deleža na stanovanju. 
Za proučitev prispevka zaposlenih v času delovne dobe 
v zvezi s pogoji privatizacije stanovanj se je zavzela tudi 
Komisija za družino Skupščine Republike Slovenije. 
Tudi poslanci Skupščine Republike Slovenije iz občine Len- 
dava predlagajo v zvezi s pogoji privatizacije, da je popust 
določen progresivno, računajoč delovno dobo dosedanjih 
imetnikov stanovanjske pravice. 
V zvezi s predvidenim odkupom na zahtevo imetnika stano- 
vanjske pravice je Odbor za splošno gospodarske zadeve 
Skupščine Republike Slovenije zavzel stališče, da so ob uva- 
janju koncepta trdnega najema ugodnosti deležni tudi lastniki 
in sicer ob vprašanju, ki neposredno zadeva privatizacijo in 
sicer ali in pod kakšnimi pogoji so dolžni lastniki prodati 
stanovanje. 
Krka iz Novega mesta sicer podpira usmeritev za sprostitev 
prodaje stanovanj sedanjim imetnikom stanovanjske pravice, 
vendar predlaga, da je odločitev o odprodaji na strani lastnika 
in ne najemnika. 
Tudi g. Zaro Pregelj predlaga, da naj ima lastnik možnost, da 
svojo lastnino odtuji oziroma odproda le takrat, ko je za to 
zainteresiran. 
Poslanski klub LDS je v zvezi s predvidenim odkupom družbe- 
nih stanovanj na zahtevo imetnikov stanovanjske pravice na 
stališču, da ga je treba izpeljati povsem dosledno. Obstoječa 
stanovanjska pravica mora biti edini pogoj za pravico odkupa 
in pripadajočega popusta. 112. teza, ki SPIZ odvezuje dolžno- 
sti prodaje stanovanj je nesprejemljiva, enako tudi določba 
110. teze, delno omiljene v 111. tezi. Imetniki stanovanjske 
pravice na stanovanjih, ki so bila odvzeta nekdanjim lastni- 
kom, morajo biti v vseh upravičenjih po stanovanjskem 
zakonu povsem izenačeni z imetniki po vojni zgrajenih stano- 
vanj, kar predpostavlja, da imajo pravico odkupiti stanovanje, 
ne glede na strinjanje bivšega oziroma ponovnega lastnika. 
Z vidika denacionalizacije je s takšnimi stanovanji računati 
kot z uničenimi stanovanji, interes razlaščenca pa pokriti 
z odškodnino. 
Na povsem nasprotnem stališču glede privatizacije stanovanj 
je SDZ. SDZ zavrača koncept osnutka zakona, ki po njenem 
vodi v razprodajo stanovanj. Prodaja stanovanj je mogoča le 
po tržnih kriterijih, zato je nesprejemljivo, da država zapove- 
duje lastniku, da mora svojo lastnino, s katero doslej ni smel 
gospodariti, odprodati in to po znižani ceni. Privatizacijo 
stanovanj ni moč enačiti s privatizacijo podjetij. Stanovanje 
ima znanega lastnika, zanemariti pa tudi ni moč dejstva, da so 
se stanovanja gradila za različne namene in z zelo različnimi 
načini financiranja. Privatizacija stanovanj po mnenju SDZ ne 
more biti predmet stanovanjskega zakona, temveč zakona 
o privatizaciji podjetij. Z razprodajo stanovanjskega sklada bi 
se oddaljili od začetka vspostavljanja in normalizacije trga 
stanovanj. 
Po mnenju poslancev iz Novega mesta g. Marjana Dvornika in 
g. Boštjana Kovačiča bi privatizacija stanovanj z uspešno 
prodajo pomenila zbiranje sredstev, realno pa je moč po 
njunem napovedati močan odliv denarja iz stanovanjske 
sfere. Stanovanjski sklad za financiranje stanovanjskega pro- 
grama in izvajanje stimulativne funkcije je po 88. tezi dopuš- 
čen le občini, preostali lastniki pa bodo v veliki meri sredstva 
od prodaje stanovanj namenili v poslovne namene podjetja. 
Popust 30% na osnovo ustvarja disproporc vrednosti dosedaj 
zgrajenih stanovanj in novogradenj, tržno ravnotežje bo 
enormno porušeno. 
Imenovana poslanca menita, da so rešitve v zvezi s privatiza- 
cijo vprašljive, še posebej upoštevaje negodovanje vseh, ki so 
vplačevali stanovanjski prispevek, niso pa pridobili družbeno 
stanovanje, negodovanje pa bo tudi vsled razlik v dobi vplače- 
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vanja stanovanjskega prispevka, ki postanejo v procesu priva- 
tizacije nepomembne. 
Poslanca predlagata, naj vrednotenje stanovanj upošteva 
tržne principe, upošteva naj manjvrednost stanovanj vsled 
zasedenosti, pravico nakupa pa naj ima vsaka fizična ali 
pravna oseba pod enakimi pogoji. 
Variantno predlagata, da o odprodaji odloča lastnik, makro- 
ekonomsko rešitev za stanovanjsko gospodarstvo naj se išče 
v ekonomski najemnini in ne v razprodaji stanovanj po netrž- 
nih pogojih. 
Vsaj za prehodno obdobje, to je do uveljavitve ekonomskih 
najemnin, je treba zagotoviti, da se vsa sredstva od prodaje 
stanovanj vračajo v stanovanjsko gospodarstvo. 
Poslanka v Družbenopolitičnem Zboru Skupščine Republike 
Slovenije ga. Aleksandra Pretnar je v skupščinski razpravi 
v zvezi s konceptom privatizacije predlagala, da popust pri 
nakupu stanovanja ni enak za vsakega upravičenca, ker pov- 
zroča hude razlike. S tem v zvezi je predlagala za izračun 
popusta več kriterijev, opredeljenih tabelarno. Kot približek za 
vrednost stanovanja je vzeta starost stanovanja. S starostjo 
stanovanja njegova vrednost pada, naraščajo pa procenti 
popusta. Kupci novejših stanovanj pa naj imajo daljši rok za 
plačilo kupnine. Zavzela se je tudi za podaljšanje roka, v kate- 
rem imetnik stanovanjske pravice uveljavlja pravico do 
nakupa stanovanja iz dveh let na tri leta. Podaljšanje roka bi 

i v času gospodarske krize omogočilo večjemu številu ljudi 
nakup stanovanja. 
Pripombe na predvideno privatizacijo izraža tudi Demokra- 
tična stranka upokojencev Celje. Zavzema se, da se rok odlo- 
čitve za nakup stanovanja na zahtevo imetnika stanovanjske 
pravice zaradi sedanjega slabega gospodarskega stanja 
podaljša na pet let, poleg popusta 30% naj bi bil kupec 

1 deležen še dodatnega popusta za delovno dobo 0,5% letno. 
Ob nakupu stanovanja naj bi bil kupec obvezen poravnati le 
10%. Menijo še, da je v zvezi s privatizacijo nujno pripraviti 
tudi navodila za izvajanje zakona v praksi, to je metodologijo 
vrednotenja, navodila glede pogojev nakupa in prognozo za 
izračun najemnin v bodoče. Vprašljiva se jim tudi zdi posebna 
ureditev prodaje stanovanj SPIZ, zagotoviti pa je potrebno 
tudi uporabo kupnine za prodana stanovanja v stanovanjski 
sferi. 
Mnenja, da je potrebno v zvezi s privatizacijo upoštevati tudi 
delovno dobo tistih, ki bi odkupili družbeno stanovanje, je 
tudi poslanec v Zboru združenega dela Skupščine Republike 
Slovenije g. Rudi Moge. Predlaga, da se delavcem glede na 
vložen stanovanjski prispevek prizna obveznice oziroma del- 
nice. 
Ocenjuje, da ogromna večina ljudi ne bo mogla odkupiti 
stanovanj, s tem pa se bo v osnovi rušilo nameravano uveljav- 
ljanje tržnih odnosov na tem področju. 
V zvezi z lastninjenjem meni, da bi lahko podjetje postalo 
lastnik le deloma, kolikor so bila stanovanja grajena iz namen- 
skih sredstev po zaključnem računu iz dohodka, za ostali del 
pa se delavcem izda obveznice. V sedanjih razmerah je upra- 
vičena bojazen, da bi v primeru enostavnega in deloma tudi 
neupravičenega lastninjenja, podjetja želela svoj fond nemu- 
doma prodati in z izkupičkom reševati svoj trenutni likvid- 
nostni položaj. 
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije ocenjuje, da rešitve na 
področju privatizacije niso zadovoljive. Dejstvo je, da so sred- 
stva za velik del družbenega sklada prispevali vsi delavci. Zato 
ostaja odprto vprašanje solastninske pravice delavcev na tem 
skladu. S tem v zvezi je popust v 107. tezi v višini 30% od 
vrednosti stanovanja sprejemljiv ob ustrezni rešitvi vprašanja 
solastnine delavcev pri procesu lastninjenja. Za preostalo 

, kupnino pa naj bo 10% polog, preostanek v 20 letih ob 
ohranjanju realne vrednosti obroka, vendar s klavzulo o mož- 
nosti podaljšanja odplačilnega roka, če obrok presega eno 
tretjino skupnih prihodkov novega lastnika. 
Rok za uveljavljanje pravice do nakupa bi kazalo podaljšati na 
tri leta, rok za nakup stanovanj, ki se bodo prvotnim lastnikom 
vrnila, pa naj se podaljša na pet let. Še pred tem pa bo treba 
zagotoviti, da lastnik najemniku ponudi drugo lastno stanova- 
nje, če zasedenega noče prodati, nadomestilo za popust pa 
!prav tako uveljavlja od zavezanca za vrnitev stanovanja. Če pa 
'tudi tega lastnik noče, naj bi bilo dopuščeno, da najemnik 
popust uveljavlja od zavezanca za vrnitev stanovanja za čas 
bivanja v takšnem stanovanju, s tem, da bi bil poračun oprav- 

ljen ob nakupu drugega stanovanja in vrnitvi zasedenega 
stanovanja lastniku. 
Sekcija za komunalno stanovanjsko gospodarstvo in urejanje 
prostora Gospodarske zbornice Slovenije predlaga, da naj 
zakon prodajo družbenih stanovanj veže na nacionalne, regi- 
onalne oziroma lokalne programe stanovanjske oskrbe in 
prenove obstoječega stanovanjskega sklada ter na ta način 
zagotovi namensko uporabo stanovanjskih sredstev iz pro- 
daje, najemnin, družbenih participacij in stimulacij. 
Zveza društev upokojencev Slovenije meni, da so stališča 
javne tribune v Cankarjevem domu v Ljubljani ustrezno upo- 
števana v tezah zakona. Vsa stanovanja, namensko zgrajena 
s sredstvi SPIZ za upokojence (posebni bloki) se v nobenem 
primeru ne bi smela prodati, ker v njih stanujejo le upoko- 
jenci. Druga stanovanja pa naj se prodajo, sredstva pa vloži 
v sklad in iz njega nabavi nova stanovanja, izključno name- 
njena za upokojence. 
Predsedstvo Skupščine SPIZ je v zvezi s problematiko upoko- 
jenskih stanovanj ter ob upoštevanju stališč Izvršnega odbora 
Republiškega odbora ZZB NOV Slovenije sprejelo predlog, da 
se besedilo 112. teze v celoti črta. Skupnost se namreč strinja 
s prenosom upokojenskih in borčevskih stanovanj y njeno 
last, nima pa nikakršnega interesa določati posebne pogoje 
odprodaje stanovanj oziroma prodajo omejevati. Glede mož- 
nosti odkupa stanovanj in pogojev za ta nakup SPIZ podpira 
stališča in pripombe, da morajo biti vsi državljani v tej pravici 
izenačeni. Namesto črtane 112. teze pa je treba v zakonu 
urediti poseben status strogo namenskih stanovanj za upoko- 
jence, zgrajenih v sklopu domov upokojencev ali posebnih 
stolpičev in blokov s praviloma majhnimi stanovanji. 
Poslanec v Družbenopolitičnem Zboru Skupščine Republike 
Slovenije g. Andrej Magajna je ugotovil, da je premalo stimuli- 
rano vračanje družbenih stanovanj. Tiste imetnike stanovanj- 
ske pravice, ki imajo denar, bi morali stimulirati tako, da bi si 
sami drugače rešili stanovanjsko vprašanje, dosedanje druž- 
beno stanovanje pa sprostili. Stimulacij naj bi deležni tudi 
tisti, ki bi zamenjali večje stanovanje z manjšim. 
G. Anton Kovšca iz Komunalnega stanovanjskega podjetja 
»Okolje« Piran, meni, da bi morali v zakonu opredeliti pri- 
mere, kdaj kupec ni dolžan odprodati stanovanja, saj bi seda- 
nje določbe lahko povzročile pri investicijah u infrastrukturo 
dodatne stroške. 
Dominvest Jesenice predlaga, naj bodo lastniki dolžni prodati 
imetniku stanovanjske pravice stanovanje v roku treh let po 
uveljavitvi zakona. Popust naj bo odvisen od delovne dobe 
imetnika, povečan za lastno udeležbo. Za določitev vrednosti 
stanovanj naj se uporablja prometna vrednost, izračunana po 
enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti. Sredstva 
iz naslova prodaje stanovanj naj se stekajo v občinski sklad za 
financiranje nakupa in graditve stanovanj mladih družin. 
Obvezna ustanovitev teh skladov v občinah naj se predpiše 
z zakonom. 
Mestni sekretariat za stanovanjsko gospodarstvo Ljubljana 
v svojih pripombah opozarja na specifično situacijo v spome- 
niško zaščitenih hišah, kjer lastniki ne bodo mogli vzdrževati 
zunanjega izgleda hiše v skladu z zahtevami spomeniškega 
varstva. Te hiše bi morale imeti poseben status in bi morala 
zanje skrbeti država. Predlagajo še, da bi 30% popust veljal 
tudi za tiste kupce družbenih stanovanj, ki so le ta že odkupili 
po starih pogojih, pa jih še niso odplačali. Glede določbe 
v 107. tezi, da obrok ohranja realno vrednost, pa opozarja na 
potrebo po dopolnitvah, ki bodo omogočile realne izračune. 
Predlagatelj v zvezi z naštetimi stališči in pripombami, ki 
odpirajo vprašanja vrednotenja stanovanjskega prispevka, 
odkupa stanovanj na zahtevo imetnika stanovanjske pravice, 
pogojev odkupa ter enakopravnosti občanov v procesu priva- 
tizacije, vstraja na načelnih rešitvah, izpostavljenih že 
v skupščinski razpravi o predlogu za izdajo stanovanjskega 
zakona. 
Predlagatelj zavrača vrednotenje stanovanjskega prispevka 
v tem smislu, da so si zaradi plačevanja stanovanjskih pri- 
spevkov imetniki stanovanjske pravice, stanovanje, t/ katerem 
stanujejo, že kupili oziroma si zagotovili solastniški delež, 
odvisno od časa vplačevanja stanovanjskega prispevka, kar 
naj ima za posledico progresivno določen popust. Predlaga- 
telj s tem v zvezi poudarja, da je sistem financiranja oziroma 
izločanja sredstev za stanovanjsko gospodarstvo v desetletjih 
po vojni deloval v funkciji javnih financ in da z zagotavljanjem 
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deležev ne moremo doseči zaželjenih učinkov privatizacije pri 
zagotavljanju svežega kapitala. 
Predlagatelj tudi poudarja, da je potrebno v zakonu ohraniti 
enake pogoje odkupa za vse imetnike stanovanjske pravice, 
ker gre za nakup na zahtevo. 
Predlagatelj ne more sprejeti pripomb, da bi z zakonom zave- 
zal lastnike, da denar, pridobljen s prodajo družbenih stano- 
vanj, obvezno vlagajo v stanovanjsko sfero. Tozadevna 
določba bi bila v nasprotju s konceptom zakona, ki v načelu 
razbremenjuje podjetnika skrbi za razreševanje stanovanjskih 
problemov svojih delavcev, razen ko sam oceni, da je to 
potrebno za njegovo uspešno poslovno in razvojno pot. V vsa- 
kem primeru pa se bodo sredstva, zbrana z odprodajo, 
posredno vrnila delavcem, ki so jih odvajali. Glede sredstev, 
pridobljenih s prodajo republiških stanovanj, pa je predlaga- 
telj predvidel, da gredo v Stanovanjski razvojni sklad, razen 
od stanovanj, namenjenih za delavce in funkcionarje republi- 
ških državnih organov. 
V operacionalizaciji načel privatizacije je predlagatelj 
v osnutku zakona upošteval številne pripombe iz razprave, ki 
niso bile v nasprotju s konceptom privatizacije. 
Predlagatelj je v osnutek zakona vgradil določbo, da mora 
mesečni obrok ves čas odplačevanja predstavljati vrednost 
enakega deleža stanovanja, v primeru pa, da je tako izračunan 
obrok višji kot znaša ena tretjina mesečnega osebnega 
dohodka kupca, se doba obročnega odplačevanja ustrezno 
podaljša. 
Predlagatelj je v osnutek zakona vgradil tudi sistem vzpodbud 
za predčasno odplačilo stanovanja. Tako ima kupec, ki ob 
sklenitvi kupoprodajne pogodbe pogodbeno ceno odplača 
v enkratnem znesku, pravico do popusta v višini 60% od 
vrednosti stanovanja. Do dodatnega popusta ima pravico tudi 
tisti kupec, ki želi predčasno odplačati stanovanje in to izjavi 
ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe, pa tudi tisti kupec, ki se 
odloči za predčasno odplačilo po že sklenjeni kupni pogodbi. 
Predlagatelj sprejema tudi stališča in pripombe iz razprave, ki 
so se zavzela, da se iz prodaje na zahtevo izločijo stanovanja, 
ki so bila v celoti namensko zgrajena za razreševanje stano- 
vanjskih potreb upokojencev. Predlagatelj je ustrezno 
določbo s tem v zvezi vgradil v 115. člen osnutka zakona. 
V 116. členu osnutka zakona pa je izvzet iz obvezne prodaje 
na zahtevo, skladno s stališči iz razprave, tudi stanovanja 
v hišan, predvidenih za rušenje ali kjer je v teku celovita 
prenova oziroma če se stanovanjska hiša po predpisih 
o denacionalizaciji ne vrača v/iaravi. 
V primerih omejitve pravice odkupa na zahtevo, so po 
osnutku zakona lastniki stanovanj bivšemu imetniku stano- 
vanjske pravice, ki to zahteva v dveh letih po uveljavitvi 
zakona, dolžni omogočiti nakup drugega primernega stano- 
vanja, pod pogoji privatizacije, kot jo bo določal stanovanjski 
zakon. 
Določbe v zvezi z omejitvijo pravice do nakupa ter omogoča- 
njem nakupa drugega primernega stanovanja se smiselno 
uporabljajo tudi za stanovanja, namenjena osebam za oprav- 
ljanje službene dolžnosti po 40. členu zakona o stanovanjskih 
razmerjih, na katerih je bila dodeljena stanovanjska pravica. 
Glede na stališča iz razprave je predlagatelj pripravil tudi 
nekaj konkretnih izračunov, ki naj zagotovijo informacijo 
o ustreznosti odločitve o odkupu stanovanja. Izračuni so 
predstavljeni v obrazložitvi osnutka zakona po členih. 
Predlagatelj je skladno s stališčem iz razprave v osnutek 
zakona vgradil tudi določbe, ki naj spodbujajo sproščanje 
družbenih stanovanj in zamenjave stanovanj za manjše. 
Predlagatelj ocenjuje, da kaže z finančnimi spodbudami sti- 
mulirati sproščanje družbenih stanovanj takrat, ko ima imet- 
nik stanovanjske pravice za zadovoljevanje stanovanjskih 
potreb druge možnosti, kot v primeru počitniškega stanova- 
nja, primernega vikenda ali selitve v rojstni kraj. Še posebej so 
po mnenju predlagatelja finančne stimulacije pomembne 
v primerih, ko je imetnik stanovanjske pravice brezposeln in 
mu bo lahko to denarno nadomestilo omogočilo,ob predpo- 
stavki, da ima doma rešeno stanovanjsko vprašanje, začetni 
kapital pri samozaposlitvi. 
Po mnenju predlagatelja bomo s tem in z zamenjavami stano- 
vanj v večjem številu dosegli visoko stopnjo fleksibilnosti 
v izrabi stanovanjskega sklada. 
Predlagatelj sprejema tudi pripombe, da je potrebno v zakonu 
razrešiti tudi situacije v primeru, če kupec ne bo dovolj teme- 

ljito razmislil o nakupu ali pa se mu bodo tekom dobe odpla- 
čevanja ekonomske razmere toliko poslabšale, da ne bi zmo- 
gel več odplačevati stanovanja. V tem primeru kupec lahko 
zahteva razvezo kupoprodajne pogodbe, s tem, da mu je 
prodajalec dolžan povrniti že plačane obroke v realni vredno- 
sti in s kupcem skleniti najemno pogodbo, kolikor to želi. Če 
prodajalec ne pristane na razvezo pogodbe na tak način, je 
kupcu dolžan priznati solastnino. 
Predlagatelj zagotavlja v zakonu enakopraven položaj tudi 
imetnikom stanovanjske pravice, ki stanujejo v stanovanjih, ki 
naj bi bila po sprejetju zakona o denacionalizaciji vrnjena 
prvotnim lastnikom. Glede na načelo o vračanju v naravi pa 
zakonske določbe v zvezi z uveljavljanjem pravice do nakupa 
stanovanja, opredeljene v 112. in 113. členu, upoštevajo spe- 
cifično ureditev razreševanja tega vprašanja. 
V zvezi z asociacijami lastnikov je Poslanski klub LDS v raz- 
pravi zavzel stališče, da bo potrebno organizacijo in vlogo 
stanovanjske zbornice dograditi, kolikor bo prevladalo sta- 
lišče, da jo sploh rabimo. V nobenem primeru pa zbornica ne 
sme postati instrumentarij cehovskega zapiranja lastnikov in 
leglo monopolističnega obnašanja izvajalcev. 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine Republike Slove- 
nije enako meni, da je potrebno opredelitev zbornice 
ponovno proučiti zlasti z vidika obveznega članstva in njenih 
paradržavnih funkcij. 
Proti ustanovitvi stanovanjske zbornice so se izrekli poslanci 
Skupščine Republike Slovenije iz Lendave. Predlagajo, da se 
naloge in pristojnosti zbornice porazdelijo med občino in 
republiškim upravnim organom. 
Nasprotovanje ustanovitvi Stanovanjske zbornice Slovenije je 
izrazila tudi Krka iz Novega mesta. 
Za prostovoljno članstvo v zbornici sta se zavzela poslanca iz 
Novega mesta g. Marjan Dvornik in g. Boštjan Kovačič. Po 
njunem se v kontekstu osnutka zakona dejavnost zbornice 
prepleta in podvaja z dejavnostjo upravnih organov. 
Sekcija za komunalno stanovanjsko gospodarstvo in urejanje 
prostora Gospodarske zbornice Slovenije predlaga, da je 
potrebno v zakonu opredeliti razmerja med sedaj veljavnim 
zborničnim sistemom in morebitnimi panožnimi zbornicami 
v okviru »splošne« gospodarske zbornice aH kot samostojne 
panožne zbornice. 
Predlagatelj se je v zvezi z gornjimi pripombami in stališči 
odločil, da v osnutku zakona opusti navajanje asociacij lastni- 
kov t.j. povezovanja sedanjih in bodočih lastnikov najemnih in 
lastniških stanovanj v različne profitne in neprofitne asoci- 
acije. Že v tezah za osnutek zakona je bila varianta k 26. tezi, 
da se V. poglavje »asociacije lastnikov « črta, kar je bilo 
razbrati tudi iz večine razprav. 
Predlagatelj sprejema opozorila iz razprav, da Stanovanjska 
zbornica Slovenije ne sme postati instrumentarij cehovskega 
zapiranja lastnikov. Zato je zbornici lastnikov kot protiutež 
predvidel svet za varstvo pravic najemnikov. Ciljev, ki naj bi jih 
zagotovila stanovanjska zbornica, pa po mnenju predlagatelja 
ni moč zagotoviti v pogojih neobveznega članstva lastnikov 
stanovanj v zbornici, zato predlagatelj v osnutku zakona ohra- 
nja obvezno včlanjevanje lastnikov najemnih stanovanj, ki 
oddajajo več kot tri stanovanja. Člani zbornice pa so lahko 
tudi izvajalci stanovanjskih storitev. 
Predlagatelj tudi odločno zavrača očitke, ki se nanašajo na 
podvajanje nalog z dejavnostjo upravnih organov. V osnutku 
zakona so skrčene tudi naloge zbornice, ki naj bi jih zbornica 
izvrševala kot javno pooblastilo zgolj na predpisovanje pogo- 
jev, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci stanovanjskih storitev, 
če želijo biti člani zbornice. Opuščene so tudi vse določbe 
o organih zbornice, častnem sodišču, sredstvih za delo zbor- 
nice ter strokovni službi. Vse omenjeno zakon prepušča sta- 
tutu zbornice. 
Zbornica spremlja in obravnava problematiko na področju 
oddajanja stanovanj in izvajanja stanovanjskih storitev, 
spremlja in obdeluje ponudbo in povpraševanje na trgu 
najemnih stanovanj, ponudbo in povpraševanje po izvajalcih 
stanovanjskih storitev, ter zagotavlja svojim članom vse 
potrebne informacije, ki so pomembne za njihove poslovne 
odločitve. 
Predlagatelj je že v obrazložitvi tez za osnutek zakona najavil 
potrebo po utrditvi vloge sveta za varstvo pravic najemnikov, 
za kar je dobil potrditve tudi v nekaterih stališčih, ki so v zvezi 
z zborničnim organiziranjem lastnikov najemnih stanovanj in 
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izvajalcev stanovanjskih storitev opozorile tudi na potrebo po 
organu, ki naj zagotavlja varstvo interesov najemnikov. 
Predlagatelj je s tem v zvezi v osnutku zakona razdelal raz- 
merja med svetom za varstvo pravic in skupščino občine, 
predpisal obvezno obravnavo stališč in mnenj sveta v skupš- 
čini občine ter predvidel možnost povezovanja svetov za 
varstvo pravic najemnikov v republiški svet. V osnutku zakona 
je predlagatelj uredil tudi razmerja republiškega sveta do 
republiških organov in Stanovanjske zbornice Slovenije. 
Pripombe in stališča iz razprave, ki so zadevala pristojnost in 
naloge občine in republike na stanovanjskem področju, so se 
mnogokrat dotikale tudi nacionalnega stanovanjskega pro- 
grama kot dokumenta, ki naj prinese informacijo o oblikah 
dostopa do stanovanj v bodoče. 
Poslanski klub LDS v zvezi z nalogami občine in republike 
meni, da iz zakona ni videti nekega materialnega ozadja za 
njihovo realizacijo. 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine Republike Slove- 
nije opozarja, da bo v zakon treba ustrezneje vmestiti nepro- 
fitni sektor, enako meni tudi Poslanski klub LDS. Po mnenju 
zakonodajno-pravne komisije razmejitev pristojnosti med 
republiko in občino v zakonu izhaja iz dosedanje ureditve, za 
katero pa nova ustava predvideva velike spremembe. 

' Zakonodajno-pravna komisija tudi meni, da je nacionalni 
program bistveni instrument izvedbe ponujene stanovanjske 
reforme, kar je poenoteno stališče večine razprav, ki so se 
dotikala teme •>nacionalni stanovanjski program«. 
V zvezi z razreševanjem stanovanjskih vprašanj v bodoče je 
stališče poslancev iz Novega mesta g. Dvornika in g. Kova- 
čiča, da so fizične obveznosti države na obeh ravneh preob- 
sežne. Poslanec v Zboru združenega dela Skupščine Repu- 
blike Slovenije g. Moge je mnenja da je glede na sedanje 
stanje, bodoča stanovanjska gradnja popolnoma negotova. 
Odbor za mladinska vprašanja Skupščine Republike Slovenije 
se je zavzel z opredelitev statusa mladih družin kot specifične 
kategorije v nacionalnem stanovanjskem programu, oblikova- 
nju nacionalnega stanovanjskega programa pa je dejansko 
namenjena tudi pripomba Komisije za družino Skupščine 
Republike Slovenije, ki predlaga, da je treba ustrezneje urediti 
pogoje za pridobitev bančnih kreditov, torej pogoje najema 
kredita, odplačevanja in obrestne mere. 
Predlagatelj soglaša s poenotenim stališčem iz dosedanjih 
skupščinskih razprav, da je bistveni instrument izvedbe ponu- 
jene stanovanjske reforme nacionalni stanovanjski program, 
ki je v pripravi. Glede na koncept stanovanjskega zakona, 
integralni proračun ter davčni sistem, je predlagatelj na sta- 
lišču, da se v zakonu opredeli le nastavke programe. S tem 
v zvezi osnutek zakona v poglavju o pristojnostih in nalogah 
občine in republike na stanovanjskem področju opredeljuje 
najprej, da republika določa stanovanjsko politiko, določa 
nacionalni stanovanjski program ter zagotavlja sredstva za 
njegovo izvedbo. V zakonu je v zvezi z vsebino nacionalnega 
stanovanjskega programa na novo opredeljena predvsem 
zahteva, da bodoče neprofitne stanovanjske asociacije upo- 
števajo predpisane normative, standarde in metodologije ter 
da pri svojem delu poslujejo po neprofitnih načelih. Za vgradi- 
tev te določbe, ki bo morala biti operacionalizirana v naci- 
'onalnem stanovanjskem programu, v sam zakon, se je predla- 
gatelj odločil vsled dejstva, da je potrebno neprofitni sektor 
dejansko šele utrditi. 

j.Neprofitne stanovanjske asociacije so pravne ali civilne 
pravne osebe, ki jih v svetu ustanavljajo poleg državnih insti- 
tucij in delodajalcev tudi karitativne organizacije (verske 
iorganizacije in dobrodelna društva). 
iDejavnost neprofitnih stanovanjskih asociacij je gradnja in 
\oddajanje stanovanj in stanovanjskih hiš na neprofitnih osno- 
vah. To ne pomeni ekonomsko neuspešnega poslovanja, 
j ampak le odstopanje od profita oziroma ustvarjanje minimal- 
nega profita. Takšna organizacija se mora v celoti sama 
financirati in sicer z lastnimi deleži članov in z najemanjem 
ugodnih kreditov ob pomoči oblasti. 

'■Republika Slovenija bo razvijala in vzpodbujala predvsem dva 
itipa neprofitnih stanovanjskih asociacij: 
!- stanovanjska najemna združenja in 

stanovanjske zadruge. 
Neprofitna stanovanjska združenja lahko ustanovijo fizične in 
pravne osebe v skladu z obstoječo podjetniško in drugo 
zakonodajo. Ustanovitelji investirajo v nepremičnine združe- 

nja in upravljajo z njimi, so torej bodoči upravljalci neprofitnih 
stanovanj. Dejavnost združenja je oddajanje stanovanj po 
stroškovni najemnini osebam, ki niso člani združenja. 
Motiv za ustanavljanje tovrstnih neprofitnih združenj je lahko 
ustvarjanje novih delovnih mest, vlaganje v dolgoročno netve- 
gano naložbo ali omogočanje najema stanovanj svoji delovni 
sili (za delodajalce). 
Neprofitne stanovanjske zadruge bodo gradile stanovanja in 
stanovanjske hiše za svoje člane. Ti bodo hkrati soinvestitorji 
oziroma solastniki zadružnega premoženja (članski delež) in 
bodoči najemniki tako zgrajenih stanovanj. Najemnine za 
stanovanja, grajena in vzdrževana na neprofitnem principu 
stanovanjskih zadrug morajo biti znosne. Pokriti pa morajo 
vse stroške vzdrževanja (investicijskega in tekočega), uprav- 
ljanja in stroške kapitala (odplačevanje najetih kreditov). 
Višina najemnine je seveda močno odvisna od članskega 
deleža, ki ga mora vsak član zadruge vplačati ob vstopu 
v zadrugo, nadalje od višine oziroma cene najetih kreditov, 
stroškov gradnje, vzdrževanja ter upravljanja s stanovanjem 
ter deleža republiške oziroma lokalne družbenopolitične 
skupnosti. Zato bo morala neprofitna stanovanjska zadruga, 
če bo želela minimizirati najemnino, stremeti za: 
- čimvečjim zniževanjem stroškov gradnje z racionalizacijo 
priprave, organizacije in vodenja gradnje; 
- pridobivanjem čim ugodnejšega posojilnega kapitala (nizka 
obrestna mera, nefiksna odplačilna doba); 
- pridobivanjem čim večjega deleža lastne udeležbe članov 
(najmanj 20%) in 
- zniževanjem stroškov vzdrževanja in upravljanja. 
Republika Slovenija bo vzpodbujala gradnjo in oddajanje 
stanovanj in stanovanjskih hiš na neprofitni način tako, da bo 
omogočala najemanje kreditov po ugodnejših pogojih (stano- 
vanjska hranilnica), nudila ugodnosti pri pridobivanju stavb- 
nih zemljišč, dajala garancije za najem kreditov, davčne olaj- 
šave, svetovanje in inštrukcije ter druge ugodnosti. 
Občine, ki bodo vzpodbujale gradnjo neprofitnih stanovanj, 
bodo lahko del teh stanovanj namenile za socialne kategorije 
prebivalstva oziroma za populacijo z nižjimi dohodki. 
Največji delež tovrstne stanovanjske gradnje pa bo namenjen 
prebivalstvu z zmernimi dohodki, ki si bodo na ta način lahko 
rešili svoje stanovanjsko vprašanje s kombinacijo lastnih 
sredstev in kreditov. 
Takšna oblika reševanja stanovanjskih problemov bo na eni 
strani odprla možnosti za hitrejše in cenejše ustvarjanje pri- 
mernega stanovanjskega standarda prebivalstva, na drugi 
strani pa poživila stanovanjsko gradnjo in kvaliteto bivanja 
v novozgrajenih stanovanjih, kar vse bo generiralo nova 
delovna mesta. 
Predlagatelj je v osnutku zakona opredelil pomoč pri pridobi- 
tvi oziroma uporabi stanovanj med pristojnostmi občine, ki 
tudi zagotavlja sredstva za graditev socialnih stanovanj in 
pomoč pri plačevanju najemnine. 
V zvezi z vsebino nacionalnega stanovanjskega programa 
predlagatelj ocenjuje večino pripomb za koristne in jih bo 
upošteval pri pripravi nacionalnega programa. 

III. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
Upoštevaje pripombo zakonodajno-pravne komisije je preo- 
blikovan dosedanji naslov I. poglavja »Uvodne določbe« 
v »Splošne določbe«, ki vključujejo tudi določbe dosedanjega 
II. poglavja tez »Pojem stanovanja in stanovanjske hiše«. 
V 1. členu je skladno s pripombo zakonodajno-pravne komi- 
sije k 1. in 3. tezi, upoštevaje smiselno tudi pripombo poslan- 
skega kluba LDS k 3. tezi, opuščeno naštevanje poglavij 
zakona. Člen sedaj navaja najpomembnejša vsebinska vpra- 
šanja, ki jih ureja zakon. V 2. členu je opredeljen pojem 
»stanovanje« kot skupina prostorov, namenjenih za trajno 
bivanje, ki praviloma predstavljajo funkcionalno celoto z last- 
nim vhodom in ki omogočajo trajno uporabo, ne glede na to, 
ali so prostori v stanovanjski hiši ali v drugi zgradbi. 
V tem členu zakon opredeljuje tudi »pomožne stanovanjske 
prostore« kot prostore, ki spadajo k stanovanju in so njegov 
sestavni del, ne glede na to, ali so v stanovanjski hiši ali izven 
nje. 
Pojasnila pojmov v 3.členu se nanašajo na prostore, ki po 
zakonu ne štejejo za stanovanje. Mednje štejejo prostori za 
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začasno prebivanje, prostori v stavbi, zgrajeni za nastanitev 
posameznikov, prostori, ki se od časa do časa uporabljajo za 
počitek ali oddih, ne omogočajo pa trajnega bivanja (vikendi) 
in prostori za turistične nastanitvene zmogljivosti, ki niso 
namenjeni za zadovoljevanje stanovanjskih potreb. 
V primeru dvoma, če gre za stanovanje, odloči o tem občinski 
upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve in sicer na 
zahtevo zainteresirane stranke. 
V členu je delno upoštevana pripomba g. Mirana Potrča k 4. 
tezi, smiselno pa tudi pripomba zakonodajno-pravne komi- 
sije k 5. tezi. 
4. člen z razmejitvijo pojma lastnega in najemnega stanovanja 
ter tipizacijo najemnih stanovanj pomeni osnovno informacijo 
o predvidenih načinih razreševanja stanovanjskih vprašanj, 
saj vsak tip stanovanja pomeni oziroma veže nase določen 
obseg stimulativnih ukrepov države v primeru pridobitve last- 
nega stanovanja, izgradnje socialnih oziroma neprofitnih sta- 
novanj, z izjemo profitnih stanovanj, ki so v celoti stvar inve- 
stitorja. 
Za lastno stanovanje šteje stanovanje, ki ga stalno uporablja 
lastnik ali njegovi ožji družinski člani. 
Za najemno stanovanje šteje socialno, službeno, profitno in 
neprofitno stanovanje, pri čemer so našteta poimenovanja 
najemnih stanovanj posebej pojasnjena. Pojasnjuje se tudi 
pojem počitniškega stanovanja. Stanovanje, ki je prazno več 
kot 30 dni, se šteje za počitniško stanovanje. 
V novem zadnjem odstavku tega člena je določeno, da je 
lastnik najemnega stanovanja dolžan opredeliti vrsto najem- 
nega stanovanja v najemni pogodbi. 
Upoštevana je pripomba zakonodajno-pravne komisije, 
poslanskega kluba LDS, »Krke«, g. Rada Karničnika ter Mest- 
nega sekretariata za stanovanjsko gospodarstvo Ljubljana 
k 5. tezi. 
Med splošne določbe zakona je iz poglavja o stanovanjsko 
najemnih razmerjih prenešen 5. člen zakona, ki definira pri- 
merno stanovanje. 
Za primerno stanovanje šteje tisto stanovanje, ki ima poleg 
kuhinje, sanitarnih prostorov in predsobe še toliko spalnega 
prostora, da zadošča stanovanjskim potrebam najemnika in 
njegovim ožjim družinskim članom, če živijo z njim v skupnem 
gospodinjstvu. Zakon v tem členu določa, da spalnica 
zadošča za dve osebi, dnevna soba in kabinet kot spalni 
prostor pa za eno osebo. 
6. člen določa, da za ožje družinske člane po tem zakonu 
štejejo zakonec lastnika ali oseba, s katero lastnik (po variant- 
nem dodatku vsaj dve leti) živi v življenjski skupnosti, otroci 
oziroma posvojenci ter starši in posvojitelji. 
V 7. členu je opredeljen pojem stanovanjske hiše, za katero po 
zakonu šteje enostanovanjska in večstanovanjska hiša. Za 
stanovanjsko hišo šteje tudi hiša, v kateri so tudi poslovni 
oziroma drugi nestanovanjski prostori, vendar so stanovanja 
glede na celotno površino hiše v pretežni večini. 
Opredelitve pojmov so tudi v 8. členu zakona, nanašajo pa se 
na skupne prostore, dele, objekte in naprave večstanovanjske 
hiše. Hišniško stanovanje šteje po zakonu za skupni prostor 
večstanovanjske hiše. 
V členu je delno upoštevana pripomba Dominvesta Jesenice 
k 8. tezi. 
Pojma funkcionalnega zemljišča ter skupnega funkcional- 
nega zemljišča sta pojasnjena V 9. členu. 
V 10. členu zakon uvaja register stanovanj kot evidenco, ki se 
vodi za območje občine. Podatki se zajemajo iz katastra 
zgradb, pogodb o upravljanju ter najemnih pogodb. Zakon 
v tem členu določa podatke, ki se evidentirajo in hranijo 
v registru stanovanj, ki ga vzdržuje pristojni občinski upravni 
organ. Lastniki stanovanj morajo sporočiti organu, ki vzdržuje 
register stanovanj vse spremembe podatkov v roku 15 dni po 
nastali spremembi. 
Podatke iz registra stanovanj smejo pri svojem delu uporab- 
ljati pristojni republiški in občinski upravni organi, uprave za 
družbene prihodke ter Stanovanjska zbornica Slovenije. 
Zakon sicer v posebnem poglavju določa pristojnosti in 
naloge občine in republike na stanovanjskem področju, 
izdvojeno pa že v 11. členu našteva vse podzakonske akte, ki 
so v zakonu predvideni. V členu je smiselno upoštevana tudi 
pripomba zakonodajno-pravne komisije k 11. tezi kakor tudi 
pripombi g. Marjana Dvornika in g. Boštjana Kovačiča k 134. 
tezi. 

V poglavju »splošne določbe« predlagatelj ni upošteval pri- 
pomb zakonodajno-pravne komisije k 2. tezi, ker se tega 
člena v osnutku zakona ne ohranja. Predlagatelj tudi ni upo- 
števal pripomb Mestnega sekretariata za stanovanjsko gospo- 
darstvo Ljubljana za oblikovanje člena, po katerem naj se 
določbe, ki se nanašajo na pravice in obveznosti občin, na 
območju, za katero je ustanovljena posebna DPS oziroma 
mesto, uporabljajo za mesto. Po sedanji ustavni ureditvi je 
stanovanjsko področje v pristojnosti občin, obseg urejanja 
zadev s tega področja na ravni mesta pa je stvar občinskih in 
mestnega statuta. Predlagatelj je upošteval redakcijsko pri- 
pombo zakonodajno-pravne komisije k 10. tezi in izraz 
»identifikacija« zamenjal z izrazom »enotna matična šte- 
vilka«. 

11. LASTNINSKO PRAVNA RAZMERJA 
Izhajajoč iz ustavnega načela enakopravnosti lastninskih 
oblik, brez omejevanja obsega lastnine, zakon v 12. členu 
določa, da je stanovanje kot posamezni del stanovanjske hiše 
lahko v lastnini pravnih ali fizičnih oseb t j. etažni lastnini, pri 
čemer je novost možnost, opredeljena v drugem odstavku 12. 
člena, po kateri je stanovanje v etažni lastnini lahko tudi 
v solastnini. 
12. člen tudi določa, da so skupni prostori, deli, objekti in 
naprave v večstanovanjski hiši v solastnini vseh etažnih lastni- 
kov, pri čemer je idealni delež vsakega etažnega lastnika 
sorazmeren vrednosti njegovega stanovanja, glede na skupno 
vrednost etažne lastnine v celi hiši. 
Pravice in obveznosti solastnikov na skupnih prostorih, delih, 
objektih in napravah so sorazmerne vrednosti njihovih ideal- 
nih deležev. 
V tem poglavju je upoštevano priporočilo zakonodajno- 
-pravne komisije, da naj zakon določa, da se smejo deliti, 
preurejati ali nadzidati le skupni prostori, deli in naprave pa 
so izvzeti iz pravnega prometa. 
V 13. členu je določeno, da ima vsak solastnik pravico zahte- 
vati, da se njegov idealni delež, ki ga ima na skupnih prostorih 
stanovanjske hiše, spremeni v etažno lastnino, če je to glede 
na njegov idealni delež, razporeditev, funkcionalno zasnovo, 
tehnično izvedljivost in dostopnost mogoče, in s tem sogla- 
šajo vsi ostali solastniki. Kolikor se vsi solastniki strinjajo 
glede spremembe idealnega deleža na skupnih prostorih sta- 
novanjske hiše v etažno lastnino, morajo o tem skleniti 
pogodbo v pisni obliki. V primeru spora odloča o zahtevi za 
spremembo idealnih deležev na skupnih prostorih stanovanj- 
ske hiše sodišče v nepravdnem postopku. 
V členu je upoštevana pripomba zakonodajno-pravne komi- 
sije k 13. tezi, smiselno pa tudi pripomba g. Mirana Potrča 
k 13. tezi. 
Preurejanje podstrešij v stanovanja ali v druge namene vse 
doslej povzroča številna vprašanja v zvezi z lastništvom, zato 
zakon v 14. členu določa, da je skupne prostore stanovanjske 
hiše, na katerih imajo lastniki idealne deleže, možno preure- 
diti oziroma stavbo nadzidati, če investitor sklene pogodbo 
v pisni obliki z vsemi lastniki. S pogodbo med investitorjem in 
lastniki se določi način in tudi vse druge pogoje, ki jih mora 
investitor izpolniti zaradi predvidenih gradbenih del. Posle- 
dica preureditve ali nadzidave je sprememba idealnih deležev, 
opredeljenih v pogodbi o upravljanju. 
Nov 15. člen določa, da se določbe 13. in 14. člena smiselno 
uporabljajo tudi za posege na skupnem funkcionalnem zem- 
ljišču. 

Promet s stanovanji in stanovanjskimi hišami 
16. člen določa, da je promet s stanovanji in stanovanjskimi 
hišami prost pod z zakonom določenimi pogoji, dosedanje 
oblike prometa s stanovanji in stanovanjskimi hišami pa so 
razširjene tudi na možnost prometa po idealnih deležih, kar je 
posebej opredeljeno v 17. členu. 
V 18. členu je določeno, da mora biti pogodba, s katero se 
prenese lastninska pravica na stanovanju, stanovanjski hiši 
oziroma idealnem deležu pisna, sicer je nična. 

Predkupna pravica 
Osnutek zakona v členih 19. do 22. podrobno opredeljuje 
predkupno pravico najemnika stanovanja. 
Po 20. členu lastnik, ki namerava prodati stanovanje ali stano- 
vanjsko hišo, ga mora ponuditi naprodaj najemniku in sicer 
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po pošti s povratnico ali z vlogo po sodišču in mu sporočiti 
ceno ter druge prodajne pogoje. 
Če je v ponudbi pogoj, da je treba vso ceno ali del cene 
izplačati v gotovini, ima izjava o sprejemu ponudbe učinek le, 
če izroči tisti, ki mu je stanovanje ali stanovanjska hiša ponu- 
jena naprodaj v 60 dneh ponudniku ali položi pri sodišču ves 
znesek, ki ga je treba skladno s ponudbo izplačati v gotovini. 
Če najemnik ne izjavi v 60. dneh od prejema ponudbe, da 
ponudbo sprejema, lahko proda ponudnik stanovanje ali sta- 
novanjsko hišo drugemu, vendar samo pod enakimi ali manj 
ugodnimi pogoji. 
Kupoprodajno pogodbo je dolžan ponudnik predložiti na vpo- 
gled predkupnemu upravičencu. 
V členu je upoštevana pripomba Mestnega sekretariata za 
stanovanjsko gospodarstvo Ljubljana k 18. tezi. 
V 21. členu je opredeljen postopek v primeru kršitve pred- 
kupne pravice najemnika. 
V členu so smiselno upoštevane pripombe zakonodajno- 
-pravne komisije, g. Mirana Potrča, ge. Aleksandre Pretnar 
ter Sveta ZSSS, dane k 16. in 17. tezi, kakor tudi zakonodajno- 
- pravne komisije in g. Potrča k 19. tezi z vgraditvijo novega 4. 
odstavka. 
22. člen določa, da se položaj najemnika iz najemnega raz- 
merja, če stanovanja ne kupi kot predkupni upravičenec, 
zaradi tega ne sme poslabšati. 
Predlagatelj ni upošteval pripombe g. Rada Karničnika k 20. 
tezi, ker pripomba vsebinsko ne zadeva tega člena. 

III. ORGANIZIRANOST IN UPRAVLJANJE LASTNIKOV 
V VEČSTANOVANJSKIH HIŠAH 
23. člen zakona določa, da morajo lastniki v večstanovanjski 
hiši pogodbeno urediti medsebojna razmerja v zvezi z uprav- 
ljanjem s stanovanjsko hišo in funkcionalnim zemljiščem. 
Pogodbo o upravljanju je po tem členu potrebno skleniti tudi 
zaradi upravljanja s skupnim funkcionalnim zemljiščem večih 
stanovanjskih hiš, objektov in naprav. 
Nov 24. člen določa, da se določbe, ki se nanašajo na organi- 
ziranost lastnikov v večstanovanjski hiši ter na upravljanje 
s stanovanji v večstanovanjskih hišah, smiselno uporabljajo 
tudi za lastnike poslovnih prostorov v stanovanjskih hišah. 
Pri upravljanju s stanovanji in s stanovanjskimi hišami je 
potrebno opozoriti, da osnutek zakona v 25. členu uvaja nov 
pojem upravljanja, ki obsega stanovanjske storitve, vzdrževa- 
nje, obratovanje hiše, vzdrževanje funkcionalnega in skup- 
nega funkcionalnega zemljišča, skrb za varstvo bivalnega 
okolja in storitve s tem v zvezi. V tem členu zakon naštete 
pojme tudi pojasnuje. 
Po tem členu se za prenovo in izboljšave štejejo materialna 
vlaganja, ki povečujejo obstoječo uporabno vrednost stano- 
vanj in stanovanjskih hiš in ne sodijo v obseg upravljanja 
s stanovanji in stanovanjskimi hišami. 
V členu je smiselno upoštevana pripomba zakonodajno- 
-pravne komisije. 
V 26. členu je opredeljena vsebina pogodbe o upravljanju iz 
23. člena zakona, s katero lastniki opredelijo idealne deleže 
vsakega lastnika na skupnih prostorih, delih, objektih in 
napravah, če niso že predhodno določeni, dogovorijo pa 
način upravljanja stanovanjske hiše ter skupnih prostorov, 
delov, objektov in naprav stanovanjske hiše ter način odloča- 
nja, način uporabe skupnih prostorov, delov, objektov in 
naprav, delež stroškov upravljanja s skupnimi prostori, deli, 
objekti in napravami in način plačevanja stroškov, ki gre 
v breme lastnikov, delež stroškov obratovanja stanovanjske 
hiše in način plačevanja teh stroškov, ki gre v breme najemni- 
kov, obseg opravil v zvezi z obratovanjem stanovanjske hiše, 
ki se prepušča najemnikom, način imenovanja upravnika hiše 
in meje njegovih pooblastil pri sklepanju poslov s tretjimi 
osebami in pri zastopanju ter morebitnega pooblaščenega 
zastopnika posameznega lastnika - praviloma najemnika 
v tej hiši. Po zakonu je upravnik hiše obvezen v hišah z naj- 
manj štirimi lastniki. 
Pogodba o upravljanju ima pravni učinek nasproti poznejšim 
lastnikom posameznih delov stanovanjske hiše. 
V tem členu je še določeno, da je dolžna pooblaščena oseba 
(upravnik hiše) pogodbo o upravljanju registrirati pri pristoj- 
nem občinskem upravnem organu, ki vodi register pogodb, 
najkasneje v 15 dneh po sklenitvi. V stanovanjski hiši z manj 
kot štirimi lastniki, kjer ni imenovan upravnik, registrira 

pogodbo o upravljanju eden izmed lastnikov, skladno z dolo- 
čili v pogodbi. 
Nov 27. člen določa, da se imenovanje in razrešitev upravnika 
vpiše v register, ki ga vodi občinski upravni organ, pristojen 
za stanovanjske zadeve. Razmerje med lastniki in upravnikom 
je potrebno urediti s pogodbo. 
V tem členu so tudi določbe o pristojnostih upravnika. 
V primeru nespoštovanja teh določb je upravnik lahko razre- 
šen in je dolžan povrniti vse stroške, ki nastanejo zaradi 
njegovega ravnanja oziroma opustitve. Ukrepi, ki jih odredi 
upravnik v mejah svojih pristojnosti, so obvezni za vse last- 
nike. Proti ukrepom, ki jih odredi upravnik, lahko lastnik 
ugovarja. V tem primeru je lastnik dolžan sklicati ostale last- 
nike, ki o sporu dokončno odločijo. 
V novem 28. členu je določeno, da ima upravnik po zakonu 
aktivno in pasivno legitimacijo v upravnem, pravdnem in 
nepravdnem postopku. 
V novem 29. členu je določeno, da je za odločitve v zvezi 
z upravljanjem skupnih prostorov, delov, objektov in naprav 
potrebno soglasje solastnikov, katerih deli sestavljajo skupaj 
več kot polovico vrednosti stanovanjske hiše. Če s tem v zvezi 
ne pride do sporazuma med solastniki, posel pa je nujen za 
redno vzdrževanje stanovanjske hiše, odloči o tem sodišče 
v nepravdnem postopku. Če pa gre za odločitve, ki presegajo 
okvir rednega upravljanja (odtujitve, sprememba namembno- 
sti, oddaja v najem, ustanovitev hipoteke, ustanovitev stvarnih 
služnosti, prenova, izboljšave, ipd.), pa je potrebno soglasje 
vseh solastnikov. 
Nov 30. člen določa, da v primeru, da ne pride do sklenitve 
pogodbe o upravljanju, lahko vsak lastnik predlaga, da 
sodišče v nepravdnem postopku s sklepom nadomesti 
pogodbo o upravljanju. Sprejetje takega sklepa lahko po tem 
členu predlaga tudi najemnik, ki prebiva v hiši, v kateri ni bila 
sklenjena pogodba o upravljanju, kakor tudi pristojni občinski 
upravni organ. Do izdaje sklepa lahko sodišče na predlog 
udeleženca izda začasno odredbo o ureditvi razmerij in dolo- 
čitvi upravnika, če to zahtevajo okoliščine primera, zlasti da 
ne bi prišlo do motenj pri rednem upravljanju hiše. 
V 29. in 30. členu so smiselno upoštevane pripombe zakono- 
dajno-pravne komisije, poslanskega kluba LDS, Odbora za 
varstvo potrošnikov ter Dominvesta Jesenice, dane k 23. in 25. 
tezi. 
31. člen določa, da s stanovanji in stanovanjskimi hišami 
upravljajo lastniki stanovanj in stanovanjskih hiš, pri čemer so 
v pravicah in dolžnostih izenačeni, ne glede na to, ali v stano- 
vanju prebivajo aH ne. 
Osnutek zakona ne opredeljuje posebej organiziranosti 
najemnikov. Predvideva pa se lahko, da bodo odločitve 
najemnikov glede opravil v zvezi z obratovanjem hiše, ki jih 
lahko lastniki prepustijo najemnikom, ohranjale že utečene 
oblike organiziranosti v tistih hišah, kjer so se izkazale za 
učinkovite in varčne. 
32. člen določa, da stroški upravljanja, prenove in izboljšav, 
razen obratovanja, bremenijo lastnika v sorazmerju z idealnim 
deležem, ki ga ima na skupnih prostorih, delih, objektih in 
napravah stanovanjske hiše. Kolikor pa služijo skupni pro- 
stori, deli, objekti in naprave zgolj posameznim stanovanjem, 
bremenijo stroški upravljanja zgolj lastnike teh stanovanj. 
V 33. členu je določeno, da stanovanjske storitve opravljajo 
fizične ali pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje 
organizacijskih, pravnih, finančnih, administrativno-tehnič- 
nih, plansko programerskih in podobnih storitev, ki jih zakon 
poimenuje kot stanovanjske storitve. 
V členu sta upoštevani pripombi zakonodajno-pravne komi- 
sije ter Poslanskega kluba LDS k 45. tezi, saj opravljanje 
storitev osnutek ne veže več na članstvo v zbornici. 
Po 34. členu pa v primeru, da lastniki ne zagotovijo usposob- 
ljenosti skupnih prostorov, delov, objektov in naprav za nor- 
malno rabo, določi na predlog stanovanjske inšpekcije izvrši- 
tev potrebnih del občinski upravni organ, pristojen za stano- 
vanjske zadeve in to v breme lastnikov stanovanjske hiše. 

Stanovanjska inšpekcija mora o nameravanem predlogu 
predhodno obvestiti upravnika hiše. 
V 35. členu je določeno, da mora lastnik zagotoviti popravila 
v zvezi z vzdrževanjem najemnega stanovanja na svoje stro- 
ške, razen če je potreba po popravilu nastala zaradi napačne 
ali malomarne rabe najemnika. 
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Lastnik mora zagotoviti popravila tudi v lastnem stanovanju, 
če je to potrebno, da se odvrne škoda, ki se povzroča drugim 
stanovanjem ali skupnim prostorom, delom, objektom in 
napravam. Zakon v tem členu nalaga lastniku 15 dnevni rok za 
zagotovitev popravila in sicer od dne, ko je napaka nastala 
oziroma ko je bil o napaki obveščen. 
V členih 32. do 35. osnutka zakona je smiselno upoštevana 
večina pripomb na prvotne teze, danih s strani zakonodajno- 
-pravne komisije ter Poslanskega kluba LDS. 
Posebej kaže opozoriti na pripombe g. Dvornika in g. Kova- 
čiča iz Novega mesta, ki opozarjata, da je dolžnost lastnikov, 
da upoštevajo predpise, ki urejajo obvezni minimum vzdrže- 
vanja, izvedljiva le v primeru, da je najemnina za stanovanje 
resnično ekonomska. 

IV. STANOVANJSKA NAJEMNA RAZMERJA 
Osnutek zakona ureja uporabo stanovanj z najemno 
pogodbo. Po pričakovanju so bile tozadevne teze za osnutek 
zakona deležne številnih razprav, marsikdaj tudi zelo kritič- 
nih, saj zakon opušča stanovanjsko pravico na stanovanjih 
v družbeni lastnini. 
Stanovanjska pravica, opredeljena v Ustavi SRS iz leta 1974 
kot pravica njenega imetnika, da pod pogoji, ki jih določa 
zakon, trajno uporablja stanovanje za zadovoljevanje osebnih 
in družinskih potreb, je sicer bila podobna najemu. Pri uve- 
ljavljanju načel trga tudi na stanovanjskem področju, upošte- 
vaje predvideno odpravo družbene lastnine, pa institut stano- 
vanjske pravice ni več združljiv s konceptom stanovanjskega 
zakona in ga vsled tega zakon nadomešča z najemom kot 
obligacijskim razmerjem, pri čemer so v osnutku zakona 
upoštevane številne pripombe na teze za osnutek zakona, ki 
so sicer podprle koncept urejanja uporabe stanovanja s skle- 
nitvijo najemne pogodbe, sočasno pa opozorile na potrebo 
po varstvu vseh dosedanjih imetnikov stanovanjske pravice 
ter zagotovitvi trajnosti najemnega razmerja s podrobno opre- 
delitvijo primerov, kdaj se sme najemna pogodba sklepati za 
določen čas. 
Zakonodaj no-pravna komisija je obširneje razpravljala o pro- 
blemu ustavne podlage predloženega predloga za izdajo 
zakona glede na 206. člen veljavne Ustave, ki zadeva stano- 
vanjsko pravico. S tem v zvezi pa je bilo poudarjeno, da je ob 
tem treba upoštevati pred kratkim sprejeti XCIX amandma 
k Ustavi Republike Slovenije, ki v svoji 3. točki določa, da 
preoblikovanje družbene lastnine v javno in druge oblike 
lastnine ter omejitve lastnine ureja zakon. Ta določba omo- 
goča sprejetje rešitev, ki jih zakon predvideva v zvezi z preo- 
blikovanjem dosedanjih upravičenj, kot posledico privatiza- 
cije stanovanj v družbeni lastnini. 
36. člen zakona določa, da lastnik najemnega stanovanja 
odda stanovanje ali stanovanjsko hišo v najem drugemu 
z sklenitvijo najemne pogodbe. Glede na stališča iz razprave 
o tezah za osnutek zakona, ki so zahtevale opredelitev prime- 
rov sklepanja najemnih pogodb.za določen čas z zakonom, je 
v tem členu določeno, da se najemna pogodba sklepa za 
nedoločen čas, v 37. členu pa zakon opredeljuje sklepanje 
najemnih pogodb za določen čas v treh primerih in sicer če 
gre za službeno stanovanje, če najemno stanovanje oddaja 
fizična oseba, ki ne oddaja več kot treh stanovanj in če je 
najemno stanovanje predvideno za rušenje, prenovo ali spre- 
membo namembnosti, za kar zakon zahteva ustrezna doka- 
zila. Če lastnik odda del lastnega stanovanja, sklene najemno 
pogodbo za določen čas, pod pogoji, ki jih določa zakon. 
V 36. členu je tudi določeno, da najemnik stanovanja lahko 
odda v podnajem del stanovanja s sklenitvijo podnajemne 
pogodbe, ki se sklepa za določen čas in pod pogoji, ki jih 
določa zakon. Najemno in podnajemno pogodbo se sklepa 
v pisni obliki, sicer se šteje za nično. Če najemnik oddaja 
stanovanje v podnajem, sme zaračunavati podnajemniku le 
sorazmeren del najemnine. 
V zakonu so v členih 38. do 55. podrobno opredeljene 
obvezne sestavine najemne pogodbe, pravice in obveznosti 
lastnika stanovanja, pravice in obveznosti najemnika stanova- 
nja, odpoved najemne pogodbe ter pravice in obveznosti 
najemnika in lastnika po prenehanju najemnega razmerja, 
upoštevaje razmejitev pravic in obveznosti lastnika in najem- 
nika ter celovito zaščito pravic najemnika pri uporabi stano- 
vania. 
S/ razpravi o predlogu za izdajo stanovanjskega zakona so na 

predvidene rešitve v tezah zakona oblikovali pripombe v zako- 
nodajno—pravni komisiji, odboru za varstvo potrošnikov, 
Svetu ZSSS, Mestnem sekretariatu za stanovanjsko gospo- 
darstvo Ljubljana ter »Krki« v Novem mestu. Pripombe so bile 
posredovane tudi s strani g. Mirana Potrča, g. Rada Karnič- 
nika, ge. Aleksandre Pretnar, g. Marjana Dvornika in g. Bošt- 
jana Kovačiča. 
Predlagatelj je v 124. členu smiselno upošteval pripombo 
»Krke« k 55. tezi, po kateri bi se najemna pogodba izjemoma 
sklepala za določen čas tudi v primeru, če imetnik stanovanj- 
ske pravice gradi stanovanjsko hišo ali kupuje stanovanje. 
Predlagatelj je smiselno upošteval pripombe g. Mirana Potrča 
glede natančnejših opredelitev obveznosti lastnika in najem- 
nika v zvezi z vzdrževanjem stanovanja ter skupnih prostorov, 
delov, objektov in naprav v stanovanjski hiši. Predlagatelj je 
v 50. členu smiselno upošteval tudi pripombe g. Marjana 
Dvornika, g. Boštjana Kovačiča ter -Krke« iz Novega mesta 
k 66. tezi in zagotovitev primernega stanovanja ne veže več na 
neprofitni sektor. 
V osnutku zakona je upoštevana tudi večina ostalih pripomb, 
vsled konceptualnega razhajanja pa predlagatelj ne more 
sprejeti pripomb Sveta ZSSS ter g. Mirana Potrča o nespre- 
jemljivosti zakonske določbe, da se najemna pogodba lahko 
sklepa za določen čas, če najemno stanovanje oddaja fizična 
oseba, ki ne oddaja več kot treh stanovanj. 
V 38. členu zakona, ki opredeljuje obvezne sestavine najemne 
pogodbe poleg sestavin po zakonu o obligacijskih razmerjih, 
je še določeno, da mora lastnik v roku 30 dni po sklenitvi 
predložiti najemno pogodbo občinskemu upravnemu organu, 
pristojnemu za stanovanjske zadeve. 
V zvezi z odpovedjo najemne pogodbe je v 48. členu dolo- 
čeno, da najemnik lahko odpove najemno pogodbo vselej, ne 
da bi navajal razlog odpovedi, z 90 dnevnim odpovednim 
rokom, lastnik pa po 49. členu zakona lahko odpove najemno, 
pogodbo le iz krivdnih razlogov na strani najemnika, ki jih 
zakon v tem členu taksativno našteva. 
Najemne pogodbe ni mogoče odpovedati s tožbo, če lastnik 
ni predhodno pisno opozoril najemnika, ki prvič krši najemno 
pogodbo.Pisni opomin mora vsebovati kršitev in način 
odprave odpovednega razloga, z rokom za odpravo odpoved- 
nega razloga, ki ne sme biti krajši od 15 dni. 
50. člen določa, da občina lahko odpove najemno pogodbo, 
če najemnik socialnega stanovanja izgubi status socialnega 
upravičenca, vendar samo v primeru, če občina zagotovi 
najem primernega stanovanja na svojem območju oziroma 
območju mesta. Status socialnega upravičenca se določa 
z aktom iz 90. člena zakona. Ne glede na določbo 5. člena 
zakona, občina ni dolžna priskrbeti večjega stanovanja, kot to 
določa akt iz 90. člena. 
V 51. členu je določeno, da če najemnik stanovanja umre ali 
stanovanje preneha uporabljati zaradi razveze zakonske 
zveze, mora lastnik stanovanja skleniti najemno pogodbo 
z zakoncem najemnika ali z osebo, s katero je živel v dalj časa 
trajajoči življenski skupnosti oziroma z enim od ožjih družin- 
skih članov, ki so bili navedeni v najemni pogodbi. Če se ožji 
družinski člani ne sporazumejo o tem, kdo bo sklenil najemno 
pogodbo, odloči o tem sodišče v nepravdnem postopku. Po 
smrti najemnika, ki je živel v stanovanju iz 101. člena zakona, 
mora lastnik stanovanja skleniti najemno pogodbo z zakon- 
cem umrlega ali osebo, s katero je najemnik živel v dalj časa 
trajajoči življenski skupnosti. 
52. člen zakona določa, da tisti, ki uporablja stanovanje, pa 
z lastnikom ni sklenil najemne pogodbe, oziroma ni podaljšal 
najemne pogodbe, sklenjene za določen čas, uporablja stano- 
vanje nezakonito. 
Tožbo na izpraznitev stanovanja lahko lastnik vloži kadarkoli, 
spori pa se štejejo za nujne. 
Po 53. členu zakona se najemna pogodba v primeru spora 
odpoveduje s tožbo pri rednem sodišču, pri čemer se spori 
štejejo za nujne. Rok za izselitev, ki ga določi sodišče, ne sme 
biti krajši kot 60 dni in ne daljši od 90 dni. 
Pravice in obveznosti najemnika in lastnika po prenehanju 
najemnega razmerja 
54. člen zakona določa, da mora najemnik po prenehanju 
najemnega razmerja izročiti lastniku stanovanje v stanji', 
v katerem ga je prevzel. Upoštevajo se le spremembe, a° 
katerih je prišlo pri normalni rabi stanovanja, razen če se iie 

dogovorita drugače. \ 
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Po 55. členu ima najemnik pravico do povrnitve neamortizira- 
nega dela koristnih vlaganj v stanovanju, ki jih je izvršil 
s soglasjem lastnika. 

Stanovanjska najemnina 
V 56. členu zakona je določeno, da stanovanjsko najemnino 
lastniki službenih in profitnih stanovanj oblikujejo prosto. To 
velja tudi za občine, če razpolagajo s skladom profitnih stano- 
vanj. 
Osnutek zakona v 57. členu prepušča oblikovanje politike 
najemnin za socialna stanovanja republiki. 
Občina pa lahko skladno s politiko najemnin samostojno 
določa višino najemnine. Za določanje najemnin za nepro- 
fitna stanovanja pa bo pristojni republiški upravni organ pred- 
pisal posebno metodologijo s podzakonskim predpisom. 
V primeru monopolističnega ravnanja lastnikov in vsled tega 
motenj v stanovanjski preskrbi, lahko po 58. členu občina 
z odlokom začasno za dobo največ šest mesecev predpiše 
najvišjo stopnjo profita k izhodiščni najemnini. 
Za monopolistično ravnanje šteje po 58. členu zakona pred- 
vsem sporazumevanje o višini najemnine ali zaračunavanje 
oderuških najemnin. 
Kot oderuška najemnina šteje po 59. členu zakona najemnina, 
ki za več kot 50 % presega povprečno najemnino v občini za 
enako ali podobno kategorijo in lokacijo stanovanj ter vrsto 
najema. 
60. člen zakona določa, da ima najemnik pravico zahtevati 
preveritev ustreznosti višine najemnine pri občinskem uprav- 
nem organu, pristojnem za stanovanjske zadeve, ki je dolžan 
v roku, ki ne sme biti daljši od 15 dni, zavzeti svoje stališče, 
kar daje strokovno podlago za oblikovanje zahtevka za vračilo 
preveč plačane najemnine, ki ga ima najemnik skladno s 45. 
členom. 
V razpravi so pripombe glede najemnin oblikovali v zakono- 
dajno-pravni komisiji, odboru za varstvo potrošnikov, Sekre- 
tariatu za urejanje prostora občine Jesenice, »Krki« ter Mest- 
nemu sekretariatu za stanovanjsko gospodarstvo Ljubljana, 
pripombe so posredovali tudi g. Miran Potrč, g. Marjan Dvor- 
nik in g. Boštjan Kovačič. 
Predlagatelj je v ob smiselnem upoštevanju pripomb 
v osnutku zakona določil, da občina lahko skladno s politiko 
najemnin samostojno določa višino najemnine, metodologijo 
za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih pa pred- 
piše republiški upravni organ, pristojen za stanovanjske 
zadeve. Zaračunavanje oderuške najemnine je opredeljeno 
tudi v kazenskih določbah zakona. Predlagatelj pa v osnutku 
zakona ohranja določbe o interventni funkciji države na 
področju najemnin, tudi ko gre za službena in profitna stano- 
vanja. 

V. SVET ZA VARSTVO PRAVIC NAJEMNIKOV IN STANO- 
VANJSKA ZBORNICA SLOVENIJE 
Svet za varstvo pravic najemnikov 
Svet za varstvo pravic najemnikov se ustanovi pri skupščini 
občine, sestavljajo pa ga predstavniki najemnikov. Svet 
spremlja uresničevanje obveznosti lastnikov in predlaga 
skupščini občine ustrezne ukrepe. 
Skupščinski odbor za varstvo potrošnikov se je posebej zav- 
zel za utrditev vloge sveta oziroma podrobnejšo opredelitev 
nalog sveta v zakonu, pobudo v tej smeri je naslovil na 
predlagatelja tudi član zakonodajno-pravne komisije g. 
Milan Potrč. Tem predlogom sledi tudi osnutek zakona, ki 
v členih 61. do 64. opredeljuje pristojnosti sveta. 
62. člen določa, da administrativno strokovna opravila za svet 
opravlja občinski upravni organ, pristojen za stanovanjske 
zadeve. 
Po 63. členu zakona sta upravni organ, pristojen za stanovanj- 
ske zadeve in skupščina dolžna obravnavati predloge in sta- 
lišča sveta za varstvo pravic najemnikov in ga o svojih stališ- 
čih obvestiti najkasneje v 60 dneh. 
63. člen tudi določa, da kadar skupščina občine razpravlja 
o predlogih sveta za varstvo pravic najemnikov, imajo pred- 
stavniki sveta pravico svoje predloge in stališča obrazložiti na 
zasedanju skupščine. 
Sveti za varstvo pravic najemnikov se lahko združujejo v repu- 
bliški svet, kar je posebej opredeljeno v 64. členu. Če je 
ustanovljen republiški svet, zastopa interese najemnikov pred 
republiškimi organi, kadar obravnavajo vprašanja stanovanj- 

ske politike in sodelujejo v postopku njihovega sprejemanja. 
Po tem členu zakona je republiški svet upravičen dajati mne- 
nje o delu in odločitvah Stanovanjske zbornice Slovenije. 
Organi zbornice so dolžni obravnavati predloge in mnenja 
sveta, o njih sprejeti stališče in z njim seznaniti svet. 

Stanovanjska zbornica Slovenije 
Uvajanje stanovanjske zbornice Slovenije v zakon je bilo 
v dosedanjih razpravah kritično obravnavano, pri čemer se je 
izhajalo iz gotovo preuranjene ocene, da uvajanje stanovanj- 
ske zbornice pomeni nadomestitev dosedanjih stanovanjskih 
skupnosti z nekim nepotrebnim organizmom administrativ- 
nega značaja. V razpravah, ki pa zamisli o stanovanjski zbor- 
nici načeloma niso odklanjale, pa so bila zaznavna opozorila, 
da kaže proučiti naloge zbornice in se odreči vsem nalogam, 
ki se lahko smatrajo za naloge upravne narave. 
Predlagatelj je upošteval pripombe zakonodajno-pravne 
komisije, poslanskega kluba LDS, g. Mirana Potrča in »Krke« 
iz Novega mesta, naj se V. poglavje tez »asociacije lastnikov« 
črta. 
Pripombe k tezam 27 - 42, ki so zadevale Stanovanjsko 
zbornico Slovenije, dane s strani zakonodajno-pravne komi- 
sije, odbora za varstvo potrošnikov ter poslancev g. Dvornika 
in g. Kovačiča iz Novega mesta so bile poenotene v predlogu, 
naj bo članstvo v zbornici prostovoljno, na osnovi interesnega 
povezovanja. Zakonodajno-pravna komisija, odbor za var- 
stvo potrošnikov, poslanski klub LDS ter g. Miran Potrč so 
v svojih pripombah tudi opozorili, da je potrebno v zakonu 
preprečiti podvajanje nalog zbornice z dejavnostjo upravnih 
organov. Odbor za varstvo potrošnikov je še posebej menil, 
naj država predpiše pogoje za izvajanje stanovanjskih storitev 
in da so izvajalci registrirani. Mestni sekretariat za stanovanj- 
sko gospodarstvo Ljubljana pa je tudi opozoril, da bo ustano- 
vitev zbornice zahtevala številen strokovni aparat. 
Po mnenju predlagatelja ciljev, ki naj bi zagotovila stanovanj- 
ska zbornica, ni moč zagotoviti v pogojih neobveznega član- 
stva lastnikov stanovanj v zbornici. Predlagatelj zato 
v osnutku zakona ohranja obvezno včlanjevanje lastnikov 
najemnih stanovanj, ki oddajajo več kot tri stanovanja, izva- 
jalci stanovanjskih storitev pa so člani le, če to želijo biti. 
Po 65. členu zakona lastniki, ki oddajajo več kot tri najemna 
stanovanja, ustanovijo Stanovanjsko zbornico Slovenije. 
Člani zbornice so lahko tudi izvajalci stanovanjskih storitev. 
66. člen zakona opredeljuje stanovanjsko zbornico Slovenije 
kot samostojno poslovno — strokovno združenje, ki je pravna 
oseba. 
67. člen opredeljuje naloge zbornice. Zbornica predvsem 
spremlja in obravnava problematiko na področju oddajanja 
stanovanj in izvajanja stanovanjskih storitev, analizira dogaja- 
nja na trgu najemnih stanovanj, kakor tudi ponudbo in pov- 
praševanje po izvajalcih stanovanjskih storitev, svojim čla- 
nom pa zagotavlja tudi vse potrebne informacije, pomembne 
za njihove poslovne odločitve. 
V 68. členu zakona je kot naloga zbornice posebej oprede- 
ljeno spremljanje višine najemnine glede na kategorije stano- 
vanj, morebitno posredovanje pri sklepanju najemnih pogodb 
v imenu in za račun lastnikov stanovanj ter posredovanje 
pogodb občinskem upravam za družbene prihodke, zagotav- 
ljanje strokovne pomoči zborničnim članom ter zastopanje 
njihovih interesov pri oblikovanju davčnega sistema in stano- 
vanjske politike, ter organiziranje dodatnega usposabljanja za 
izvajalce stanovanjskih storitev. 
68. člen zakona predvideva še, da zbornica predpiše kodeks 
etike t.j. dobre poslovne običaje članov zbornice, ne predpi- 
suje pa večpogojev, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci stano- 
vanjskih storitev, da so lahko člani zbornice, ter pogojev za 
izbris posameznega izvajalca iz članstva v zbornici. 

Zbornica razpolaga z evidenco lastnikov najemnih stanovanj 
ter z evidenco praznih najemnih stanovanj. 
V 69. členu je določeno, da je delo zbornice javno, notranjo 
organizacijo zbornice, organe zbornice in njihove pristojno- 
sti, način zagotavljanja sredstev za delo, pravice in obveznosti 
članov in vsa druga pomembnejša vprašanja pa določa zbor- 
nični statut. 
Predlagatelj je pri pripravi osnutka zakona smiselno upošte- 
val vse pripombe, ki so opozarjale na morebitno podvajanje 
nalog zbornice z upravnimi nalogami. 
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VI. NALOGE IN PRISTOJNOSTI REPUBLIKE IN OBČIN 
Zakon opredeljuje pristojnosti ter naloge občine in republike 
na stanovanjskem področju v členih 70 do 90. 
70. člen določa pristojnosti in naloge republike na stanovanj- 
skem področju. Poleg določanja stanovanjske politike v raz- 
vojnem in prostorskem načrtu republike, je ena od osrednjih 
nalog določanje nacionalnega stanovanjskega programa ter 
zagotavljanja sredstev za njegovo izvedbo, republika skrbi 
tudi za razvojno raziskovalno dejavnost, vodi zbirni register 
stanovanj in izvaja celovit informacijski sistem na stanovanj- 
skem področju in skrbi za njegov razvoj, določa pa tudi 
predhodni preizkus predlaganih novih rešitev ter pogoje za 
pridobitev statusa neprofitne stanovanjske asociacije. 
V 71. členu je določeno, da mora biti nacionalni stanovanjski 
program v skladu s socialnim, prostorskim in razvojnim pro- 
gramom republike. 
V členu je upoštevana pripomba zakonodajno-pravne komi- 
sije k 91. tezi. 
Po 72. členu zakona je nacionalni stanovanjski program, ki ga 
sprejema Skupščina Republike Slovenije, dejansko zbir naj- 
pomembnejših ukrepov, ki naj uveljavijo celovito stanovanj- 
sko reformo. 
Z nacionalnim stanovanjskim programom se opredeljuje 
predvsem delež oziroma razmerje med profitnim in neprofit- 
nim stanovanjskim sektorjem ter trgom stanovanj, lastnimi 
stanovanji občanov in socialnimi korektivi, obseg razreševa- 
nja stanovanjskih vprašanj z različnimi oblikami spodbud, 
olajšav in pomoči, pogoje za pridobitev statusa neprofitne 
stanovanjske asociacije ter program pospeševanja njihovega 
razvoja, način vzpodbujanja investicij v prenovo in vzdrževa- 
nje stanovanj, politiko stanovanjske gradnje, vključno z vidi- 
kom prostorske razporeditve in regionalnega razvoja, kakor 
tudi model organiziranosti neprofitnega sektorja. 
V členu je delno upoštevana pripomba g. Mirana Potrča k 92. 
tezi, smiselno pa tudi pripombe g. Franca Rupreta. 
V 73. členu so podrobno opredeljeni ukrepi za realizacijo 
nacionalnega stanovanjskega programa. 
V členu so upoštevane pripombe zakonodajno-pravne komi- 
sije k 94. tezi, delno pa tudi pripombe Sekretariata za urbani- 
zem občine Jesenice ter g. Franca Rupreta. 
Po 74. členu je neprofitna stanovanjska asociacija pravna 
oseba, ki se ustanovi za pridobivanje, upravljanje in oddajanje 
najemnih neprofitnih stanovanj ter pridobivanje in upravljanje 
lastnih stanovanj pod posebnimi pogoji. 
75. člen opredeljuje skladno s sugestijo zakonodajno-pravne 
komisije pogoje za pridobitev statusa neprofitne stanovanjske 
asociacije, za kar je odločilna organiziranost in poslovanje po 
neprofitnih načelih ter pripravljenost investitorjev upoštevati 
v vseh fazah priprave in graditve, kakor tudi eksploatacije 
neprofitnih, stanovanj, predpisane normative, standarde in 
metodologije. 
Neprofitna stanovanjska asociacija je upravičena do pomoči, 
vzpodbud in olajšav, ki jih zagotavlja Stanovanjski razvojni 
sklad. 

Nacionalni stanovanjski program lahko predpiše, da so 
pomoči prvenstvene upravičene tiste pravne osebe, ki si zago- 
tovijo določen delež pomoči tudi od občine, na čigar območju 
nameravajo delovati. Občine, ki namenjajo katero izmed 
pomoči za delovanje neprofitne stanovanjske asociacije, 
lahko zahtevajo, da se določen del neprofitnih stanovanj 
namenja za razreševanja stanovanjskih problemov upravičen- 
cev do pridobitve socialnih stanovanj. 
Če upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve, ugotovi, 
da pravna oseba ne spoštuje katerega izmed pogojev, oprede- 
ljenih v nacionalnem stanovanjskem programu, lahko zahteva 
vračilo vse prejete pomoči. 
V 76. in nanj vezanih členih uvaja in razčlenjuje zakon Stano- 
vanjski razvojni sklad , ki ga ustanovi republika. Sklad je 
pravna oseba, ki pridobiva sredstva iz proračuna republike, 
od odprodaje republiških stanovanj, razen od stanovanj, 
namenjenih za delavce in funkcionarje republiških državnih 
organov, od vračila danih kreditov in od neporabljenega dela 
najemnin. Osnutek zakona daje skladu možnost najema 
domačih in tujih kreditov, vendar največ v dvakratni višini 
sredstev, ki so mu v tekočem letu zagotovljena v proračunu. 
Sklad daje jamstva za kredite, daje pomoči pri odplačevanju 
kreditov, neposredno kreditira in zagotavlja sredstva za 

izvedbo nacionalnega programa. Naloge in način dela sklada 
se podrobneje uredi v statutu sklada. 
V 83. členu so opredeljeni različni vzpodbujevalni ukrepi 
sklada, namenjeni občanom s stalnim prebivališčem na 
območju Republike Slovenije, ki si prvič ustrezno rešujejo 
svoje stanovanjsko vprašanje, pa tudi investitorjem, ki vlagajo 
sredstva v sanacijo, prenovo ali obsežnejše vzdrževanje sta- 
novanjskih hiš, zaradi izboljšanja pogojev bivanja. 

Občina 
V 84. členu zakon opredeljuje pristojnosti ter naloge občine, 
izhajajoč pri tem iz njenih funkcij pri izvajanju občinskega 
stanovanjskega programa, financiranju gradnje znotraj 
sistema javnih financ, socialnih funkcij ter zaščite najemni- 
kov, kakor tudi normativne funkcije in vodenja registra stano- 
vanj. 
Občina določa tudi minimum stanovanjske površine, ki se 
dodeli v najem enemu najemniku. 
V členu je upoštevana pripomba zakonodajno-pravne komi- 
sije ter »Krke« k 86. tezi, delno so upoštevane tudi pripombe 
g. Marjana Dvornika in g. Boštjana Kovačiča. 
Po 85. členu zakona zajema občinski stanovanjski program 
ukrepe občine in potrebno materialno podlago za izgradnjo 
profitnih, socialnih in ostalih neprofitnih stanovanj, ukrepe 
občine, ki spodbujajo ostalo gradnjo in prenovo v občini, 
specifične stanovanjske programe v občini, ki upoštevajo 
arhitektonske in druge posebnosti pri zagotavljanju stanovanj 
za invalide, ukrepe v zvezi z zagotavljanjem in izvajanjem ' 
pomoči pri pridobitvi oziroma uporabi stanovanj, kakor tudi 
način udeležbe pri delovanju neprofitnih stanovanjskih asoci- 
acij. 
V členu je upoštevana pripomba g. Mirana Potrča, delno pa 
tudi pripombe poslancev iz občine Lendava. 
Skladno s pripombami zakonodajno-pravne komisije, 
poslanskega kluba LDS ter Sekretariata za urbanizem občine 
Jesenice predlagatelj v osnutku zakona ne ohranja določbe, 
da naloge, ki jih ima občina po zakonu, izvaja pristojen 
upravni organ. 

Pomoč pri pridobitvi oziroma uporabi stanovanj 
Upravičenost do pomoči opredeljuje zakon v 87. členu, kjer je 
določeno, da so občani s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji, katerih skupni prihodek na člana družine ne pre- 
sega zajamčenega osebnega dohodka v Republiki Sloveniji, 
upravičeni do dodelitve socialnega stanovanja v najem. 
Pomoč pri uporabi stanovanja pa se dodeljuje po predpisih, ki 
urejajo socialno - varstvene pravice. 
V 88. členu so taksativno našteti splošni pogoji, ki jih morajo 
izpoljnjevati občani, da so upravičeni do pridobitve social- 
nega stanovanja v najem. 
V 89. členu so navedeni kriteriji, ki vplivajo na vrsto, obseg in 
časovno prioriteto pomoči pri pridobitvi socialnega stanova- 
nja v najem, nanašajo pa se na stanovanjske razmere, število 
ožjih družinskih članov, skupni prihodek na člana družine, 
premoženjsko stanje in socialno zdravstvene razmere. 
Pri pridobitvi socialnega stanovanja v najem imajo prednost 
družine z več otroki, mlade družine, invalidi in družine z inva- 
lidnim članom, upoštevaje vrsto invalidnosti ter obseg priza- 
detosti invalida, s čimer smo upoštevali številne pripombe 
prizadetih. 
90. člen zakona določa, da republiški upravni organ, pristojen 
za socialne zadeve, v soglasju z republiškim upravnim orga- 
nom, pristojnim za stanovanjske zadeve, v podzakonskem 
aktu določi merila za dodelitev socialnih stanovanj v najem, 
saj jih v zakon, kot to predlaga g. Potrč ni mogoče vnesti in so 
bile že sedaj vnešene v samoupravni sporazum o zagotavlja- 
nju socialnovarstvenih pravic. 
Po 90. členu zakona izdaja sklepe o dodelitvi socialnega 
stanovanja v najem občinski upravni organ, pristojen za sta- 
novanjske zadeve. 

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO 
Osnutek zakona uvaja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvaja- 
njem zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi prek 
organov republiške stanovanjske inšpekcije in jo opredeljuje 
v členih 91. do 97. 
Inšpekcijski organ nadzoruje, če so stanovanja, skupni pro- 
stori, deli, objekti in naprave usposobljeni za normalno rabo, 
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če lastniki stanovanj zagotovijo popravila, ki so potrebna da 
se odvrne škoda na posamezni del stanovanjske hiše drugega 
lastnika ali na skupne prostore, dele, objekte in naprave 
v stanovanjski hiši, če najemniki stanovanj opravljajo v stano- 
vanju dovoljeno dejavnost v nasprotju z dovoljenjem uprav- 
nega organa ali brez soglasja lastnika in če zaradi dogovarja- 
nja o višini najemnine prihaja do motenj v stanovanjski pre- 
skrbi. 
Osnutek zakona določa ukrepanje inšpekcijskega organa 
v vseh navedenih primerih. 
96. člen zakona določa, da inšpekcijski organ poroča o odre- 
jenih ukrepih Izvršnemu svetu Skupščine Republike Slovenije 
enkrat na leto. 
Po 97. členu zakona je za republiškega inšpektorja lahko 
imenovana oseba, ki ima visokošolsko izobrazbo arhitekturne 
ali gradbene smeri. 
Predlagatelj je proučil pripobme iz občine Lendava o ustrez- 
nosti tega člena, vendar glede na zahtevnost dela vstraja na 
visokošolski izobrazbi ter ožji strokovni usmeritvi. 

VIII. LASTNINJENJE IN PRIVATIZACIJA STANOVANJ IN 
STANOVANJSKIH HIŠ TER STANOVANJSKIH PODJETIJ 

Lastninjenje 
Po 98. členu postanejo republika in občine z dnem uveljavitve 
zakona lastniki družbenih stanovanj in stanovanjskih hiš, na 
katerih so imele pravico uporabe delovne skupnosti državnih 
organov, organov družbene skupnosti in bivših družbeno 
političnih organizacij ter lastniki družbenih stanovanj in sta- 
novanjskih hiš, namenjenih za nosilce družbenih funkcij in 
drugih družbenihstanovanj, na katerih imajo republika in 
občine pravico uporabe. 
V členu je upoštevana pripomba zakonodajno-pravne komi- 
sije k 102. tezi. 
99. člen določa, da druge pravne osebe, ki imajo pravico 
uporabe na družbenih stanovanjih in stanovanjskih hišah, 
postanejo z dnem uveljavitve zakona lastniki teh stanovanj. 
Predlagatelj je preveril, ali je potrebno stanovanja nekaterih 
pravnih oseb posebej obravnavati, vendar je ugotovil, da 
besedila člena ni potrebno širiti. 
V 100. členu je določeno, da občina postane z dnem uveljavi- 
tve zakona lastnik družbenih stanovanj, pridobljenih s sred- 
stvi solidarnosti in vzajemnosti na področju stanovanjskega 
gospodarstva. 
Občina postane tudi lastnik družbenih stanovanj, ki so na 
podlagi 2. člena zakona o prepovedi sečnje v družbeni lastnini 
in začasni prepovedi prometa z nepremičninami v družbeni 
lastnini (Ur l. RS št. 26/90 in 43/90) postala splošno ljudsko 
premoženje. 
Zaradi koncepta lastninjenja predlagatelj ne sprejema pri- 
pomb iz razprave, po katerih naj občine ne bi postale lastniki 
solidarnostnih stanovanj. 
101. člen določa, da Skupnost pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja Slovenije postane z dnem uveljavitve zakona 
lastnik stanovanj in stanovanjskih hiš, zgrajenih s sredstvi te 
skupnosti, stanovanj, ki so bila zgrajena namensko za upoko- 
jence in stanovanj, zgrajenih namensko za borce. 
V členu je upoštevana pripomba Republiškega odbora ZZB 
NOV k 105. tezi. 
Nov 102. člen določa, da občani, ki so si svoje stanovanjske 
vprašanje razrešili s preureditvijo ali nadzidavo skupnih pro- 
storov stanovanjski hiši, pa še niso pridobili lastninske pra- 
vice, postanejo z dnem uveljavitve zakona lastniki na tak 
način pridobljenih stanovanj. Zakon dopušča, da kdor misli, 
da določba tega člena posega v njegove pravice, lahko zah- 
teva primerno odškodnino. V zadnjem odstavku pa zakon 
omogoča pridobitev solastnine tistim imetnikom stanovanj- 
ske pravice, ki so si to pravico pridobili pod pogojem, da so 
poleg lastne udeležbe prispevali lastniku dodatna denarna ali 
materialna vlaganja. 

Privatizacija 
V razpravah o tezah za osnutek zakona so bile določbe 
o privatizaciji stanovanj deležne izjemne pozornosti, dolo- 
čena stališča iz razprave pa so upoštevana v osnutku zakona. 
Vsekakor je potrebno vztrajati na stališču, da se pogoji za 
prodajo stanovanj na zahtevo imetnika stanovanjske pravice 
predpišejo že v samem zakonu, obenem pa je potrebno zavr- 

niti stališča, zaznavna v kar številnih razpravah, da so imetniki 
stanovanjske pravice skozi svoje plačevanje stanovanjskih 
prispevkov dosedanja družbena stanovanja, ki jih zakon last- 
nini, že odplačali. Narava stanovanjskega prispevka je imela 
v celotnem obdobju zadnjih desetletij po vsebini značaj javnih 
financ, prizadel pa je predvsem tiste občane, ki so stanovanj- 
ski prispevek vseskozi plačevali, ne da bi v tem obdobju 
razrešili svoje stanovanjsko vprašanje s pridobitvijo družbe- 
nega stanovanja oziroma kredita za nakup stanovanja v etažni 
lastnini oziroma za gradnjo hiše. 
Osnutek zakona v zvezi s privatizacijo sledi splošnim načelom 
privatizacije, kijih uveljavljamo v državi, po 103. členu zakona 
je predvideno, da so lastniki dolžni stanovanja prodati na 
zahtevo imetniku stanovanjske pravice, z njegovo pisno privo- 
litvijo pa tudi drugemu uporabniku. 
103. člen zakona določa, da ima imetnik stanovanjske pravice 
oziroma uporabnik pri nakupu pravico do popusta v višini 
30% od vrednosti stanovanja zmanjšano za njegov lastninski 
delež (lastna udeležba, lastna vlaganja - izvršena s soglasjem 
lastnika), preostalo kupnino pa mora poravnati tako, da 15% 
kupnine poravna v roku 60 dni po sklenitvi pogodbe, preosta- 
nek pa v roku 20 let, pri čemer mora mesečni obrok ves čas 
odplačevanja predstavljati vrednost enakega deleža stano- 
vanja. 
103. člen še določa, da se v primeru, da je obrok višji kot ena 
tretjina mesečnega osebnega dohodka kupca, doba obroč- 
nega odplačevanja ustrezno podaljša. 
V členu so smiselno upoštevane pripombe zakonodajno- 
- pravne komisije ter pripomba Sveta ZSSS, po kateri se doba 
obročnega odplačevanja ustrezno podaljša, če je izračunan 
obrok višji kot ena tretjina mesečnega osebnega dohodka 
kupca. 
Vsled konceptualnega razhajanja pa niso upoštevane pri- 
pombe ter pomisleki »Krke- iz Novega mesta, g. Marjana 
Dvornika, g. Boštjana Kovačiča, Republiškega odbora ZZB 
NOV, odbora za splošnogospodarske zadeve, odbora za ure- 
janje prostora ter stanovanjska in komunalna vprašanja, 
poslancev iz Lendave, g. Mirana Potrča, g. Žara Preglja, ge. 
Aleksandre Pretnar ter Dominvesta Jesenice. 
Stališča predlagatelja v zvezi s privatizacijo so podana v II. 
točki obrazložitve. 
V novem 104. členu je določeno, da s sklenitvijo kupopro- 
dajne pogodbe kupec prevzame vse pravice in obveznosti, ki 
jih imajo lastniki stanovanj po zakonu, če ni v tem zakonu 
drugače določeno. 
Nov 105. člen določa, da ima kupec, ki ob sklenitvi kupopro- 
dajne pogodbe pogodbeno ceno odplača v enkratnem zne- 
sku, pravico do popusta v višini 60% od vrednosti stanovanja. 
Spodbude za hitrejše odplačevanje kupnine so opredeljene 
v novem 106. členu, v katerem je določeno, da ima pravico do 
dodatnega popusta kupec, ki želi predčasno odplačati stano- 
vanje in to izjavi ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe. V tem 
primeru se pogodbena cena zmanjša za 1,5% za vsako leto 
hitrejšega odplačila stanovanja, vendar največ za 28,5% 
pogodbene cene stanovanja. Dodaten popust je po 106. členu 
omogočen tudi kupcem, ki se za predčasno odplačilo odlo- 
čijo po že sklenjeni kupni pogodbi. 
107. člen osnutka zakona določa, da se za določitev vrednosti 
stanovanj uporablja korigirana revalorizirana vrednost stano- 
vanj in stanovanjskih hiš, ki jo določi republiški upravni 
organ, pristojen za stanovanjske zadeve, razen v primerih, ko 
cenitev zahteva bivši imetnik stanovanjske pravice. 

Stališča iz razprave o predlogu za izdajo stanovanjskega 
zakona so pokazala potrebo, da se osnutek stanovanjskega 
zakona opremi tudi s konkretnimi izračuni, ki naj zagotovijo 
čimbolj kvalitetno informacijo vsem zainteresiranim o ustrez- 
nosti ali neustreznosti odločitve o odkupu stanovanja. 
Pri izračunu (ugotavljanju) vrednosti stanovanj iz 103. člena 
stanovanjskega zakona se bomo posluževali formule iz pravil- 
nika o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in 
stanovanjskih hiš ter sistem točkovanja (Ur.l. SRS št. 15 in 25/ 
81). Po omenjenem pravilniku se vrednost stanovanj izračuna 
po obrazcu: 
Vrednost stanovanja = število točk x vrednost točke x upo- 
rabna površina stanovanja x korekcijski faktor za popravek 
končne vrednosti stanovanja zaradi vpliva velikosti stanova- 
nja. 
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Za izračun vrednosti stanovanja na navedeni način, bo repu- 
bliški upravni organ na novo opredelil oziroma določil le 
vrednost točke, medtem ko so vsi ostali elementi za izračun za 
posamezna stanovanja že znani. 
Pogodbeno odkupno ceno bomo izračunali po naslednjem 
obrazcu. 
Pogodbena cena = vrednost stanovanja - 30% popust 
- lastna udeležba in lastna vlaganja. 
Na osnovi ugotovljene vrednosti stanovanja se vsem kupcem 
stanovanja prizna 30% popust. Vrednost stanovanja se lahko 
zmanjša še za lastninski delež bivšega imetnika stanovanjske 
pravice (lastna udeležba in lastna vlaganja izvršena s soglas- 
jem lastnika). 
Način valorizacije lastne udeležbe oziroma lastnega vlaganja 
bo naknadno predpisan. Na osnovi sklenjene kupoprodajne 
pogodbe mora kupec poravnati 15% pogodbene vrednosti 
stanovanja v roku 60 dni po sklenitvi pogodbe, preostanek 
vrednosti stanovanja pa poravnava v mesečnih obrokih v 20 
letih, pri čemer morajo mesečni obroki ves čas odplačevanja 
ohraniti vrednost enotnega deleža stanovanja. Način revalori- 
zacije neodplačanega dela dolga ter način revalorizacije 
obrokov bo naknadno predpisan. 
V primeru, da se ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe kupec 
odloči, da bo pogodbeno ceno odplačal v celoti v roku 60 dni, 
ima pravico do popusta v višini 60% od ugotovljene vrednosti 
stanovanja. 
Do dodatnega popusta bo imel tudi tisti kupec stanovanja, ki 
bo želel stanovanje plačati prej kot v 20 letih in sicer tako, da 
se za vsako leto hitrejšega odplačila stanovanja, pogodbena 
cena stanovanja zmanjša za 1,5%, največji možen dodaten 
popust pri obročnem odplačevanju pa znaša 28,5%. 
Na osnovi navedenih pogojev za prodajo stanovanj smo za 
primer simulirali pogodbeno ceno štirih dvosobnih stanovanj, 
vse velikosti 57 m2, vendar zelo različne starosti ter ob zelo 
različnem številu točk glede na opremljenost, kokovost in čas 
izgradnje itd. Starost stanovanja oziroma njegova amortiza- 
cija je upoštevana z ustrezno manjšim številom točk. More- 
bitna lastna vlaganja in lastna udeležba v tej simulaciji nista 
upoštevani. Vrednost točke je bila nazadnje določena za 
revalorizacijo po stanju 31.12. 1990 in sicer v višini 31,93 din, 
zato ocenjujemo, da je za mesec april realna vrednost točke 
40,00 din. 

Tabela št. 1 simulacija pogodbene cene štirih stanovanj 

Tabela št.2: Nekatere variante možnega poplačila pogodbene 

Primer: B D 
Starost stanovanja v le- 
tih . (n. stan.) 10 let 30 let 60 let 
Skupno število točk 340 300 247 200 
Vrednost točke 40,00 din 40,00 din 40,00 din 40,00 din 
Velikost stanovanja 57 m2 57 m2 57 m2 57 m2 

Vrednost stanovanja 
v din 775.200,00 684.000,00 563,160,00 456.000,00 

Pogodbena cena sta- 
novanja ob upošteva- 
nju 30% popusta na 
vrednost stanovanja 542.640,00 478.800,00 397.212,00 319.200,00 

' Primer izračuna pogodbene cene za stanovanja po obrazcu 
Pogodbena cena = (število točk x vrednost točke x uporabna 
površina stanovanja x korekcijski faktor) - 30% popust 
= (300 x 40,00 x 57 x 1,00) - 205.200 = 478.800,00 din 
Iz tabele št. 1 je razvidno, da znaša pogodbena cena novega 
stanovanja, ki ima 340 točk, velikost 57 m2 542.640 din ozi- 
roma 1,7 krat več kot stanovanje iste velikosti za 200 točkami 
in starosti 60 let. 

Iz tabele št. 2 pa so razvidne nekatere možne variante popla- 
čila pogodbene cene stanovanja in sicer, da bo kupec odpla- 
čeval stanovanje 20 let, kjer nima dodatnega popusta nato 
trije primeri ko se bo odločil za predčasno odplačilo in sicer 
v petnajstih letih, kjer ima dodaten popust 7,5%, v desetih 
letih, kjer ima dodaten popust 15% ter v 5 letih, kjer ima 
dodaten popust 22,5% ter poplačilo v enkratnem znesku, kjer 
ima kupec pravico do popusta v višini 60% od vrednosti 
stanovanja. 

Primeri Pogodbena 
cena 

polog 15% Ostanek dolga Mesečni obrok 

Odplačilna doba 20 let 
A 542.640,00 
B 478.800,00 
C 394.212,00 
D 319.200,00 

81.396,00 461.244,00 1.922,0 
71.820,00 406.980,00 1.695,00 
59.152,00 335.080,00 1.396,00 
47.880,00 271.320,00 1.130,00 

Odplačilna doba 15 let, dodatni 7,5% popust na pogodbeno ceno 
,4 501.042,00 75.156,00 425.885,00 2.366,00 
B 442.890,00 66.430,00 376.457,00 2.091,00 
C 364.646,00 54.697,00 309.949,00 1.722,00 
D 295.260,00 44.289,00 250,971,00 1.394,00 
Odplačilna doba 10 let dodatni 15% popust na pogodbeno ceno 
A 461244,00 69.187,00 392,057,00 3.267,00 
B 406.980,00 61.047,00 345.933,00 2.882,00 
C 335 080,00 50.262,00 284.818,00 2.373,00 
D 271.320,00 40.698,00 230.622,00 1.922,00 
Odplačilna doba 5 let, dodatni 22,5% popust na pogodbeno ceno 
A 420.546,00 63.082,00 357.464,00 5.958,00 
B 371.070,00 55.660,00 315.409,00 5.257,00 
C 305.514,00 45.827,00 259,687,00 4.328,00 
D 247.380,00 37.107,00 210.273,00 3.504,00 
Plačilo v enkratnem znesku, 60% popusta na vrednost stanovanja 
A 310.080 - 
B 273.60(1 
C 225.264 - 
D 182.400 r 

V tabeli št. 2 so prikazani trije primeri hitrejšega obročnega 
odplačevanja pogodbene cene, kupec pa se lahko glede na 
njegovo plačilno zmožnost odloči za katerikoli krajšo odpla- 
čilno dobo od 20 let. 
V primeru, da se plačilna zmožnost kupca kadarkoli izboljša 
po že sklenjeni pogodbi in bi želel pogodbeno ceno odplačati 
v krajšem roku kot je bilo predvideno v kupoprodajni pogodbi 
se mu predčasno odplačilo omogoči in izračuna dodaten 
popust v višini 1,5% za vsako leto hitrejšega poplačila stano- 
vanja. 
V primeru, da bi se finančni položaj kupca stanovanja iz 
katerihkoli razlogov tako poslabšal, da bi obrok presegal 
tretjino njegovega osebnega dohodka, se doba obročnega 
odplačevanja ustrezno podaljša. 
Skladno s številnimi stališči iz razprav o tezah za osnutek 
zakona 108. člen zakona določa, da lastnik, ki je kupil stano- 
vanje na način, opredeljen v 103. členu, t.j. s 30% popustom in 
na obroke, kakor tudi na način iz 105. in 106. člena, stanova- 
nja ne sme odtujiti pred dokončnim poplačilom kupnine. 108. 
člen zakona določa, da sodišče pogodbe, sklenjene 
v nasprotju z določili tega člena, ne sme vpisati v zemljiško 
knjigo,če prodajalec ne predloži dokaza o popolnem plačilu 
kupnine. 
V členu je smiselno upoštevana pripomba g. Mirana Potrča 
k 108. tezi. 
Po 109. členu je predvideno, da bivši imetnik stanovanjske 
pravice oziroma uporabnik lahko uveljavlja pravico do 
nakupa stanovanja s predvidenimi popusti v roku dveh let po 
uveljavitvi zakona. 
V členu ni upoštevana pripomba poslanskega kluba LDS, ker 
je v nasprotju s konceptom privatizacije. 
V novem 110. členu je določeno, da če kupec ne zmore 
odplačevati obrokov za stanovanje, ki ga je kupil na podlagi 
določb tega poglavja, lahko zahteva razvezo kupoprodajne 
pogodbe. V tem primeru mu je prodajalec dolžan povrniti že 
plačane obroke v realni vrednosti in s kupcem skleniti 
najemno pogodbo, če ta to želi. če prodajalec ne pristane na 
razvezo pogodbe na tak način, je kupcu dolžan priznati 
solastnino. 
Osnutek zakona v 111. členu izrecno določa, da se ne sme 
odprodati stanovanj in stanovanjskih hiš, ki so bila lastnikom 
odvzeta z nacionalizacijo ali zaplembo in sicer do sprejema 
predpisov o denacionalizaciji. 
Zakon sicer prepoveduje občini odprodajo stanovanj, ki so 
bila odvzeta lastnikom z nacionalizacijo ali zaplembo, do 
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sprejema predpisov o denacionalizaciji, vendar v 112. členu 
zagotavlja enakopraven položaj imetnikov stanovanjske pra- 
vice, ki stanujejo v takih stanovanjih tudi pri nakupu stanova- 
nja na način, določen v poglavju zakona, ki zadeva privatiza- 
cijo. Zakon v tem členu določa, da ima v roku enega leta po 
pravnomočno končanem postopku, ki ga predvidevajo pred- 
pisi o denacionalizaciji, bivši imetnik stanovanjske pravice 
pravico do nakupa stanovanja, pod pogoji, opredeljenimi 
v 103. oziroma 105. ali 106. členu. Če se lastnik, ki mu je bilo 
stanovanje vrnjeno na podlagi predpisov o denacionalizaciji, 
s takim načinom prodaje strinja, mu mora zavezanec za vrni- 
tev stanovanja (občina) izplačati nadomestilo za popust, ki ga 
predvideva 103. člen zakona. Če stanovanja lastnik noče 
prodati, ima bivši imetnik stanovanjske pravice pravico do 
izplačila 30% vrednosti stanovanja, če stanovanje izprazni. 
Izplačilo lahko bivši imetnik stanovanjske pravice zahteva od 
zavezanca za vrnitev stanovanja. V tem primeru mu je dolžna 
občina izplačati nadomestilo za popust, ki bi ga imel, če bi 
lastnik pristal na prodajo. 
V zvezi z opredelitvijo rokov je v členu upoštevana pripomba 
zakonodajno-pravne komisije k 110. in 111. tezi, ni pa bilo 
mogoče upoštevati pripombe poslanskega kluba LDS, naj se 
odprodajo tudi ta stanovanja, saj stanovanja prištevamo med 
tiste objekte vračanja premoženja, ki so najmanj sporni in jih 
je mogoče skoraj v celoti vrniti v naravi, kar je najpomemb- 
nejše temeljno načelo predpisov o denacionalizaciji. 
V novem 113. členu je določeno, da če bivši imetnik stano- 
vanjske pravice v roku dveh let po uveljavitvi zakona, stanova- 
nje izprazni, mu mora lastnik stanovanja izplačati 30% od 
vrednosti stanovanja. Do enake ugodnosti je upravičen tudi 
bivši imetnik stanovanjske pravice, ki najeto stanovanje 
v roku dveh let po uveljavitvi zakona zamenja za manjše 
stanovanje. V tem primeru se 30% popust izplača na ugotov- 
ljeno razliko med vrednostjo zamenjanih stanovanj. 
V 114. členu je določeno, da se za ugotavljanje vrednosti 
izpraznjenega oziroma zamenjanega stanovanja, uporabljajo 
določbe 107. člena. 
V 115. členu je določeno, da SPIZ Slovenije ni dolžna prodati 
stanovanj v stanovanjskih hišah, ki so bile v celoti namensko 
zgrajene za razreševanje stanovanjskih potreb upokojencev, 
z možnostjo odprodaje pa bi taka hiša izgubila status, ki ji je ' 
bil ob izgradnji namenjen. 
Po 116. členu lastniki niso dolžni prodati stanovanja, če se 
stanovanje nahaja v hiši, ki je predvidena za rušenje ali je 
v teku prenova ali pa se nahaja v hiši, ki se po predpisih 
o denacionalizaciji ne vrača v naravi. V omenjenih primerih so 
lastniki takih stanovanj bivšemu imetniku stanovanjske pra- 
vice, kolikor le-ta to zahteva, dolžni omogočiti nakup dru- 
gega primernega stanovanja, pod pogoji, ki jih določa ta 
zakon. To določilo velja tudi za stanovanja, namenjena ose- 
bam za opravljanje službene dolžnosti po 40. členu zakona 
o stanovanjskih razmerjih, ko je oseba pridobila na takem 
stanovanju stanovanjsko pravico. 
V členu je smiselno delno upoštevana pripomba Mestnega 
sekretariata za stanovanjsko gospodarstvo Ljubljana. 
117. člen določa, da se lastnik lahko odpove pobiranju obro- 
kov, ki so jih skladno s sklenjenimi kupoprodajnimi pogod- 
bami dolžni plačevati kupci, v korist stanovanjskega razvoj- 
nega sklada, ki je dolžan na tak način pridobljena sredstva 
namenjati za realizacijo nacionalnega stanovanjskega pro- 
grama. 
V 118. členu zakona je predvideno, da se stanovanjska 
podjetja privatizirajo skladno z zakonom o privatizaciji podje- 
tij, če se za njih ne uporabljajo predpisi o javnih službah. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 
Osnutek zakona predpisuje sankcije v primeru neizpolnjeva- 
nja ali kršitev posameznih določb zakona v členih 119. do 124. 
V členu 121. je upoštevana pripomba g. Mirana Potrča k 116. 
tezi. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
125. člen zakona določa, da stanovanjska pravica preneha 
z dnem sklenitve najemne pogodbe. 
V 126. členu je določen trimesečni rok po uveljavitvi zakona 
za sprejem vseh potrebnih podzakonskih aktov, ki jih predpi- 
suje republiški upravni organ, pristojen za stanovanjske 
zadeve. 

V roku enega meseca so občine na podlagi 127. člena dolžne 
zagotoviti lastnikom stanovanj sezname njihovih stanovanj in 
njihovo revalorizirano vrednost ter podatke o imetnikih stano- 
vanjske pravice oziroma imetnikih do pravice do uporabe 
stanovanj v zasebni lasti. 
V členu je smiselno upoštevana pripomba »Krke« iz Novega 
mesta k 122. in 123. tezi. 
128. člen določa, da če je v stanovanjski hiši več lastnikov, so 
ti dolžni v roku 60 dni po uveljavitvi zakona pričeti s postop- 
kom sklepanja pogodb, s katerimi uredijo medsebojna raz- 
merja v zvezi z upravljanjem s stanovanji in stanovanjsko hišo. 
Do sklenitve pogodb o upravljanju pa opravlja naloge iz 
zakona skupnost stanovalcev oziroma pooblaščena organiza- 
cija. 
Po 129. členu so skupnosti stanovalcev oziroma pooblaščene 
organizacije, ki opravljajo strokovne naloge pri gospodarje- 
nju s stanovanjskimi hišami, dolžne v roku šest mesecev po 
uveljavitvi zakona prenesti na lastnike sredstva, pravice in 
obveznosti, kakor tudi arhiv in dokumentacijo ter vse drugo 
premoženje po stanju na dan... 
Pogodbe, ki so jih sklenile skupnosti stanovalcev oziroma 
pooblaščene organizacije, ostanejo v veljavi, razen če uprav- 
nik po pooblastilu lastnikov v treh mesecih po sklenitvi 
pogodbe o opravljanju oziroma po izdaji sklepa sodišča ne 
odstopi od pogodbe. 
130. člen zakona določa, da lastniki sklenejo najemno 
pogodbo z občani, ki so bili imetniki stanovanjske pravice do 
dneva uveljavitve zakona, najkasneje v šestih mesecih po 
uveljavitvi zakona. Lastniki stanovanj so dolžni z dosedanjimi 
imetniki stanovanjske pravice najemno pogodbo skleniti za 
nedoločen čas. 
Kolikor imetnik stanovanjske pravice umre pred sklenitvijo 
najemne pogodbe, se pravica sklenitve najemne pogodbe 
oziroma nakupa stanovanja, prenese na zakonca ali osebo, 
s katero živi v dalj časa trajajoči življenski skupnosti ali na 
osebo, ki jo izmed sebe določijo člani njegove ožje družine, ki 
so z njim najmanj dve leti pred smrtjo živeli v skupnem' 
gospodinjstvu. Ta pravica se za stanovanja, katerih lastnik je 
SPIZ Slovenije, prenaša skladno z drugim odstavkom 51. 
člena zakona, velja torej le za zakonca umrlega oziroma 
osebo, s katero je umrli živel v dalj časa trajajoči življenjski 
skupnosti. 
Ker so bili imetniki stanovanjske pravice dolžni po zakonu 
o stanovanjskih razmerjih vzdrževati stanovanje, zakon pred- 
videva, da lastnik ni dolžan skleniti najemne pogodbe, dokler 
imetnik stanovanjske pravice ne opravi vzdrževalnih del, ki jih 
skupaj ugotovita z zapisnikom. 
131. člen določa, da ne glede na zakonske določbe o privati- 
zaciji stanovanj in ne glede na določbo, po kateri morajo 
lastniki skleniti z imetniki stanovanjsko pravico najemno 
pogodbo za nedoločen čas, lastnik ni dolžan skleniti najemne 
oziroma kupoprodajne pogodbe, če je imetniku stanovanjske 
pravice prenehalo stanovanjsko razmerje oziroma mu je 
mogoče odpovedati stanovanjsko razmerje skladno z določili 
zakona o stanovanjskih razmerjih in to brez zagotovitve naj- 
potrebnejših prostorov. 
Predlagatelj je s to spremembo v celoti upošteval pripombe 
poslanskega kluba LDS k 126. tezi. 
Zakon v tem členu na novo določa, da lahko lastnik z imetni- 
kom stanovanjske pravice, ki gradi stanovanjsko hišo ali 
kupuje stanovanje, izjemoma sklene najemno pogodbo za 
določen čas in odkloni sklenitev kupoprodajne pogodbe. 
V primeru spora odloča o upravičenosti zavrnitve sklenitve 
najemne oziroma kupoprodajne pogodbe sodišče v pravd- 
nem postopku, ki ga lahko sproži imetnik stanovanjske pra- 
vice v 15 dneh po zavrnitvi. 
Nov 132. člen določa, da v primeru, da je stanovanje v celoti 
oddano podstanovalcu in da le ta stalno prebiva v stanovanju 
več kot dve leti, se šteje, da ima podstanovalec vse pravice, ki 
bi jih imel po tem zakonu imetnik stanovanjske pravice, če ne 
bi stanovanja v celoti oddal v podnajem, s čimer je bila v celoti 
upoštevana pripomba Odbora za urejanje prostora ter stano- 
vanjska in komunalna vprašanja na ravni Skupščine Repu- 
blike Slovenije ter ge. Aleksandre Pretnar. 
133. člen določa, da se za vsa stanovanja, na katerih je bila do 
uveljavitve zakona dodeljena stanovanjska pravica, najem- 
nina oblikuje skladno z metodologijo, ki je predpisana za 
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih. Omejitve ne 
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veljajo le za stanovanja in stanovanjske hiše v zasebni lasti ter 
za stanovanja in stanovanjske hiše v družbeni lastnini po 
izselitvi imetnika stanovanjske pravice, ki je to pravico imel do 
uveljavitve zakona. 
V 134. členu je določeno, da v roku dveh let po uveljavitvi 
zakona občani lahko zahtevajo vračilo lastne udeležbe 
v realni vrednosti. To pravico imajo tudi tisti občani, ki so 
sicer dobili vrnjeno lastno udeležbo, pa je bila realna vrednost 
vračila zmanjšana za več kot polovico. Pravica se v primeru 
smrti upravičenca prenese na njegove dediče. 
V 135. členu je določeno, da se sostanovalska razmerja, ki so 
obstajala na dan uveljavitve zakona, dokončno odpravijo 
v roku največ dveh let od uveljavitve zakona, pri čemer je 
enemu od sostanovalcev primerno stanovanje dolžan zagoto- 
viti tisti, ki je sostanovalsko razmerje ustanovil. 
V členu je upoštevana pripomba Mestnega sekretariata za 
stanovanjsko gospodarstvo Ljubljana o daljšem roku za 
odpravo sostanovalskih razmerij, pri čemer dodatno opozar- 
jajo na vprašljivost virov sredstev za ta namen. 
Po 136. členu ima lastnik družinske stanovanjske hiše ali 
stanovanja kot posameznega dela stavbe, ki ga zaseda imet- 
nik pravice do uporabe v takem stanovanju, pravico do vseli- 
tve in proste razpolage z lastnim stanovanjem in sicer brez 
obveznosti do nadomestitve zasedenega stanovanja z drugim 
primernim stanovanjem. Za realizacijo te določbe predvideva 
zakon rok enega leta, primerno stanovanje pa je imetniku 
pravice do uporabe dolžan zagotoviti tisti, ki mu je pravico do 
uporabe dodelil oziroma njegov pravni naslednik, razen če se 
z lastnikom ne sporazume kako drugače. 
V primeru, da obstajajo okoliščine iz 131. člena zakona, zave- 
zancu ni treba priskrbeti drugega primernega stanovanja. 
Nov 137 člen zakona določa, da je lastnik stanovanja, ki je na 
podlagi 34. člena zakona o stanovanjskih razmerjih (Uradni 
list SRS, št. 35/82 in 14/84) sklenil z občanom stanovanjsko 
pogodbo o uporabi stanovanja, dolžan v roku šest mesecev 

po uveljavitvi zakona skleniti najemno pogodbo za isti čas, 
kot je bil dogovorjen v stanovanjski pogodbi. 
138. člen zakona določa, da so uporabniki hišniških stano- 
vanj, ki ob uveljavitvi zakona ne opravljajo hišniških funkcij, 
dolžni v roku enega leta po uveljavitvi zakona izprazniti hišni- 
ško stanovanje, ne da bi jim pripadali kakršnikoli prostori, 
razen v primeru, če pride z lastniki hiše do drugačnega 
dogovora. 
Če se mora hišnik izseliti iz hišniškega stanovanja zaradi 
upokojitve, mu mora najem primernega stanovanja priskrbeti 
občina. 
Po varianti k drugemu odstavku tega člena, ki zadeva obvez- 
nosti občine, je ob smiselnem upoštevanju pripombe Javnega 
pravobranilstva RS ter Mestnega sekretariata za stanovanjsko 
gospodarstvo Ljubljana predvideno, da če se mora hišnik 
izseliti iz hišniškega stanovanja zaradi upokojitve, mu mora 
najem primernega stanovanja priskrbeti[ SPIZ Slovenije. 
139. člen določa, da se spori, sproženi pred uveljavitvijo 
zakona, nadaljujejo po predpisih, ki so veljali pred uveljavi- 
tvijo zakona. Če je za izvršitev sodbe potrebno priskrbeti 
drugo primerno stanovnaje, zadošča zagotovitev kateregakoli 
najemnega stanovanja, razen tistih, ki se smejo oddajati za 
določen čas. 
140. člen osnutka zakona določa, da z dnem uveljavitve stano- 
vanjskega zakona prenehajo veljati zakon o stanovanjskem 
gospodarstvu, zakon o stanovanjskih razmerjih, zakon 
o pogojih za prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš v druž- 
beni lastnini ter določbe od 1.-25. člena zakona o pravicah 
na delih stavb. Zakon o stanovanjskih razmerjih se uporablja 
do sklenitve najemne pogodbe. Z dnem uveljavitve stanovanj- 
skega zakona prenehajo veljati tudi vsi podzakonski predpisi, 
sprejeti na njihovi podlagi, razen tistih, ki so v tem členu 
posebej našteti. 
V 141. členu je določeno, da zakon začne veljati osmi dan po 
objavi v Uradnem listu RS. 

Vsebinska zasnova nacionalnega stanovanjskega programa 

Osnutek stanovanjskega zakona določa v 72. členu, da 
Skupščina Republike Slovenije sprejme nacionalni stanovanj- 
ski program, ki mora biti v skladu s socialnim, prostorskim in 
razvojnim načrtom republike. 
Nacionalni stanovanjski program bo opredeljeval elemente 
celovitega razvoja stanovanjskega področja, zlasti okvirna 
razmerja med profitnim in neprofitnim sektorjem ter tržiščem 
stanovanj, obseg spodbud in olajšav, namenjenih občanom 
s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki kupujejo ali 
gradijo stanovanje znotraj neprofitnega stanovanjskega sek- 
torja, nadalje obseg spodbud in olajšav, namenjenih neprofit- 
nim stanovanjskim asociacijam, kakor tudi obseg sredstev, 
namenjenih za gradnjo socialnih stanovanj. 
Iz nacionalnega stanovanjskega programa bo moralo biti 
v podrobnostih razvidno, katerim kategorijam prebivalstva 
gre prednost pri pridobivanju spodbud in olajšav znotraj 
neprofitnega stanovanjskega sektorja ter pri pridobivanju 
socialnih stanovanj v najem. S tem v zvezi daje temeljne 
opredelitve že osnutek stanovanjskega zakona, ki določa, da 
imajo prednost pri pridobivanju spodbud in olajšav znotraj 
neprofitnega stanovanjskega sektorja mladi, družine z več 
otroki in invalidi, pri prodobivanju socialnih stanovanj 
v najem pa naj imajo prednost družine z več otroki, mlade 
družine, invalidi in dručine z invalidnim članom, glede na 
vrsto invalidnosti in obseg prizadetosti invalida. 
Osnutek stanovanjskega zakona predvideva, da ima naci- 
onalni stanovanjski program za osrednji cilj postopno zagoto- 
vitev vsem občanom s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji 
zadostno število stanovanj v kvalitetnem bivalnem okolju in 
delno nadomestitev slabih, dotrajanih in človeka nevrednih 
stanovanj. Temu osrednjemu cilju so prilagojeni tudi vsi vzpo- 
redni cilji nacionalnega stanovanjskega programa, to pa je 
predvsem pomagati in spodbuditi občane, da bodo tudi sami 
reševali svoj Stanovanjski problem ob pomoči države, vzpo- 
stavitev neprofitnega sektorja stanovanj, odprava monopolov 
na trgu stanovanj, vpliv na gradbeno kvaliteto in ceno, 
s pospeševanjem stanovanjske graditve tudi vpliv na zaposli- 

tev v celotni stanovanjski proizvodni verigi. Realizacija našte- 
tih ciljev predpostavlja vzpostavitev novega ekonomsko 
finančnega sistema stanovanjskega subvencioniranja in kre- 
ditiranja tudi prek udeležbe republiškega proračuna, virov 
lokalnih skupnosti, bank, zavarovalnic ter nove davčne poli- 
tike na tem področju. 
Naštete cilje, h katerim stremi nacionalni stanovanjskih pro- 
gram, bo potrebno zagotavljati s številnimi aktivnostmi in 
ukrepi. Že dosedanje snovanje stanovanjskega zakona in 
nacionalnega programa je pokazalo na nekatere pomemb- 
nejše ukrepe, glede katerih so nastavki že v samem zakonu, 
njihova podrobnejša razdelava pa je stvar nacionalnega sta- 
novanjskega programa. 
Gre za beneficiranje obrestne mere za najete kredite, jamče- 
vanje za najete kredite, omogočanje najemanja kreditov po 
ugodnejših pogojih, zagotavljanje proračunskih sredstev za 
gradnjo socialnih stanovanj, dodatno financiranje izgradnje 
stanovanj na demografsko ogroženih območjih ter sofinanci- 
ranje specifičnih bivalnih potreb invalidov, vključno z odpravo 
arhitektonskih in drugih ovir zanje. 
Osnutek stanovanjskega zakona uvaja Stanovanjski razvojni 
sklad, v okviru katerega se bodo zbirala proračunska sred- 
stva, sredstva od odprodaje stanovanj, od anuitet za dane 
kredite, od dela najemnin ter od obrokov, odstopljenih 
v korist sklada. Vsa ta sredstva pomenijo materialno podlago 
za realizacijo nacionalnega stanovanjskega programa. 
Namen nacionalnega stanovanjskega programa v širšem smi- 
slu je zagotoviti ustrezen vpliv države na postopno razreševa- 
nje problemov stanovanjskega gospodarstva, graditve in pre- 
nove. S tem v zvezi kaže poudariti, da so dobro desetletje stari 
zaključki Konference Združenih narodov o ljudskih naseljih, 
ki so opredelili cilje stanovanjske politike in odgovornost vlad 
na tem področju, aktualni tudi za naše sedanje razmere. Gre 
za razvoj tržne ekonomije, odpravljanje monopolov, novo 
organiziranost podjetniškega, zadružnega in javnega sek- 
torja, uveljavitev neprofitnega sektorja, kakor tudi prehod od 
pretežne proizvodnje gradnje stanovanj za trg za znanega 
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kupca na neprofitno gradnjo znanega graditelja. 
Pri pripravi nacionalnega stanovanjskega programa je seveda 
potrebno upoštevati obstoječe strukturne probleme na tem 
področju. Tu gre za urbani deficit stanovanj in podeželski 
suficit stanovanj, neracionalno zasedenost obstoječega sta- 
novanjskega sklada ob ljudeh brez stanovanj na drugi strani, 
relativno majhen delež najemnih stanovanj, zlasti v novem 
stanovanjskem fondu, nedomiseln sistem financiranja in kre- 
ditiranja stanovanjske gradnje, neformiran trg stavbnih zem- 
ljišč, neracionalno, energetsko potratno in človeku ter okolju 
neprijazno gradnjo stanovanj, pa tudi neorganiziran trg sta- 
novanj z marginalnim vplivom neprofitnega sektorja stano- 
vanj. 
Vse našteto oziroma željene sprememebe na naštetih področ- 
jih se morajo odraziti v pripravi nacionalnega stanovanjskega 
programa, ki mora upoštevati analizo stanja, oceno stano- 
vanjskih potreb v letih 1991-1995 in do leta 2010, določitev 
operacionaliziranih ciljev, obseg sredstev, možni tempo uva- 
janja trga, ustrezne ekonomsko finančne sisteme in modele 
za subvencioniranje, kakor tudi vse potrebne organizacijske, 
pravne, tehnične in tehnološke ukrepe za izvajanje nacional- 
nega stanovanjskega programa. Vse našteto zahteva različne 
analize, ocene in študije, razvidne iz priloge k tej zasnovi, kar 
vse nas bo približalo Evropi. 
Vse navedeno razumljivo preprečuje zaenkrat kakršnekoli 
kvantifikacije, kajti brez potrebnih analiz, ocen in študij, ki jih 
priprava nacionalnega programa zahteva, bi se kvantifikacije 
kaj hitro prevesile v ugibanja. Šele dokončno izdelan naci- 
onalni program nam bo lahko odgovoril na vprašanja, ki se 
nam v tem primeru zastavljajo, vendar je nanje brez pred- 
hodno opredeljenih studij in ekspertiz neodaovorno odaovo- 
riti že danes. 

PRILOGA 

1. Analiza današnjega stanja 

1.1. Analiza današnjega stanovanjskega fonda 
1.1.1. Struktura fonda po številu stanovanj, velikosti in ■ 

prostorski razmestitvi 
1.1.2. Struktura fonda po starosti, kvaliteti in prostorski 

razmestitvi 
1.1.3. Struktura fonda po pretežni tipologiji zgradb in 

zazidalnih vzorcih 
1.2. Analiza prebivalstva 
1.2.1. Struktura prebivalstva po raznih kategorijah in pro- 

storski razmestitvi 
1.2.2. Struktura gospodinjstev in prostorska razmestitev 
1.3. Analiza obstoječega stanja stanovanjske preskrbe 
1.3.1. Inventarizacija, lokalizacija in kvantifikacija »kritič- 

nih skupin« 
1.3.2. Zasedenost stanovanj glede na starostno in social- 

no strukturo stanovalcev ter velikost, opremljenost 
in tip stanovanja ter stanovanjski status in regional- 
no dimenzijo 

1.4. Oceno dohodka zaposlenih in selekcija kritičnih 
skupin 

1.5. Ocena oskrbe s stavbnimi zemljišči za stanovanjsko 
gradnjo 

1.6. Analiza stanja v načrtovanju in izvedbi stanovanj- 
ske gradnje 

1.6.1. Tipološka analiza stanovanj 
1.6.2. Analiza zakonodaje, ki vpliva na načrtovanje in 

gradnjo stanovanj 
1.7. Analiza tujih nacionalnih stanovanjskih programov. 

2. Ocena demografskega stanja do 1995 po letih in 
do leta 2010 

2.1. Predelava projekcij prebivalstva iz standardne obli- 
ke v obliko, potrebno za izračun gospodinjstev 

2.2. Ocena bodočega števila in sestave prebivalstva po 
občinah in urbanih regijah 

2.3. Izdelava koeficientov pretvorbe iz starostno spolne 
sestave prebivalstva v sestavo gospodinjstev 

2.4. Ocena števila prebivalstva in sestave gospodinjstev 
v izbranih letih 

2.5. Finančni položaj reprezentativnih gospodinjstev. 

3. Študije, naravnane na socialne in ekonomske cilje 

3.1. Inventarizacija ciljnih skupin na strani ponudbe in 
povpraševanja 

3.2. Finančna kvantifikacija socialnih ciljev 
3.3. Stanovanjsko področje v republiški in občinskih 

bilancah 
3.4. Uvajanje stanovanjskega trga - deregulacija in in- 

stitucije 
3.5. Financiranje neprofitnih stanovanjskih asociacij 
3.6. Ocena efektov privatizacije dela stanovanjskega 

fonda 
3.7. Spremembe finančnega sistema 
3.7.1. Višina in struktura najemnin 
3.7.2. Davčna politika 
3.7.3. Spremembe bančnega sistema 
3.7.4. Spremembe zavarovalniškega sistema 
3.7.5. Alternativni načini stanovanjskega subvencionira- 

nja 
3.8. Vplivi regionalne politike 
3.9. Sprememba v zemljiški in komunalni politiki. 

4. Urbanistično arhitektonske, tehnične tehnološke 
in ekološke spremembe 

4.1. Kriteriji kvalitete bivanja (standardi) 
4.2. Racionalizacija. 

5. Izhodišča za pravne spremembe v zvezi z naci- 
onalnim stanovanjskim programom 

6. Sinteza — Osnutek nacionalnega stanovanjskega 
programa 

6.1. Ciljne skupine v okviru programa 
6.2. Število stanovanj in struktura stanovanj 
6.3. Regionalna razporeditev stanovanj 
6.4. Sistem subvencioniranja najemnin 
6.5. Sistem subvencioniranja novogradnje, prenove in 

sistem stimuliranja lokalnih skupnosti 
6.6. Sistem davčnih olajšav 
6.7. Predlog proračunskih sredstev nacionalnega sta- 

novanjskega programa za leto 1992 
6.8. Predlog standardov 
6.9. Izhodišča za pravilnik za koriščenje sredstev naci- 

onalnega stanovanjskega programa 
6.10. Pogoji in organizacija neprofitnega sektorja stano- 

vanj 
6.11. Vloga države in nadzor izvajanja nacionalnega sta- 

novanjskega programa 
6.12. Faznost izvedbe nacionalnega stanovanjskega pro- 

grama po letih. 
Opomba: 
V zvezi s pripravo nacionalnega stanovanjskega 
programa je Republiški sekretariat za varstvo oko- 
lja in urejanje prostora zagotovil izvedbo predvide- 
nih analiz, ocen in študij pri Raziskovalnem centru 
Ekonomske fakultete, Inštitutu za sociologijo Uni- 
verze v Ljubljani, Urbanističnem inštitutu 
Republike Slovenije ter FAGG, Arhitektura Univerze 
v Ljubljani. 
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Osnutek zakona o ZAKLJUČNEM RAČUNU O IZVRŠITVI PRORAČUNA 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1990 - ESA 389 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 77. seji 
dne 9. 5. 1991 določil besedilo: 
- OSNUTKA ZAKONA O ZAKLJUČNEM RAČUNU O IZVR- 
ŠITVI PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 
1990, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
212., 265., 266. in 267. člena poslovnika Skupšine Repu- 
blike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 

Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določil, da bodo kot nje- 
govi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles so- 
delovali: 

- Dušan SEŠOK, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za finance, 
- Alenka MARKIČ, namestnica republiškega sekretarja za 
finance, 
- Mihailo MADŽAROVIČ, svetovalec Izvršnega sveta 
v Republiškem sekretariatu za finance. 

Osnutek zakona o zakjučnem računu o izvršitvi proračuna 
Republike Slovenije za leto 1990 bodo obravnavali Družbeno- 
politični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zako- 
nodajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor za 
proračun in javne finance kot matično delovno telo. 

OSNUTEK ZAKONA o zaključnem računu o izvršitvi proračuna Republike Slovenije 
za leto 1990 •   

1. člen 
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Republike 
Slovenije za leto 1990. 

2. člen 

Skupni prihodki proračuna Republike Slovenije za leto 1990 
so znašali 36.538.182.171,00 din in so bili razporejeni za: 
- obveznosti v Republiki Sloveniji v višini 

35.815.983.233,30 din 
- prispevek federaciji v višini 722.198.937,70 din 

3. člen 
Prihodki proračuna Republike Slovenije so bili doseženi in 
razporejeni po bilanci prihodkov in odhodkov za leto 1990, ki 
je sestavni del tega zaključnega računa. 

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

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA RS ZA LETO 1990 
A.PRIHODKI 

SKUPINA KONTO VRSTA PRIHODKA ZNESEK 

71 VRSTA 1 - PRIHODKI OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB 712.823.744,50 
7100 Davek od dobitka pravnih oseb 

72 VRSTA 2 - PRIHODKI OD DAVKOV OD OSEBNIH DOHODKOV 861.709.980,90 
7200 Davek iz osebnega dohodka po stopnji 0,61 555.327.306,80 
7201 Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji 306.382.674,10 

73 VRSTA 3 - PRIHODKI OD DAVKOV OD PROMETA 
PROIZVODOV IN STORITEV 6.603.796.938,50 

730 Teaeljni davek od proneta proizvodov 1.982.633.629,40 
731 Posebni republiški davek od proseta proizvodov 

in od plafil za storitve 3.421.163.309,10 
732 Teaeljni davek od proneta proizvodov, ki je pripadal 

proračunu federacije( prenešen v proračun RS ) 1.200.000.000,00 

74 VRSTA 4 - PRIHODKI OD DRUGIH DAVKOV 5.530.063,70 
742 Davek od tujih oseb 
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77 VRSTA 5 - DRUGI PRIHODKI 
7700 PRISPEVKI ZA DEJAVNOSTI GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE 

77001 Prispevek za intervencije v proizvodnji hrane 
77002 Prispevek za usposabljanje zemljišč za družbeno 

organizirano kmetijsko proizvodnjo 
77003 Prispevek za pokrivanje dela stroškov enostavne 

reprodukcije v 26 
77004 Povračilo za ceste ob ceni naftnih derivatov 
77005 Povračilo za uporabo cest 
77006 Cestnina 
77007 Tuja posojila 
77008 Domača posojila 
77009 Ostali viri 

770010 Splošni vodni prispevek 
770011 Povračila od količinskih osnov 
770012 Prispevek za blagovne rezerve 
770013 Prispevek za intervencije v osnovni preskrbi 
770014 Del temeljnega prometnega davka od naftnih 

derivatov,ki se usmerja za blagovne rezerve 
770015 Del temeljnega prometnega davka od naftnih 

derivatov,ki se usmerja za razvoj premogovnikov 
770016 Raziskovanje in odkrivanje nahajališč nafte in plina 
770017 Del prispevka za solidarnost na področju 

stanovanjskega gospodarstva 
770018 Del prispevka za požarno varnost 
770019 Ekološki davek 

7701 PRISPEVKI ZA DRU2BENE DEJAVNOSTI 

77011 Prispevek za izobraževanje 
77012 Prispevek za raziskovanje 
77013 Prispevek za kulturo 
77014 Prispevek za telesno kulturo 
77015 Prispevek za socialno skrbstvo 
77016 Prispevek za otroško varstvo 
77017 Prispevek za zaposlovanje 
77018 Prispevek za zdravstveno varstvo 
77019 Prispevek za štipendiranje 

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA RS ZA LETO 1990 
A.PRIHODKI 

8.175.627.191,80 

662.328.997,70 

273.128.345,90 

28.354.321.443,50 

1.719.525. 
2.465.417. 

479.797. 
323.468. 
819.455. 

1.003. 
20.261. 

431.441. 
255.390. 
383.027. 
57.181. 

158,70 
572,90 
740,90 
756,90 
500,00 
565,70 
433,40 
020,80 
111,70 
175,80 
278,30 

14.939.176,50 

10.965.577,50 
26.033.312,90 

95.730.695,10 
30.734.078,50 

105.797.692,60 

20.058.726.018,60 

3.767.526. 
1.333.721, 
1.000.532. 

63.267, 
380.546. 

2.123.373, 
843.997. 

10.078.268, 
. 467.492. 

662,30 
487,80 
222,50 
087,90 
357,90 
241,70 
549,40 
554,80 
854.30 

SKUPINA KONTO VRSTA PRIHODKA ZNESEK 

7702 DEL PRISPEVKA ZA SLO IN DS 

7780 DRUGI PRIHODKI 

7781 PRESE2KI NBS PO ZR 

SREDSTVA PRENESENA PO ZR ZA LETO 1989 

SKUPAJ PRIHODKI (vrsta 1 - 5) 

46.708.253,10 

43.072.201,70 

20.000.000,00 

10.187.778,30 

36.538.182.171,00 
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA RS ZA LETO 1990 
B. ODHODKI 

SKUPINA KONTO NAHEN ODHODKA ZNESEK 

40 NAMEN 1 - SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV 
400 Sredstva za dohodek delovne skupnosti 
401 Sredstva za aaterialne stroške 
402 Sredstva za aaortizacijo 

3.180.331.222,90 
477.228.452,50 
32.913.657,20 

3.690.473.332,60 

41 NAMEN 2 - SREDSTVA ZA POSEBNE IN DRUGE NAMENE ZA 
DELO UPRAVNIH ORGANOV 

410 Sredstva za osebne dohodke in druge osebne 
prejeake funkcionarjev in delegatov 

415 Sredstva za investicije v osnovna sredstva 
418 Sredstva za druge potrebe za delo upravnih org. 

269.039.980,00 
296.623.924,30 
220.060.710,10 

785.724.614,40 

42 
420 

NAMEN 3 - SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO 
Sredstva za ljudsko obraabo 

170.350,40 

43 NAMEN 4 - SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA, 
INTERVENCIJE V GOSPODARSTVU IN SPODBUJANJE 
HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 

431 Koapenzacije, presiije, regresi in povračila 
433 Druge potrebe in intervencije v gospodarstvu 
434 Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko aanj 

razvitih obaočij v okviru DPS 
435 Sredstva za hitrejši razvoj nanj razvitih 

obffločij izven obaočja DPS 

9.043.321.587,10 
771.000,00 

9.032.758.405,00 

5.341.398,10 

4.450.784,00 

44 
445 

NAMEN 5 - SREDSTVA, PRENESENA DRUGIM DPS 
Dopolnilna sredstva proračunu občine 

5.135.000,00 

45 NAMEN 6 - SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
450 Sredstva za izobraževanje 
451 Sredstva za znanost 
452 Sredstva za kulturo 
453 Sredstva za telesno kulturo 
454 Sredstva za social'no in otroško varstvo 
455 Sredstva za zaposlovanje 
456 Sredstva za zdravstveno varstvo 
458 Sredstva za uveljavljanje pravic borcev, vojaških 

invalidov in družin padlih borcev 

21.935.649.822,10 
4.571.832.680,10 
1.732.743.371,00 
1.164.364.091,00 

44.924.000,00 
2.468.430.598,00 
1.630.818.736,00 

10.085.769.506,00 

236.766.840,00 

46 NAMEN 7 - SREDSTVA ZA DRUGE SPL03NE DRUŽBENE 
POTREBE 

461 Sredstva za družbenopolitične in družbene 
organizaci je 

463 Sredstva za varstvo pred škodljivci in 
naravnisi nesrečaai 

464 Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč 
465 Sredstva za varstvo in izboljšanje 

človekovega okolja 
468 Sredstva za druge splošne družbene potrebe 

225.397.202,20 

2.400.000,00 
1.749.323,30 

902.000,00 
14.276.705,70 

244.725.231,20 
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47 NAMEN 8 - IZLOČANJE SREDSTEV REZERV 
470 Izločanje v stalno proračunska rezervo 

31.491.000,00 

48 NAMEN 9 - DRUGI ODHODKI 
481 Plačilo za bančne storitve in stroške 

plačilnega proiaeta 
488 Tekoča proračunska rezerva 

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA RS ZA LETO 1990 
B. ODHODKI 

6.211,00 
79.286.084,50 

79.292.295,50 

SKUPINA KONTO NAMEN ODHODKA ZNESEK 

44 NAMEN 10 - SREDSTVA, PRENESENA DRUGIM DPS 
440 Prispevek proračunu federacije 

722.198.937,70 

SKUPAJ ODHODKI (naien 1 - 10) 36.538.182.171,00 

OBRAZLOŽITEV 
K OSNUTKU ZAKONA O ZAKLJUČNEM RAČUNU O IZVRŠITVI 
PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1990 

Osnutek zaključnega računa o izvršitvi proračuna Republike 
Slovenije za leto 1990 je pripravljen v skladu z: 
- ustavnim Zakonom za izvedbo amandmajev IX DO LXXXIX 
k Ustavi Republike Slovenije, 
- zakonom o financiranju splošnih družbenih potreb v druž- 
benopolitičnih skupnostih, 
- zakonom o zagotavljanju sredstev za skupne družbene 
potrebe v letu 1990 in o proračunu določenih obveznosti iz 
dohodka za skupne in splošne družbene potrebe za leto 1989 
- zakonom o knjigovodstvu. 
Prvotni proračun za leto 1990, ki ga je sprejela Skupščina 
Republike Slovenije v decembru 1989, je za vse potrebe 
upošteval enaka izhodišča in sicer: nivo cen v decembru 
1989, kar je za celo leto 1990 pomenilo prenos z indeksom 344 
na poprečje leta 1989. Kot predvidena realizacija v letu 1989 je 
bila upoštevana dejanska realizacija v obdobju januar-okto- 
ber 1989 ter rast cen v novembru in decembru 1989 za 40%. 
Njegov obseg je znašal 22.150 milijonov din. 
V aprilu 1990 je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije na 
podlagi pooblastila iz zakona o proračunu Republike Slove- 
nije za leto 1990 sprejel odlok o uskladitvi postavk v bilanci 
prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1990. Pri tem je 
upošteval nove ocene o gibanju cen in osebnih dohodkov. 
Z odlokom se je obseg neto republiškega proračuna za leto 
1990 v primerjavi z letom 1989 povečal za 524%. 
Istočasno je bila usklajena višina kotizacije Republike Slove- 
nije zveznemu proračunu za leto 1990 na podlagi zakona 
o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 
1990. Njegov skupni obseg je znašal 34.027,1 milijonov din. 
V skladu s programom razbremenjevanja gospodarstva in 
zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavlja- 
nju sredstev za skupne družbene potrebe v letu 1990 in 
o proračunu določenih obveznosti iz dohodka za skupne in 
splošne družbene potrebe za leto 1989, je Skupščina Repu- 
blike Slovenije v juliju 1990 sprejela rebalans oziroma zniža- 
nje republiškega proračuna za leto 1990. Glede na renomini- 
rani obseg iz aprila seje proračun znižal za 656,2 milijona din. 
Pri tem je bila opravljena tudi korekcija osnov, ki je upošte- 
vala dejansko realizacijo obveznosti klasičnega republiškega 
proračuna ter programov družbenih dejavnosti v letu 1989. 
Z rebalansom je bila znižana tudi obveznost Republike Slove- 
nije do zveznega proračuna za leto 1990 za 356,9 milijona din, 
sredstva pa prenesena na tekočo proračunsko rezervo. 
V decembru 1990 je Skupščina Republike Slovenije sprejela 

informacijo o realizaciji proračuna za leto 1990, na podlagi 
katere je bil določen končni obseg republiškega proračuna za 
leto 1990. 
Iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna Republike Slove- 
nije za leto 1990 je razvidno, da so bili skupni prihodki 
republiškega proračuna realizirani v višini 36.538,182.171,00 
din. V enaki višini so bili realizirani tudi odhodki. 
V nadaljevanju je podana obrazložitev realizacije prihodkov in 
odhodkov. 

PRIHODKI PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE, 
REALIZIRANI V LETU 1990 

Prihodki proračuna Republike Slovenije za leto 1990 so bili po 
glavnih skupinah realizirani v naslednji višini: 
Glavna skupina 1990 % str. 
1. Davčni prihodki 

- davek od dobička 
- davek iz OD 
- temeljni (25%) in prometni davki 
- drugi prihodki 

2. Prihodki gospodarske 
infrastrukture 
3. Prihodki družbenih dejavnosti 

4. Del prispevka za SLO in DS 
5. Temeljni prometni davek, ki 

je pripadal federaciji (75%) 
6. Sredstva po ZR 1989 

7.046,9 19,3 

8.175,6 22,4 
20.058,7 54,9 

46,7 0.1 

1.200,0 
10,2 

3,3 
O 

SKUPAJ 36.538,2 100,0 
Pri realizaciji klasičnih virov republiškega proračuna so pri- 
hodki posebnega republiškega prometnega davka predstav- 
ljali 48,6%. V republiški proračun je bil vključen le tisti del 
posebnega prometnega davka, ki se je po sistemu financira- 
nja v letu 1990 usmerjal za republiške potrebe. Del tega davka 
(prikazani podatki ga ne zajemajo) pa se je odstopal občinam, 
za oblikovanje njihove splošne porabe. 
Temeljni davek od prometa proizvodov in storitev, ki je v letu 
1990 pripadal republiki v višini 25%, je v strukturi klasičnih 
virov republiškega proračuna predstavljal 28,1 %. 75% del 
temeljnega prometnega davka, ki je pripadal federaciji, je bil 
v letu 1990 na podlagi amandmaja LXVI k Ustavi Republike 
Slovenije, sklepa Skupščine Republike Slovenije in Izvršnega 
sveta Skupščine Republike Slovenije zadržan in sicer od 15. 
oktobra 1990 50% vplačila, od 27. oktobra pa so bili zadržani 
vsi prihodki iz navedenega vira. S tem ukrepom se je prispe- 
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valo k izboljševanju likvidnostne situacije v republiki. Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije je v novembru pripravil 
posebno informacijo o problemih izvajanja republiškega pro- 
računa in jo predložil Skupščini Republike Slovenije. Na pod- 
lagi te informacije, ki jo je sprejela Skupščina Republike 
Slovenije v mesecu decembru, je bilo za nepokrite in najnuj- 
nejše obveznosti Republike Slovenije na področju družbenih 
dejavnosti in gospodarske infrastrukture uporabljeno 1.200 
mio din zadržanega temeljnega prometnega davka. 
Prihodki družbenih dejavnosti in gospodarske infrastrukture 
so se oblikovali po zakonsko sprejetih prispevnih stopnjah. 

ODHODKI PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE, 
REALIZIRANI V LETU 1990 
Odhodki proračuna Republike Slovenije za leto 1990 so bili 
po glavnih skupinah realizirani v naslednji višini: 

v mio din 

Dejavnost 1990 O str. 

Namen 1990 % str. 

sredstva za delo upravnih organov 4.476,2 12,2 
sred. za spodb. razvoja, interv. 
v gospo, in spodb. hitr. razvoja 
gospo, manj razvitih območij 9.043,3 24,8 
Dopoln. sred. občinam 5,1 0,0 
Sred. za družb, dejavnosti 21.935,6 60,0 
Sred. za druge spi. družb. potr. 244,7 0,7 
Izločanje v stalno rezervo 31,5 0,1 
Drugi odhodki 79,5 0,2 
Prispevek federaciji  722,2 2,0 

SKUPAJ 36.538,2 100,0 

Po ustavnem zakonu je proračun 1990 prevzel financiranje 
programov in nalog, ki so se do tedaj izvajale v SIS družbenih 
dejavnosti in gospodarske infrastrukture. Sredstva za te pro- 
grame so bila v proračunu določena agregatno in v družbenih 
dejavnostih izkazana po enotni metodologiji, po kateri so se 
v preteklosti izkazovali programi SIS v bilanci sredstev druž- 
benih dejavnosti. Podrobnejše razčlenitve programov so vse- 
bovali finačni načrti za posamezna področja, ki so bili 
sestavni del sprejetega proračuna. 

SREDSTVA ZA DELO ORGANOV 
Sredstva za delo organov so bila z republiškim proračunom 
za leto 1990 in spremembami zagotovljena v višini 4,192,8 mio 
din in porabljene v višini 4.179,6 mio din za naslednje na- 
mene: 

v mio din 

Namen 1990 % str. 

1. Dohodek delovnih skupnosti 3.031,5 72,5 
2. Materialni stroški 477,211,4 
3. Amortizacija 32,9 0,8 
4. Bruto OD funkcionarjev 255,66,1 
5. Drugepotrebezadeloupr.org. 220,1 5,3 
6. Pokritje OD in prispevkov za leto 1989 162,3 3,9 
SKUPAJ 4.179,6 100,0 

V okviru tako Umiti ranega obsega sredstev za delo organov, ki 
predstavlja 11,4% odhodkov republiškega proračuna, tudi 
v letu 1990 ni bilo mogoče uresničiti usmeritev družbenega 
dogovora, po katerem se osebni dohodki v državnih organih 
usklajujejo skladno z rastjo v gospodarstvu. Tako rast oseb- 
nih dohodkov v državnih organih že vrsto let zaostaja za rastjo 
osebnih dohokov v gospodarstvu. Zaradi pomanjkanja sred- 
stev so bili organi prisiljeni skrajno racionalizirati porabo 
sredstev za materialne in druge stroške. Izvršni svet je ob 
upoštevanju zakona o delavcih v državnih organih, družbeno 
dogovorjenih meril ter materialnih možnosti proračuna dolo- 
čal višino prejemkov, ki so jih organi lahko izplačali iz sred- 
stev za materialne stroške in sklada skupne porabe. 
DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Zagotovljeni obseg sredstev za programe družbenih dejavno- 
sti v skupni višini 21.673,8 mio din je predstavljal 59 3Uvseh 
odhodkov proračuna Republike Slovenije v letu 1990. Po 
posameznih dejavnostih so bila sredstva dodeljena u nasled- 
njih višinah: 

Zdravstvo 
Otroško varstvo 
Socialno skrbstvo 
Zaposlovanje 
Izobraževanje 
Raziskovanje 
Kultura 
Telesna kultura 
Štipendije 

10.085,8 
2.032.3 

435,4 
1.630,8 
3.921.4 
1.718,2 
1.161,8 

44,9 
643,2 

46,5 
9.4 
2,0 
7.5 

18,1 
7,9 
5,4 
0,2 
3,0 

Skupaj 21.673,8100,00 

Zahteve družbenih dejavnosti so bile v letu 1990 bistveno višje 
kot možnost republiškega proračuna. Najbolj pereči problemi 
so bili v zdravstvu, zaposlovannju, otroškem in socialnem 
varstvu. Tudi v teh primerih ni bilo mogoče zagotoviti vseh 
potrebnih dodatnih sredstev, zato so bila v teh dejavnostih 
potrebna ustrezna prilagajanja. 

GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 

Zagotovljeni obseg sredstev za programe gospodarske infra- 
strukture v višini 9.016,9 mio din je predstavljal 27,7% vseh 
odhodkov proračuna Republike Slovenije v letu 1990. 
Po posameznih dejavnostih so bila sredstva dodeljena 
v naslednjih višinah. 
Dejavnost 1990 % str. 
Železnica 
Ceste 
Voda 
Stanovanja 
Blagovne rezerve 
Intervencije v preskrbi 
Nafta in plin 
Rudarske raziskave 
Požarna varnost 
Proizvodnja hrane 
Kmetijska zemljišča 
Ekologija 

2.462.0 
4.029.1 

518,2 
93.2 

450,7 
62,5 
30.8 
16.3 
27.9 

788,6 
304,1 
233,5 

27,3 
44,7 

5,8 
1,0 
5,0 
0,7 
0,3 
0,2 
0,3 
8,7 
3,4 
2,6 

SKUPAJ 9.016,9 100,0 
Na področju gospodarske infrastrukture so bili največji pri- 
manjkljaji v železniškem gospodarstvu. Iz prispevka za pokri- 
vanje dela stroškov enostavne reprodukcije v ŽG je bilo 
možno pokriti le 69,8% realiziranega programa, razlika pa je 
bila zagotovljena z bilansiranjem vseh virov republiškega pro- 
računa. 
Za področje cestne infrastrukture je iblo že ob rebalansu 
republiškega proračuna v mesecu juliju sprejeto stališče, da 
izpada prihodkov za ceste ne bo mogoče pokrivati v okviru 
ostalih virov republiškega proračuna in, da je potrebno izpol- 
njevati to obveznost v skladu z doseženimi prilivi. Program je 
bil realiziran 98,1% glede na dosežene prilive. 
Za področje ekologije so se v letu 1990 zagotavljala sredstva 
iz ekološkega davka ob ceni električne energije, in davka iz 
sredstev, ki so pritekala v republiški proračun iz splošnega 
vodnega prispevka in povračil od količinskih osnov. Planiran 
program je bil realiziran v višini 77,8%. 
V okviru gospodarske infrastrukture so bili vsi drugi pro- 
grami, razen ekološkega in cestnega, realizirani 100%. 

IZLOČANJE V STALNO PRORAČUNSKO REZERVO 
Razpoložljiva sredstva rezerve Republike Slovenije so znašala 
na dan 31. decembra 1990 4,6 mio din in so obsegala: 
- prenešena sredstva iz leta 1989 v višini 6,8 mio din 
- dokončni poračun obveznosti za leto 1989 
po zakonu o ZR o izvršitvi proračuna SRS za 
leto 1989 v višini 0,4 mio din 
- sredstva izločena od priliva prihodkov, s ka- 
terimi so se pokrivale obveznosti v RS v letu 
1990 na podlagi 3. člena zakona o proračunu RS 
za leto 1990 v višini 31,5 mio din 
- obresti avista sredstev v višini 0,1 mio din 
Iz sredstev rezerve Republike Slovenije je bilo v letu 1990 
dodeljeno 34,2 mio din pomoči in sicer: 
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- za pomoč ponesrečenim rudarjem v Rudniku 
Dobrinja v višini 0,2 mio din 
- za izvajanje zaščitnih in reševalnih aktivnosti 
pri opravljanju posledic poplav in hudournih 
voda od 1 do 20. novembra 1990 RS za civilno 
zaščito v višini 4,0 mio din 
- za sofinanciranje najnujnejših sanacijskih 
del po poplavi občinam Idrija, Celje, Kamnik, 
Mozirje, Laško, Sevnica in Žalec v skupni višini 30,0 mio din 
Na podlagi 3. člena zakona proračuna RS za leto 1990 je 
potrebno odvesti še 4,4 mio din iz sredstev proračuna RS za 
leto 1991 za dokončen proračun obveznosti sredstev rezerve 
za leto 1990. 

TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA 
Sredstva »tekoče proračunske rezerve« proračuna Republike 
Slovenije za leto 1990 so bila na podlagi sprejetih sklepov 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije oziroma nje- 
gove koordinacijske komisije porabljena v višini 79,3 mio din. 
S temi sredstvi so se v skladu z zakonom o financiranju 
splošnih družbenih potreb v družbenoplitičnih skupnostih 

PREGLED ODHODKOV PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE PO SLAVNIH NAMENIH 

financirale naloge, za katere v proračunu niso bila zagotov- 
ljena sredstva ali pa niso bila zagotovljena v zadostnem ob- 
segu. 

KOTIZACIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZVEZNEMU PRORA- 
ČUNU 
Višina kotizacije je na podlagi zakona o skupnem obsegu 
proračunskih odhodkov federacije za leto 1990 znašala 
1.142,2 milijonov din. Navedeno obveznost je Republika Slo- 
venija realizirala v višini 651,4 milijonov din in sicer tako da je 
v obdobju februar - junij zadrževala 15,% plačila mesečno v obdobju junij-september 50% plačil mesečno, od oktobra 
dalje pa kotizacije rti več plačevala. V preteklem letu je realizi- 
rala tudi nepokriti del kotizacije iz leta 1989 v višini 708 
milijonov din. 
U realizacije kotizacije za leto 1989 in 1990 je vključen 
^fl

nJe/lnl prometni davek, ki se plačuje pri uvozu in za potrebe JLA in se direktno odvaja v zvezni proračun. Višina tega davka 
znaša za leto 1989 0,3 milijona din, za leto 1990 pa 43 9 
milijonov din. 

TABELA t 

N ft'M E N REALIZACIJA 
1989 

PROR.IN SPREMEMBE 
1990 

REALIZACIJA 
1990 

INDEKS 
4:3 

INDEKS STRUKTURA 
4:2 REALIZAC. 

40, 41 SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV 805.104.047,60 4.490.167.263,30 4.476.197.947,00 100 556 12,25 

400 Sredstva za dohodek delovne skupnosti 
401 Sredstva za aaterialne stroške 
402 Sredstva za a»ortizacijo 
410 Sredstva za osebne dohodke funkcionarjev 
415 Sredstva za investicije v osnovna sredstva 
418 Sredstva za druge potrebe za delo 

upravnih organov 

604.245.934,90 
79.909.150,30 
8.036.234,80 

53.154.513,70 
27.480.993,40 

.189.898.419,00 
477.248.452,50 
32.913.657,20 

269.039.980,00 
297.365.985,00 

3.180.331.222,90 
477.228.452,50 
32.913.657,20 

269.039.980,00 
296.623.924,30 

100 
100 
100 
100 
100' 

32.277.220,50 223.700.769,60 220.060.710,10 

526 
597 
410 
506 

.079 

8,70 
1,31 
0,09 
0,74 
0,81 

98 682 0,60 

81 529 0,00 42, 420 SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO 32.195,80 210.800,00 170.350,40 

43 SRED.ZA SPODBUJANJE RAZVOJA,INTERVENCIJE V 
G0SP.IN SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA 
GOSPODARSKI) MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 1.331.745.447,70 9.236.600.343,70 9.043.321.587,10 98 679 24,75 

431 Ko»penzacije,preiije,regresi in povračila 
433 Druge potrebe in intervencije v gosp. 
434 Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko 

»anj razvitih ob»očij v okviru DPS 
435 Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko 

»anj razvitih obioCij 

15.442.656,30 771.000,00 771.000,00 
1.313.967.991,40 9.218.446.684,00 9.032.758.405,00 

1.040.000,00 

1.294.800,00 

5.341,400,00 

12.041.259,70 

5.341.398,10 

4.450.784,00 

100 5 0,00 
98 687 24,72 

100 514 0,01 

37 344 0,01 

100 2.385 0,01 

100 594 60,03 

44, 445 DOPOLNILNA SREDSTVA PRORAČUNU OBČINE 

45 SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

215.290,00 5.135.000,00 5.135.000,00 

3.691.423.853,60 22.044.435.599,00 21.935.649.822,10 

450 Sredstva za izobraževanje 
451 Sredstva za znanost 
452 Sredstva za kulturo 
453 Sredstva za tele?no kulturo 
454 Sredstva za socialno in otroško varstvo 
455 Sredstva za zaposlovanje ; 
456 Sredstva za zdravstveno varstvff 
458 Sredstva za uveljavljanje pravic borcev, 

vojaških invalidov in družin padlih borcev 

735.711.272,10 4.571.995.700,00 4.571.832.680,10 100 621 12,51 
332.727.544,30 1.733.337.019,00 1.732.743.371,00 100 521 4,74 
171.161.929,60 1.164.393.200,00 1.164.364.091,00 100 680 3,19 

8.909.000,00 44.924.000,00 44.924.000,00 100 504 0,12 
307.443.107,60 2.471.430.598,00 2.46B.430.598,00 100 803 6,76 
143.073.000,00 1.630.818.736,00 1.630.818.736,00 100 1.140 4,46 

1.971.658.000,00 10.190.769.506,00 10.085.769.506,00 99 512 27,60 

100 1.142 0,65 

95 624 0,67 

20.740.000,00 236.766.840,00 236.766.840,00 

39.243.420,00 256.466.770,00 244.725.231,20 46 SREDSTVA ZA DRUGE SPL0SNE DRU2BENE POTREBE 
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441 Sredstva za druibenopolitične in družbene 
organizacije 28.743.508,70 

443 Sredstva za varstvo pred škodljivci in 
naravniai nesrečami 2.271.532,40 

464 Sred.za odpravo posledic naravnih nesreč 438.547,40 
465 Sredstva za varstvo in izboljšanje 

Človekovega okolja 175.700,00 
468 Sredstva za druge splošne dru!bene potrebe 7.414.131,50 

233.425.070,00 225.397.202,20 

2.400.000,00 
2.651.000,00 

902.000,00 
17.088.700,00 

2.400.000,00 
1.749.323,30 

902.000,00 
14.276.705,70 

97 

100 
66 

100 
84 

784 

106 
274 

513 
193 

0,62 

0,01 
0,00 

0,00 
0,04 

47, 470 IZLOČANJE V STALNO PRORAČUNSKO REZERVO 

48 DRUGI ODHODKI 

6.267.570,20 31.491.000,00 31.491.000,00 100 502 0,09 

132.837,10 142.677.276,30 79.292.295,50 56 59.691 0,22 

4B1 Plačilo za bančne storitve in stroške 
plačilnega proieta 511,20 16.000,00 

132.325,90 142.661.276,30 

6.211,00 39 1.215 0,00 

79.286.084,50 56 59.917 0,22 488 Tekoča proračunska rezerva 

SKUPAJ 

44 PRISPEVEK FEDERACIJI 

5.874.164.662,00 36.207.184.052,30 35.815.983.233,30 99 610 98,02 

232.347.452,10 722.199.071,90 722.198.937,70 100 311 1,98 

Za leto 1989 
Za leto 1990 

0,00 
232.347.452,10 

70.800.000,00 
651.399.071,90 

70.799.865,80 
651.399.071,90 

100 
100 

0 
280 

0,19 
1,78 

SKUPAJ 6.106.512.114,10 36.929.383.124,20 36.538.182.171,00 99 598 100,00 

SREDSTVA ZA DELO ORGANOV V LETU 1990 

N A H E N 

Tabela 2 

REALIZACIJA 
19B9 

PLAN IN SPREMEMBE 
1990 

REALIZACIJA 
1990 

1 REALIZACIJE 
(4:3) 

v din 

INDEKS 
(4:2) 

400 DOHODEK DELOVNE SKUPNOSTI 

Bruto OD del. skupnosti 
Delo v posebnih pogojih 
Sklad skupne porabe 
Prispevki iz dobička in 
ne*ater. straikov 

401 MATERIALNI STR09KI 

402 AMORTIZACIJA 

410 BRUTO OD FUNKCIONARJEV 

416 POSEBNI NAMENI 

SREDSTVA ZA POKRITJE OD IN 
PRISPEVKOV ZA PRETEKLO LETO 

Bruto OD del. skupnosti 
Bruto OD funkcionarjev 
Prispevki iz dobička in 
neiater. stroškov 

603.075.284,90 3.041.028.622,00 3.031.461.425,90 

444.108.128,40 
10.922.369,40 
3.528.097,10 

136.516.690,00 

79.909.150,30 

8.036.234,80 

53.011.143,70 

32.277.220,50 

2.175.181.359,00 2.165.615.861,00 
106.354.167,00 106.354.167,00 

1.170.650,00 
143.370,00 

80.277.219,00 

679.215.877,00 

477.248.452,50 

32.913.657,20 

255.608.619,00 

223.700.769,60 

107.023.855,00 
13.431.361,00 

41.845.942,00 

80.275.520,90 

679.215.877,00 

477.228.452,50 

32.913.657,20 

255.608.619,00 

220.060.710,10 

1.314.020,00 162.301.158,00 162.301.158,00 

107.023.855,00 
13.431.361,00 

41.845.942,00 

99,7 

99,6 
100,0 
100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

98,4 

100,0 

100,0 
100,0 

100,0 

502.7 

4B7,6 
562.1 

2.275,3 

497.5 

597.2 

409.6 

482,2 

681.8 

12.351,5 

9.142,3 
9.368,3 

SKUPAJ 777.623.054,20 4.192.801.278,30 4.179.574.022,70 99,7 537,5 
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415 SREDSTVA ZA INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA TABELA 3 

N A M E N REALIZACIJA 
1989 

PRORAČUN IN 
SPREMEMBE 

1990 

REALIZACIJA INDEKS INDEKS 
1990 4:3 4:2 

1 3 

SRED.ZA INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 

RS za finance 

27.480.993,40 297.365.985,00 

15.830.000,00 15.168.394,40 96 674 

- sred.za odplafilo anuitet 

RS za pravosodje in upravo 7.336.613,20 64.626.085,00 64.545.629,90 100 880 

- uvajanje računalniške teh.v delo up.org. 
- sof.prog.graditve stanovanj za nosilce druJ.f. 
- so-f.prog.graditve stanovanj za delavce RO 
- inv.vzdrževanje zgradb rep.up.in prav.org. 
- inv.vzdrJevanje zgradb TS,SZD in JT 
- inv.vzdrJevanje zgradb ZIKS 
- inv.vzdrJevanje protokolarnih objektov 
- sanacija objektov počitniške skupnosti 
- -financiranje izgradnje zaporov v N.Gorici 

RS za notranje zadeve 

3.819.413,20 
930.000,00 

1.180.000,00 
285.700,00 
360.000,00 
445.000,00 
250.000,00 
26.500,00 
40.000,00 

40.271.085,00 
4.700.000,00 
6.560.000,00 
2.884.600,00 
2.680.200,00 
5.340.000,00 
1.876.600,00 

200.000,00 
113.600,00 

17.895.200,00 216.909.900,00 

40.304.229,90 
4.700.000,00 
6.560.000,00 
2.884.600,00 
2.680.200,00 
5.340.000,00 
1.876.600,00 

200.000,00 
0,00 

216.909.900,00 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

0 

100 

1.055 
505 
556 

1.010 
745 

1.200 
751 
755 

0 

1.212 

- sof.prog.graditve stanovanj za delavce 0NZ 
- opreia organov za notranje zadeve 
- inv.vzdrJevanje objektov 0NZ 
- sejni prehod Karavanke 
- nakup stanovanj MMP Senti1j-avtocesta 

1.650.000,00 
12.885.200,00 
1.870.000,00 
1.490.000,00 

0,00 

9.176.000,00 
157.025.500,00 
28.932.800,00 
17.125.600,00 
4.650.000,00 

157.025.500,00 
28.932.800,00 
17.125.600,00 

100 
100 
100 
100 
100 

556 
1.219 
1.547 
1.149 

0 

42 SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO TABELA 4 

NAMEN REALIZACIJA 
1989 

PRORAČUN IN 
SPREMEMBE 

1990 
REALIZACIJA 

1990 
INDEKS INDEKS 

4:3 4:2 

1 2 3 4 5 6 

420-SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO 32.195,80 210.800,00 170.350,40 80,81 529 
i::::::::::::::::::::;:::*:::;::::::;::;:;:::::;;::;:::::::;:::;:::;;:::;::::;;::::;;::::—:::;:::::;:;::;::;;;:;;; 

RS za finance 11.995,80 41.300,00 850,40 2,06 >7 

- sedrep.progra« naeeubne proizvodnje 

Rep.štab za teritorialno obrambo 

- odp.anuitet iz posoj.za grad.sklad. 

20.200,00 169.500,00 169.500,00 100,00 839 
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43 - SRED.ZA SPODBUJANJE RAZVOJA,INTERVENCIJE V GOSP.IN SPODBUJANJE HITREJŠEGA RAZVOJA GOSP.MANJ RAZVITIH OBHOCIJ 
TABELA 5 

PRORAČUN IN 
NAMEN REALIZACIJA SPREMEMBE REALIZACIJA INDEKS INDEKS 

1989 1990 1990 4:3 4:2 

1 2 3 4 5 6 

431-KOMP.,PREMIJE,REG.IN POVRAČILA 15.442.656,30 771.000,00 771.000,00 100 5 

RS za finance 15.346.795,00 0,00 0,00 O O 

- sred.za regres za uaetna gnojila 5.369.400,00 0,00 0,00 O O 
- sred.za regresiranje kaet.obresti 7.377.395,00 0,00 0,00 O O 
- koapenzacije za mleko in moko 2.600.000,00 0,00 0,00 0 0 

RS za kaet.,gozd.in prehrano 95.861,30 771.000,00 771.000,00 100 804 

- izvaj.prev.ukrepov proti steklini 

433 - DRUGE POTREBE IN INTER.V GOSP. 1.313.967.991,40 9.218.446.684,00 9.032.758.405,00 98 687 

4330-SRED.ZA bOF.RAZLIK V CENI D. 3.060.000,00 10.526.400,00 10.526.400,00 100 344 

RS za inforairanje 3.060.000,00 10.526.400,00 10.526.400,00 100 344 

- Delo _' 
- Veter 
- Dnevnik 

4331-SRED.ZA SOF.DRUGIH GLASIL 299.700,00 1.728.800,00 1.725.700,00 100 576 

Rep.konferenca SZDL Slovenije 600,00 3.100,00 0,00 0 0 

- Naša !ena 

Rep.odbor ZZB NOV Slovenije 299.100,00 1.725.700,00 1.725.700,00 100 577 

- TV-15 

4332-SRED.ZA SOF.GOJITVENIH L0VI3C 20.331,40 62.400,00 62.400,00 100 307 

RS za kaet.,gozd. in prehrano 20.331,40 62.400,00 62.400,0.0 100 307 

- gojitvena lovišča 

4333-SRED.ZA POSP.KONJ.IN RIBIŠTVA 154.790,00 794.900,00 794.900,00 100 514 

RS za kaet.,gozd.in prehrano 40.570,00 208.300,00 208.300,00 100 513 

- Kobilarna Lipica 23.640,00 121.400,00 121.400,00 100 514 
- Zavod za ribištvo 16.930,00 86.900,00 86.900,00 100 513 

RS za teritorialno obraabo 114.220,00 586.600,00 586.600,00 100 514 

74 
poročevalec 



1 

i- sred.za posp.konjereje za obr.na«. 

4334- SRED.ZA SPODB.RAZVOJA IN 
VARSTVA NAR.IN KULT.DED. 499.470,00 2.796.600,00 2.796.600,00 100 560 

RS za kultura 499.470,00 2.796.600,00 2.796.600,00 100 560 

- Arboretu« Volčji potok 2.670,00 8.200,00 8.200,00 100 307 
, - Spominski park TrebCe 46.800,00 240.400,00 240.400,00 100 514 
- Triglavski narodni park Bled 450.000,00 2.548.000,00 2.548.000,00 100 566 

t 
4335-SRED.ZA DEJAVNOSTI GOSPODARSKE 

INFRASTR.(ENOST.IN RAZ3IR.REPR.) 1.309.933.700,00 9.202.537.584,00 9.016.852.405,00 98 688 

RS za k«et.,gozd.in prehrano 162.585.600,00 1.092.751.647,00 1.092.751.647,00 100 672 

!- program pospeševanja proiz.hrane 788.638.330,00 788.638.330,00 100 0 
i- usposabljanje kmetijskih zemljišč 304.113.317,00 304.113.317,00 100 0 

RS za proset in zveze 919.512.300,00 6.610.216.099,00 6.491.016.099,00 98 706 

- enostavna reprodukcija 26 311.212.300,00 2.461.958.421,00 2.461.958.421,00 100 791 
j- vzdrževanje cestne mreže 608.300.000,00 4.148.257.678,00 4.029.057.678,00 97 662 

i 
RS za varstvo okolja in ur.prostora 136.800.800,00 911.448.698,00 844.963.519,00 93 618 

- vzd.vod.režima,san.in oskrba z vodo 117.403.600,00 518.218.505,00 518.218.505,00 100 441 
- sredstva za varstvo okolja 0,00 299.985.179,00 233.500.000,00 78 0 
- prenova dosov,kadr.stan.,HDA,raz. 19.397.200,00 93.245.014,00 93.245.014,00 100 481 

:RS za tržišče in spi.gosp.zadeve 85.935.000,00 513.201.923,00 513.201.923,00 100 597 

progra« blagovnih rezerv v RS 450.713.099,00 450.713.099,00 100 ' 0 
program intervencij v preskrbi 62.488.824,00 62.488.824,00 100 0 

RS za energetiko 47.035.100,00 47.035.100,00 100 0 

- rudarske raziskave 16.280.000,00 16.280.000,00 100 0 
i- raziskave nafte in plina 30.755.100,00 30.755.100,00 100 0 

RS za ljudsko obraabo 5.100.000,00 27.884.117,00 27.884.117,00 100 547 

- požarna varnost 

1434 - SRED.ZA HITREJŠI RAZVOJ GOSP. 
MANJ RAZVITIH 0BM.V OKVIRU DPS 1.040.000,00 5.341.400,00 5.341.398,10 100 514 

,Ko«isija za posp.skl.reg.razvoja v RS 1.040.000,00 • 5.341.400,00 5.341.398, 10 100 514 

J- sred.za pospeševanje skl.reg.razvoja 

435 - SRED.ZA HITREJŠI RAZVOJ GOSP. 
MANJ RAZV.0BM.IZVEN OBMOČJA DPS 1.294.800,00 12.041.259,70 4.450.784,00 37 344 

RS za mednarodno sodelovanje 1.294.800,00 12.041.259,70 4.450.784,00 37 344 
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- prispevek skladu solid.z neuvršč. 
driavaai in driavaai v razvoju 

SKUPAJ(431+433+434+435) 1.331.745.447,70 9.236.600.343,70 9.043.321.587,10 98 679 

45 SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI TABELA 6 

N A H E N REALIZACIJA 
1989 

PRORAČUN IN 
SPREMEMBE 

1990 

REALIZACIJA 
1990 

INDEKS INDEKS 
4:3 4:2 

2 3 4 5 6 

735.711.272,10 4.571.995.700,00 4.571.832.680,10 100 621 450-SREDSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE 

Sek.za kadrovska vprašanja v IS 200.000,00 2.278.600,00 2.278.600,00 100 1.139 

- štipendije za potrebe org.v -fed. 
- štipendiranje za potrebe RUO 

RS za ljudsko obraabo 

50.400,00 
149.600,00 

3.320,00 

658.500,00 
1.620.100,00 

0,00 

658.500,00 
1.620.100,00 

0,00 

100 1.307 
100 1.083 

- štipendije 

RS za pravosodje in upravo 229.843,30 1.527.500,00 1.364.480,10 

731.000,00 
11.200,00 

622.280,10 

89 594 

- štipendije za potrebe pravosodja 
- sred.za ,srednjo penološko šolo 
- strokovna in kadr.poiof SAP Kosovo 

RS za vzgojo in izob.ter tel.kult. 

78.136,00 
2.179,20 

149.528,10 

731.000,00 
19.500,00 

777.000,00 

653.188.158,80 3.924.858.000,00 3.924.858.000,00 

100 
57 
80 

100 

936 
514 
416 

601 

- usposabljanje 
- raziskave,razvoj 
- »ednarodno sodelovanje 
- investicije,opre»a 
- in-forsacijska dejavnost 
- financiranje združenega dela 
- nagrade 

društva (tudi MDA) 
- standard,zavarovanje 
- delovanje sisteta 
- ostalo 
- obv.do slov.šolstva v zaiejstvu 
- obv.do osn.šolanja pripadnikov 

drugih narodov v Jugoslaviji in 
do šolstva nar.v RS 

- štip.iladih iz za*.in otrok 
slovenskih izseljencev 

- stiki s tujino 

Zavod RS za aed.znanstveno,teh., 
prosvetno in kulturno sodel. 

575.256.600,00 
2.415.000,00 
4.373.000,00 

26.304.000,00 
9.595.000,00 

21.996.000,00 
10.400,00 

261.000,00 
9.268.000,00 
1.110.000,00 
2.219.000,00 

140.000,00 

15.800,00 

222.300,00 
2.058,80 

16.200,00 

3.608.190.800,00 
18.686.000,00 

.17.820.000,00 
101.975.000,00 
39.700.000,00 
98.884.000,00 

282.000,00 
1.437.000,00 

30.348.000,00 
1.000.000,00 
3.100.000,00 
1.413.200,00 

124.400,00 

1.887.000,00 
10.600,00 

103.100,00 

3.608.190.800,00 
18.686.000,00 
17.820.000,00 

101.975.000,00 
39.700.000,00 
98.884.000,00 

282.000,00 
1.437.000,00 

30.348.000,00 
1.000.000,00 
3.100.000,00 
1.413.200,00 

124.400,00 

1.887.000,00 
10.600,00 

103.100,00 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 
100 

100 

627 
774 
408 
388 
414 
450 

2.712 
551 
327 

90 
140 

1.009 

787 

849 
515 

636 

poročevalec 
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- dod.štip.kadrov iz ianj razvitih 
DVR po ieddr!avnih sporazutih 

Zavod RS za šolstvo 5.550,00 28.500,00 28.500,00 100 514 

- izdelava učnih načrtov 
- priprava učne tehnologije 

RS za delo 

2.220,00 
3.330,00 

11.400,00 
17.100,00 

11.400,00 
17.100,00 

82.068.200,00 443.200.000,00 643.200.000,00 

100 
100 

100 

514 
514 

784 

- štipendije 

451-SREDSTVA ZA ZNANOST 

RS za finance 

332.727.544,30 1.733.337.019,00 1.732.743.371,00 100 521 

313.544,30 1.436.400,00 1.436.400,00 100 458 

- ekspertize v tekoče« letu 

RS za druibeno planiranje 30.000,00 10.821.209,00 10.821.209,00 100 36.071 

- prip.druž.plana RS za obd.91-95 
- agencija RS za posp.prest.gosp. 
- sklad RS za razvoj 

Zavod RS za družbeno planiranje 

- projektni svet raziskav v RS 

RS za raziskovalno dej.in tehn. 

30.000,00 
0,00 
0,00 

422.000,00 

63.200,00 
5.840.355,80 
4.917.653,20 

2.848.00^,00 

63.200,00 
5.840.355,80 
4.917.653,20 

2.254.362,00 

100 211 
100 0 
100 0 

79 534 

331.962.000,00 1.718.231.410,00 1.718.231.400,00 100 518 

- sred.za skupni razisk.progra«, 
skupne nal.in nacional,poieibne inv. 

- inovacijski sklad 
- sred.enote za odkrivanje in raz. 

surovin splošnega poiena 
- Sklad Borisa Kidriča 

452-SREDSTVA ZA KULTURO 

280.256.000,00 
27.781.000,00 

23.900.000,00 
25.000,00 

1.464.701.410,00 
136.386.000,00 

116.244.000,00 
900.000,00 

1.464.701.400,00 
136.386.000,00 

116.244.000,00 
900.000,00 

171.161.929,60 1.164.393.200,00 1.164,364.091,00 

100 
100 

100 
100 

100 

523 
491 

486 
3.600 

680 

RS za kulturo 171.161.929,60 1.164.393.200,00 1.164.364.091,00 100 680 

- usposabljanje 
- raziskave,razvoj 
- »ednarodno sodelovanje 
- investicije,opre«a 
- infonaci jska dejavnost 
- nagrade 
- društva (tudi MDA) 
- socialne pravice iz dela 
- inovativnost 
- delovanje siste«a 
- sof.II.izdaje Enciklopedije Jug. 
- sof.projekta leksikografi je 
- sof.jugoslovanske kinoteke 
- sof.jug.bibliografskega inštituta 
- stiki s tujino 
- sofinanciranje siipozija "Hodinci" 
- »edrepubliško sodelovanje 
- izdelava osnutka oznak za naravne in 

kulturne spoienike 

1.420.300,00 
12.341.700,00 
7.537.400,00 

24.492.500,00 
547.500,00 
129.100,00 

4.927.800,00 
1.658.500,00 

115.725.900,00 
2.219.300,00 

125.227,30 
14.686,30 
2.205,00 

15.462,00 
700,00 

3.080,00 
450,00 

119,00 

6.772.037,00 
86.656.178,00 
37.691.395,00 
83.711.358,00 
1.750.000,00 

444.100,00 
11.951.600,00 
9.705.200,00 

922.581.832,00 
533.800,00 

2.442.000,00 
41.000,00 
11.300,00 
79.300,00 
3.600,00 

15.800,00 
2.300,00 

400,00 

6.772.037,00 
86.656.178,00 
37.691.395,00 
83.711.358,00 
1.750.000,00 

444.100,00 
11.951.600,00 
9.705.200,00 

922.581.832,00 
533.800,00 

2.412.891,00 
41.000,00 
11.300,00 
79.300,00 
3.600,00 

15.800,00 
2.300,00 

400,00 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
99 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

477 
702 
500 
342 
320 
344 
243 
585 
797 

24 
1.927 

279 
512 
513 
514 
513 
511 

336 

poročevalec 
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453-SREDSTVA ZA TELESNO KULTURO 8.909.000,00 

8.909.000,00 

44.924.000,00 44.924.000,00 100 504 

RS za vzgojo in izob.ter tel.kult. 44.924.000,00 44.924.000,00 100 504 

- usposabljanje 
- raziskave,razvoj 
- »ednarodno sodelovanje 
- investicije,opresa 
- nagrade 
- društva (tudi UDA) 
- ohranjanje zdravja 
- inovativnost 
- delovanje sisteia 
- ostalo 

269.700,00 
539.100,00 
107.500,00 
153.500,00 
59.400,00 
53.800,00 

359.700,00 
4.433.400,00 

116.500,00 
2.816.400,00 

1.975 
3.218 

518 
740 
286 
259 

2.112 
25.786 

562 
9.464 

.100,00 

.064,00 

.747,00 

.533,00 

.999,00 

.607,00 

.184,00 

.000,00 

.170,00 

.596,00 

1.975. 
3.218. 

518. 
740. 
286. 
259. 

2.112. 
25.786. 

562. 
9.464. 

100,00 
064,00 
747,00 
533,00 
999,00 
607,00 
184,00 
000,00 
170,00 
596,00 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

732 
597 
483 
482 
483 
483 
587 
582 
483 
336 

454-SRED.ZA SOC.IN OTROŠKO VARSTVO 

4540-SREDSTVA ZA SOCIALNO VARSTVO 

RS za finance 

- odškodnine po sodnih sklepih 

RS za var.okolja in urej.prost. 

307.443.107,60 

25.446.107,60 

70.000,00 

2.471.430.598,00 

439.131.625,00 

550.000,00 

2.468.430.598,00 

436.131.625,00 

550.000,00 

100 803 

99 1.714 

100 786 

20.107,60 219.200,00 219.200,00 100 1.090 

- vzd.pokopališč in grobov pripadnikov 
zavez.in drugih tujih arsad v RS 

RS za zdravstveno in soc.varstvo 25.356.000,00 438.362.425,00 435.362.425,00 99 1.717 

- usposabljanje 
- raziskave,razvoj 
- investicije,opreoa 
- inforsacijska dejavnost 
- financiranje združenega dela 
- društva (tudi UDA) 
- solidarnost 
- neforialna dejavnost 
- delovanje sisteaa 
- ostalo 

0,00 
156.200,00 
33.700,00 

1.000,00 
9.600,00 

38.500,00 
25.046.600,00 

0,00 
69.600,00 

800,00 

157.004.000,00 
640.000,00 
320.000,00 
57.000,00 
54.000,00 

216.000,00 
227.373.425,00 
51.859.000,00 

833.000,00 
6.000,00 

154.004.000,00 
640.000,00 
320.000,00 
57.000,00 
54.000,00 

216.000,00 
227.373.425,00 
51.859.000,00 

833.000,00 
6.000,00 

98 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

0 
410 
950 

5.700 
563 
561 
908 

0 
1.197 

750 

4541-SREDSTVA ZA OTROŠKO VARSTVO 

RS za zdravstveno in soc.varstvo 

281.997.000,00 

281.997.000,00 

2.032.298.973,00 

2.032.298.973,00 

2.032.298.973,00 

2.032.298.973,00 

100 721 

100 721 

- usposabljanje 
- raziskave,razvoj 
- društva (tudi MDA) 
- standard, zavarovanje 
- solidarnost 

1.841.900,00 
228.900,00 
73.000,00 

12.024.700,00 
14.228.900,00 

11.485.000,00 
1.427.000,00 

455.000,00 
66.658.000,00 

905.991.000,00 

11.485.000,00 
1.427.000,00 

455.000,00 
66.658.000,00 

905.991.000,00 

100 
100 
100 
100 
100 

- nefor»alna dejavnost 
- socializacija 
- delovanje siste*a 
- ostalo 

249.186.600,00 
2.965.900,00 
1.214.000,00 

233.100,00 

991.103.000,00 
18.494.000,00 
35.231.973,00 

1.454.000,00 

991.103.000,00 
18.494.000,00 
35.231.973,00 

1.454.000,00 

100 
100 
100 
100 
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455-SREDSTVA ZA ZAPOSLOVANJE 143.073.000,00 1.630.818.736,00 1.630.818.736,00 100 1.140 

RS za delo 143.073.000,00 1.630.818.736,00 1.630.818.736,00 100 1.140 

- usposabljanje 
- raziskave,razvoj 
- lednarodno sodelovanje 
- investicije,opre»a 
- inforiacijska dejavnost 
- financiranje združenega dela 
- nagrade 
- društva (tudi NDA) 
- socialne pravice iz dela 
- delovanje siste«a 
- ostalo 

51.890.100,00 
178.500,00 
28.300,00 

0,00 
977.300,00 

0,00 
250.600,00 
694.800,00 

87.964.100,00 
731.400,00 
357.900,00 

289.230.000,00 
2.000.000,00 

151.593,00 
2.166.814,00 

13.153.097,00 
29.186.771,00 

344.275,00 
5.213.146,00 

1.287.701.475,00 
318.594,00 

1.352.971,00 

289.230.000,00 
2.000.000,00 

151.593,00 
2.166.814,00 

13.153.097,00 
29.186.771,00 

344.275,00 
5.213.146,00 

1.287.701.475,00 
318.594,00 

1.352.971,00 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

557 
1.120 

536 
0 

1.346 
0 

137 
750 

1.464 
44 

378 

456-SRED.ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO 

RS za zdravstveno in soc.varstvo 

1.971.658.000,00 10.190.769.506,00 10.085.769.506,00 99 512 

1.971.658.000,00 10.190.769.506,00 10.085.769.506,00 99 512 

- raziskave, razvoj 
- »ednarodno sodelovanje 
- financiranje združenega dela 
- nagrade 
- društva (tudi MDA) 
- ohranjanje zdravja 
- inovativnost 
- delovanje sistema 
- ostalo 
- nabava opreie za UKC 

2.048.800,00 
406.400,00 

- 15.303.200,00 
150.700,00 
849.100,00 

1.887.495.100,00 
3.941.600,00 

34.914.400,00 
26.548.700,00 

0,00 

11.178.615,00 
359.550,00 

0,00 
225.000,00 

3.651.455,00 
10.116.133.774,00 

8.538.760,00 
30.911.292,00 
3.671.060,00 

"16.100.000,00 

11.178.615,00 
359.550,00 

0,00 
225.000,00 

3.651.455,00 
10.011.133.774,00 

8.538.760,00 
30.911.292,00 
3.671.060,00 

16.100.000,00 

100 
100 

0 
100 
100 
99 

100 
100 
100 
100 

546 
88 

0 
149 
430 
530 
217 

89 
14 

0 

458-SRED.ZA UVELJ.PRAVIC BORCEV, 
V0J.INV.IN DRUŽIN PADLIH BORCEV 20.740.000,00 236.766.840,00 236.766.840,00 100 1.142 

20.740.000,00 236.766.840,00 236^ 7t.6. «40,00 100 1.142 RS za borce in vojaške invalide 

- dodatek zaposleni« udeležence« NOV 
- zdravstveno varstvo borcev NOV 
- dopolnilno varstvo voj.invalidov 
- varstvo civilnih invalidov vojne 
- varstvo borcev za severno sejo in 

slovenskih vojnih dobrovoljcev 
- str.dela posebne kosisije za izjeano 

priznanje pravice do pok.po 51.Ć1. 

885,00 
191.693,40 

15.323.871,70 
4.642.280,70 

17.516,00 

1.900,00 
1.387.500,00 

157.841.000,00 
69.654,730,00 

180.140,00 

1.900,00 
1.387.500,00 

157.841.000,00 
69.654.730,00 

180.140,00 

100 215 
100 724 
100 1.030 
100 1.500 

100 1.028 

zakona o teieljnih pravicah iz pok. 
in invalidskega zavarovanja 

- republiške priznavalnine 
220,00 

563.533,20 
3.300,00 

7.698.270,00 
3.300,00 

7.698.270,00 
100 
100 

1.500 
1.366 

SKUPAJ (450+451+452+453+454+455+456+458) 3.691.423.853,60 22.044.435.599,00 21.935.649.822,10 100 594 
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46 - SREDSTVA ZA DRUGE SPL03NE DRU2BENE POTREBE 
TABELA 7 

NAMEN 
REALIZACIJA 

1989 
PRORAČUN IN 

SPREMEMBE 
1990 

REALIZACIJA 
1990 

INDEKS INDEKS 
4:3 4:2 

1 2 3 5 

461-SREDSTVA ZA DRU2BEN0P0LITICNE IN 
DRU2BENE ORGANIZACIJE 

Sekretariat IS Skupščine RS 

- ustavne obveznosti 

Urad za narodnosti 

28.743.508,70 233.435.070,00 225.397.202,20 97 

11.385.650,90 71.722.362,00 71.722.361,60 100 

784 

630 

2.623.900,80 19.340.000,00 19.340.000,00 100 737 

- financiranje narodnosti 
- sofinanciranje s SR Hrvatsko 

Skupščina Republike Slovenije 

1.747.163,30 
876.737,50 

10.732.732,40 

7.156.370,80 

0,00 

3.555.361,60 
21.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

12.300.000,00 
7.040.000,00 

50.920.600,00 

31.422.000,00 

1.151.600,00 

18.239.000,00 
108.000,00 

4.483.911,00 

4.476.911,00 

7.000,00 

1.839.132,00 

12.300.000,00 100 704 
7.040.000,00 100 803 

43.552.561,60 86 406 

- sredstva za delo DPO 
- sred.za fin.političnih org.,ki se 

doslej niso fin.iz rep.proračuna 
- sred.RK SZDL za uresn.funkcij 

dol.z Ustavo RS in z zak.o del., 
v dr}.upravi od 1.5.90,dalje - 

- proslave republiškega poaena 

Rep.odbor ZZB NOV Slovenije 

31.422.000,00 

767.733,60 

11.306.828,00 
56.000,00 

4.483.911,00 

100 

67 

62 
52 

100 

439 

0 

318 
267 

0 

- sredstva za delo 
- sred.za'R0 Zveze prostovoljcev 

za severno sejo 

RK Zveze rez.voj.starešin RS 

- sredstva za delo 

Republiška volilna kosisija 

4.476.911,00 100 0 

7.000,00 100 0 

1.839.132,00 100 0 

191.556,40 60.795.951,00 60.640.951,00 100 31.657 

- pri RK SZDL Slovenije 
- pri RSPU 
- str.volitev člana Pred.SFRJ iz RS 
- stroški izvedbe plebiscita 

Kosisija za aanjš.in izselj.vpr. 

- izdatki za zasejstvo 

RS za finance 

18.950,00 
30.946,40 

141.660,00 
0,00 

82.126,80 

155.000,00 
31.176.951,00 

0,00 
29.464.000,00 

422.000,00 

0,00 0 0 
31.176.951,00 100 100.745 

0,00 0 
29.464.000,00 100 0 

94.160,00 22 115 

294.013,C 1.510.000,00 1.508.286,00 100 513 



- mladinsko prostovoljno delo 

Slovenska izseljenska aatica 776.308,90 4.574.975,00 4.574.975,00 100 589 

- sredstva za delo 545.553,40 3.390.975,00 3.390.975,00 100 622 
- sof.revije "Rodna gruda* 51.902,10 266.000,00 266.000,00 100 513 
- sredstva za posebne namene 81.628,20 419.000,00 419.000,00 100 513 
- sred.za angl.izdajo 'Rodne grude" 70.225,20 360.000,00 360.000,00 100 513 
- pomot izseljencem 27.000,00 139.000,00 139.000,00 100 515 

Skupnost slovenskih občin 2.784,60 0,00 0,00 0 0 

- sredstva za delo 

Društva za zdruJ.narode za RS 12.861,00 66.000,00 66.000,00 100 513 

- sredstva za delo 

Jug.center za teorijo in prakso ERK 
samoupravljanja Edvard Kardelj 88.931,80 457.000,00 305.900,00 67 344 

- sredstva za delo 

SAZU 2.390.927,00 16.499.139,00 16.499.139,00 100 690 

- sredstva za delo r 2.188.988,10 14.999.739,00 14.999.739,00 100 685 
- sred.za adapt.zgradbe na podlagi" SS • 201.938,90 1.463.700,00 1.463.700,00 100 725 
- jugoslovanska pagvaška konferenca 0,00 35.700,00 35.700,00 100 0 

Medn.center za upravljanje podj.v 
druž.lastnini v dežel ah v razvoju 11.548,80 59.000,00 24.825,00 42 215 

- sredstva za delo 

RS za kulturo 116.622,00 745.000,00 745.000,00 100 639 

- arhivska dej.ln5t.za novejšo zgod. 104.055,00 534.000,00 534.000,00 100 513 
- sred.za obd.emigr.tiska pri NUK 12.567,00 211.000,00 211.000,00 100 1.679 

InStitut za narodnostna vprašanja 33.544,30 0,00 0,00 0 0 

- sredstva za delo 

463 - SRED.ZA VARS.PRED ŠKODLJIVCI 
IN NARAVNIMI NESREČAMI 2.271.532,40 2.400.000,00 2.400.000,00 100 106 

Hidrometeorološki zavod RS 2.271.532,40 2.400.000,00 2.400.000,00 100 106 

- izgradnja HRC Slavnik 

464 - SREDSTVA ZA ODPRAVO POSLEDIC 
NARAVNIH NESREČ 638.547,40 2.651.000,00 1.749.323,30 66 274 

RS za kmet.,gozd.in prehrano 638.547,40 2.651.000,00 1.749.323,30 66 274 
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- nabava avionov za gašenje poiarov 
vzd.in korišč.avionov za gašenje poJ 

465 - SRED.ZA VARSTVO IN IZBOLJŠANJE 

ČLOVEKOVEGA OKOLJA 

Hidrometeorološki zavod RS 

- sredstva za varstvo zraka 

468 - SREDSTVA ZA DRUGE SPL03NE 
DRUŽBENE POTREBE 

638.547,40 2.640.000,00 1.749.323,30 66 274 
0,00 11.000,00 0,00 0 0 

175.700,00 

175.700,00 

902.000,00 

902.000,00 

902.000,00 100 513 

902.000,00 100 513 

7.414.131,50 17.088.700,00 14.276.705,70 84 193 

4680 - SRED.ZA DRUGE SPL09NE DRU2. 
POTREBE NA OBMOČJU RS 

RS za finance 

- visokogorske planinske postojanke 
t • V 

RS za informiranje 

- proj.ident.RS v očeh cilj.javnosti 

RS za vzgojo in izob.ter tel.kult. 

- dvoj.šolstvo in šol.z ital.učni« jez. 

Republiška geodetska uprava 

- geodetska dela na obaočju RS 

4681 - SRED.ZA DRUGE SPL09NE DRU2BENE 
POTREBE IZVEN OBMOČJA RS 

1.576.659,70 10.433.500,00 10.433.500,00 100 662 

76.093,60 391.000,00 391.000,00 100 514 

0,00 1.542.500,00 1.542.500,00 100 0 

232.286,10 2.000.000,00 2.000.000,00 100 861 

1.268.280,00 6.500.000,00 6.500.000,00 100 513 

RS za finance 

5.837.471,80 

5.837.471,80 

6.655.200,00 

6.655.200,00 

3.843.205,70 58 66 

3.843.205,70 58 66 

- odplačilo inozemskih dolgov NBJ 
- odplačilo obroka kredita NBJ 
- plač.prov.NBJ za sred.,odstopi jena 

RS v trajno last 
- spodbujanje tehnol.razvoja Jug. 
- sred.za kritje tečajnih razlik iz 

določenih zunanjih kreditov 
- sred.za kritje teč.razlik in obr. 

iz naslova dep.deviz.prih.občanov 

326.243,50 4.414.000,00 3.843.205,70 87 1.178 
23.224,60 2.240.700,00 0,00 0 0 

453,70 
1.290.100,00 

500,00 
0,00 

0,00 
0,00 

SKUPAJ 

2.709.000,00 0,00 0,00 0 0 

1.488.450,00 0,00 0,00 0 0 

39.243.420,00 256.476.770,00 244.725.231,20 95 624 
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VPRAŠANJA DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

Zakaj je že nekajmesečna zamuda pri sprejema- 
nju kolektivne pogodbe za družbene dejavnosti? 

Dr. ANTON ŽIOANIK, delegat Zbora združenega dela, je na 
seji tega zbora postavil vprašanje, zakaj je prišlo pri spreje- 
manju kolektivne pogodbe za družbene dejavnosti do nekaj- 
mesečne zamude. 
Na zastavljeno delegatsko vprašanje Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije odgovarja naslednje: 
Pogajanja v zvezi s kolektivno pogodbo za družbene dejavno- 
sti tečejo med predstavniki sindikatov in Izvršnim svetom 
Skupščine Republike Slovenije že od lanske jeseni. Na prvih 
pogovorih so predstavniki sindikatov zavrnili predlog kolek- 
tivne pogodbe za družbene dejavnosti, ki ga je konec septem- 
bra 1990 in kot uvod v pogajanja ponudil Izvršni svet. Za drugi 
krog pogovorov so predlog kolektivne pogodbe pripravili 
sindikati, pri čemer so kolektivno pogodbo za družbene 
dejavnosti razširili na celotno negospodarstvo. Glede na to, 
da Izvršni svet ni soglašal z nekaterimi določbami, sta bili iz 
predstavnikov sindikatov in republiškega izvršnega sveta izo- 
blikovani dve usklajevalni komisiji (ena za delovnopravni in 
druga za tarifni del kolektivne pogodbe), ki naj bi pripravili 
predlog za tretji krog pogajanj. Tretji krog pogajanj je bil 
opravljen 15. 4. 1991, vendar sta tudi po teh pogajanjih ostali 
odprti še dve pomembni vprašanji, in sicer soupravljanje 
delavcev ter višina izhodiščnih osebnih dohodkov v tarifnih 
razredih. V zvezi z načinom soupravljanja delavcev, ki ga 
predlagajo sindikati, Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije meni, da posega v materijo, ki je bila v obliki amandmajev 
predlagana, vsebinsko poravnana in zavrnjena v Skupščini 
Republike Slovenije ob razpravah v zvezi z zakonom o zavo- 
dih. Poleg tega pa vzpostavljanje takih organov soupravljanja, 
kot jih predlagajo sindikati, pomeni po eni strani prejudicira- 
nje rešitev v novem zakonu o soupravljanju, na drugi strani pa 
poseganje v pristojnosti organov iz zakona o zavodih. 
O tarifnem delu pa Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
meni, da je 12 do 25% višje izhodišče bruto osebnih dohodkov 
za negospodarstvo v primerjavi z gospodarstvom neupravi- 
čena in neustrezna rešitev. Taka rešitev bi bila upravičena le 
za nosilne poklice v posameznih dejavnostih (za tiste, za 
katere je zavod ustanovljen), ne pa splošno. 
Dogovorjeno je bilo, da bodo tako sindikati kot Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije vsa sporna vprašanja 
ponovno obravnavali na svojih organih ter se do njih oprede- 
lili v najkrajšem možnem roku. Upamo, da bodo pogajanja 
končana še pred poletjem, pri čemer pa poudarjamo, da so 
rezultati odvisni od obeh partnerjev kolektivne pogodbe in ne 
le od Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije. Sicer pa 
bomo morali tudi v Republiki Sloveniji, kjer smo glede na 
evropsko prakso šele na začetku kolektivnega dogovarjanja, 
sprejeti dejstvo, da so pogovori med partnerji kolektivne 
pogodbe kontinuirano in dolgotrajno delo, da jih ni mogoče 
izsiljevati in prehitevati ter da je zato na tem področju težko 
govoriti o zamudah. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravil odgovor Republiški sekretariat za delo. 

ZBOR OBČIN 

Koliko smo v Sloveniji že uspeli zgraditi kabelski 
informativni sistem 

MARCEL ŠTEFANČIČ, delegat v Zboru občin, je na seji 29. 
marca zastavil vprašanje o tem, kako daleč je vključevanje 
kabelskega informacijskega sistema v Sloveniji, glede na to 
da se pojavljajo mednarodne družbe (npr. Japonci), ki bi 
vložile sredstva za gradnjo takšnega sistema pri nas. 

Resnica je, da tuje družbe, zlasti iz Francije, Kanade, ZDA, 
Nemčije in še nekatere druge, že dalj časa izražajo svojo 
pripravljenost in interes, da bi naložile svoj kapital za zgradi- 
tev globalnega kabelskega informacijskega omrežja v Repu- 
bliki Sloveniji. Nekatere od njih so pripravile že tudi predloge 
za ustanovitev mešane družbe z RTV-Slovenija Oddajniki in 
zveze, s PTT-Slovenije in z nekaterimi drugimi partnerji z naše 
strani. Vendar so bili spočetka pogoji, ki so jih tuje korpora- 
cije postavljale (njihov kapitalski delež naj bi npr. znašal od 75 
do 90% USA dolarjev), za nas nesprejemljivi. 
Zato je bil na pobudo Republiškega sekretariata za informira- 
nje pri RTV-Slovenija Oddajniki in zveze izdelan Idejni kon- 
cept razvoja kabelskega informacijskega sistema (KIS) v Slo- 
veniji kot podlaga za nadaljnje pogovore s tujimi partnerji. 
Bistvo koncepta je povezava vseh ubaniziranih krajev v Slove- 
niji s kabli iz optičnih vlaken po načelu »svetlobno vlakno do 
doma«. Kabelsko informacijski sistem, ki bi bil v prvi fazi 
namenjen radiodifuznim storitvam vseh vrst, PTT-servisnim 
storitvam, razširjanju programov lokalnih kabelskih televizij 
itd., bi s sredstvi, ki bi naj jih prispevali prihodnji naročniki, 
kasneje lahko zagotavljal in vključeval tudi druge servisne 
storitve (podatkovne eno- in dvosmerne komunikacije ipd.). 
Tako bi korak za korakom, postopoma napredovali k uresniči- 
tvi sistema ISDN. 
Investicijska vrednost gradnje kabelsko-informacijskega 
sistema se ocenjuje na več kot 300 mio dolarjev. Očitno je, da 
Slovenija sama tega velikega projekta, ki bi prispeval k oživitvi 
tudi drugih vej gospodarstva, z lastnimi sredstvi ne bo mogla 
uresničiti in so zato tuje naložbe za gradnjo, upravljanje in 
vzdrževanje takšnega sistema nujno potrebne. V zadnjem 
času so nekatere tuje korporacije, zlasti Alcatel iz Francije,' 
Siemens iz Nemčije, Samsung iz Južne Koreje in nekatere 
druge spremenile svoj odnos in pogled, kar zadeva njihovo 
udeležbo pri uresničitvi zadevnega projekta. Delež kapitalskih 
naložb, ki jih ponujajo, se spreminja v naš prid (nekatere 
družbe že pristajajo na razmere 49% proti 51% kapitalskih 
naložb v našo korist). Poleg tega vse družbe tudi pristajajo na 
izrecne zahteve Republiškega sekretariata za informiranje in 
RTV-Slovenija Oddajniki in zveze, da pri izvedbi projekta 
v največji možni meri sodeluje slovenska industrija. Poleg 
tega pristajajo, da se kot domači vrednostni delež pri gradnji 
sistema upošteva obstoječa infrastruktura RTV in PTT. 
Iskra elektrozveze - industrija elektronike in zveze je na 
podlagi spodbude Republiškega sekretariata za informiranje 
že ustanovila projektno skupino za udeležbo pri uresničeva- 
nju projekta KIS in tudi že operativno sodeluje pri pripravah 
na njegovo izvedbo. 
Republiški sekretariat za informiranje in RTV-Slovenija 
Oddajniki in zveze sta pripravila gradivo, v katerem so oprede- 
ljena vsa bistvena vprašanja glede izvedbe projekta, s čigar 
uresničitvijo bi Slovenija dosegla raven evropsko razvite 
informacijske in telekomunikacijske družbe. Projekt bi bilo 
mogoče izpeljati bodisi z ustanovitvijo mešane družbe, ali pa 
z drugo primerno podjetniško obliko vzajemnega dolgoroč- 
nega in čim bolj enakopravnega sodelovanja s tujimi part- 
nerji. V ta namen je v gradivu tudi predlagano imenovanje 
vladnega odbora, ki naj bi pripravil podlage za začetek reali- 
zacije tega globalnega kabelsko-informacijskega sistema. 
Omenjeno gradivo je v postopku obravnave v Izvršnem svetu 
Skupščine Republike Slovenije. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za informi- 
ranje. 
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DELEGATSKE POBUDE 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Marije Pozsonec, delegatke v Družbe- 
nopolitičnem zboru, za spremembo zakona 
o izplačevanju osebnih dohodkov in nekaterih 
drugih prejemkov delavcev za leto 1991 

Delegatka Marija Pozsonec je v Družbenopolitičnem zboru 
dala dve delegatski pobudi, ki jih je sprejel Zbor združenega 
dela Skupščine občine Lendava, v zvezi z zakonom o izplače- 
vanju osebnih dohodkov in nekaterih drugih prejemkov 
v 1991. letu. 
V prvi pobudi predlagajo spremembo 3. člena zakona tako, da 
bodo lahko pravne osebe, za katere je to ugodnejše, kot 
zakonsko osnovo upoštevale povprečno izplačane osebne 
dohodke v obdobju april-junij 1990 v republiki in ne svojih 
lastnih. 
Druga pobuda pomeni zahtevo za uskladitev zakona o izpla- 
čilu osebnih dohodkov s kolektivno pogodbo oziroma opre- 
delitev, da zakon velja le za tiste, ki kolektivne pogodbe niso 
sprejeli. 
Na navedeni pobudi odgovarjamo naslednje: 
1. Z zakonom o izplačevanju osebnih dohodkov naj bi omejili 
izplačila mesečnih akontacij osebnih dohodkov ter preprečili 
povečevanje osebnih dohodkov, ki ni utemeljeno z rezultati. 
Predlagana rešitev, da lahko pravna oseba namesto svojih 
povprečnih osebnih dohodkov kot podlago za izračun oseb- 
nih dohodkov po zakonu upošteva republiško povprečje, ni 
sprejemljiva, saj pomeni avtomatsko povečanje osebnih 
dohodkov povsod, kjer so ti podpovprečni, ne glede na dose- 
žene rezultate, lahko na podlagi izkazanih rezultatov poslova- 
nja s periodičnim obračunom del dobička namenijo za 
osebne dohodke. 
2. Intervencijskega zakona o osebnih dohodkih ni mogoče 
uskladiti s kolektivno pogodbo, ker je njen namen ravno 
nasproten. Kolektivna pogodba določa minimalne pravice 
delavcev in naj bi pomenila nov način sistemskega urejanja 
tega področja, zakon o izplačilih osebnih dohodkov pa je 
intervencijski, določa maksimalne možnosti izplačila osebnih 
dohodkov v letu 1991. Urejanje razmerij s kolektivnimi pogod- 
bami je pogojeno z urejenimi razmerami v gospodarstvu ter 
znanim lastnikom kapitala, ki posredno skrbi za njegovo raci- 
onalno uporabo. Menimo, da zgolj s sprejemom kolektivne 
pogodbe ni zagotovljeno, da ne bi prišlo do iracionalnega 
trošenja družbenih sredstev. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za delo. 

ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za vzgojo in izobraže- 
vanje ter telesno kulturo na pobudo Boruta 
Pahorja,Mirka Vaupotiča, delegata v Družbeno- 
političnem zboru ter Rudija Mogeta, delegata 
v Zboru združenega dela, v zvezi s problematiko 
vzgoje in izobraževanja. 

Delegati so predlagali, da se dnevni redi sej zborov, sklicanih 
za 24. april letos, razširi z obravnavanjem problematike vzgoje 
in izobraževanje in sicer z razpravo o materialnem položaju 
srednjih in visokih šol ter o zaključnem izpitu in maturi v sred- 
njih šolah. Republiški sekretariat za vzgojo in izobraževanje 
ter telesno kulturo je delegatom poslal nekatera gradiva, ki 
obravnavajo problematiko vzgoje in izobraževanja: 

Ob usklajevanju prihodkov in odhodkov republiškega prora- 
čuna za leto 1991 dejavnost šolstva ni opredeljena kot priori- 
tetna dejavnost, kar se odraža v okrog 10-odstotnem realnem 
zmanjšanju sredstev v primerjavi z obsegom republiškega 
proračuna v predhodnem letu. 
Ker srednje in visoko šolstvo v zadnjih desetih letih ob večih 
programskih reformah ter omejitvah sredstev ni bilo nikoli 
dobro materialno stoječe, pomeni zadnja krčitev sredstev na 
tem področju izredno hud poseg, z daljnoročnimi posledi- 
cami za razvoj te dejavnosti. 
1. Obseg dejavnosti se v srednjem in visokem šolstvu pove- 
čuje že nekaj let. Tako se je v šolskem letu 1900/91 število 
vpisanih učencev v srednjem šolstvu povečalo za 3,2%, na 
95.095 učencev, v jeseni je predvideno nadaljnje povečanje 
obsega dejavnosti za cca 4%. V visokem šolstvu se izobražuje 
27.774 študentov ali 4% več kot v letu poprej. Ob ustaljenem 
vpisu v 1. letnik študija se v visokem šolstvu povečuje obseg 
generacij v višjih letnikih, vpisanih v prejšnjih letih, kar ob 
vpisu v materialno zahtevnejše programe zahteva več sred- 
stev, kot bi sledilo iz samega porasta števila vseh študentov 
v visokem šolstvu. 
Proračunska sredstva ne omogočajo financiranja vzgojnoizo- 
braževalne dejavnosti v neokrnjenem obsegu, kar se izkazuje 
tudi tako, da se delež proračunskih sredstev na učenca in 
študenta v letu 1991 zmanjšuje in sicer, od cca. 20.600 din na 
17.900 na učenca ter od 40.100 din na 35.400 din na študenta 
(v cenah december 1990). 
2. Obseg proračunskih sredstev ne omogoča izvedbe pro- 
gramskih sprememb, ki so v pripravi. 
V srednjem šolstvu so onemogočene spremembe koncepta 
tehničnega in poklicnega šolstva, z zahtevo po večji praktični 
usposobljenosti učencev, predvsem z dvo in triletnih progra- 
mov. Ob omejitvah je mogoče te spremembe, ki zahtevajo 
poleg večjega obsega praktičnega pouka tudi boljšo oprem- 
ljenost šol, izpeljati le ob postopnem prenašanju pretežnega 
dela praktičnega pouka v gospodarstvo in obrt. 
Predmet javnega financiranja tudi ne morejo biti t. i. obvezne 
izbirne vsebine (razne vrste dejavnosti) v gimnazijskih in vseh 
drugih programih. 
V letošnjem letu brez večjih sredstev ne bo mogoče izdelati 
katalogov znanj ter opraviti vseh drugih nalog v povezavi 
s pripravo na maturo čez štiri leta. 
V visokem šolstvu ob nespremenjenem obsegu proračunskih 
sredstev ni mogoče uvajati spremenjenih programov, ki zah- 
tevanje podaljševanje študija, nadaljnje večje programske 
drobitve, kot posledice prilagajanja sodobnim trendom raz- 
voja v svetu in uvajanje novih študijskih programov. 
Vse spremembe v vzgojnoizobraževalnih programih, ki zahte- 
vajo večji obseg sredstev, se na obeh stopnjah zahtevnosti 
izobraževanja lahko uvedejo le, če so predhodno v ta namen 
v proračunu zagotovljena dodatno potrebna sredstva ali pa 
s sočasno ukinitvijo drugih vsebin v programih. 
3. V proračunu določena sredstva za področje vzgoje in 
izobraževanja zahtevajo dosledno spoštovanje izhodišč Izvrš- 
nega sveta glede preoblikovanja srednjih šol in razmestitve 
izvajanja programov (mreže šol) ter normativov in standardov 
za oblikovanje oddelkov in skupin v vseh letnikih in vseh 
programih srednjega in visokega šolstva. 
4. Uveljavitev zakona o zavodih in sprememb v financiranju 
izobraževalnega področja zahtevajo ob nespremenjenih pro- 
računskih sredstvih zaostritev standardov in normativov za 
opravljanje dejavnosti za okrog 40%, tako v srednjem šolstvu, 
ob pogoju celovite finančne obravnave visokega šolstva pa ta 
ocena velja tudi za to področje. 
Glede na dejstvo, da je v srednjem šolstvu splošni normativ 
števila učencev v razredu nad evropskim povprečjem, je 
potrebno zaostriti normative, ki določajo obseg pedagoškega 
in drugega dela v šolah (n. pr. tedenske učne obveznosti 
učiteljev strokovno-teoretičnih predmetov na 23 ur, učiteljev 
praktičnega pouka na 28 ur, laborantov, oz. sodelavcev na 35 
ur). Ob tem je tudi nujno potrebno zaostriti ostale standarde 
izvajanja pouka npr. povečati število učencev pri pouku v sku- 
pinah ter zmanjšati število drugih sodelavcev pri pouku ter 
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drugih, nepedagoških delavcev na šolah. 
V visokem šolstvu obseg proračunskih sredstev ne omogoča 
reševanja enovitega financiranja področja, temveč tudi tu 
zahteva povečanje pedagoških obveznosti, npr. za visokošol- 
skega učitelja 8 ur predavanj tedensko, za visokošolske sode- 
lavce pa 12 ur vaj tedensko. 
5. Razpoložljiva sredstva ne omogočajo realnega obračuna- 
vanja amortizacije šolskih stavb in opreme, kar se bo odrazilo 
v zagotovitvi le najnujnejših investicijskih popravil na zgrad- 
bah in v zamenjavi dotrajane opreme. Prostorskih izboljšav ali 
večjega dviga nivoja tehnološke opremljenosti v letošnjem 
letu ni mogoče pričakovati. 
Investicijska sredstva, namenjena novogradnjam v srednjem 
in visokem šolstvu omogočajo realizacijo le najbolj potrebnih 
investicij, realizacija vseh drugih izražanih potreb po obnovi, 
rekonstrukciji ali novogradnjah pa se odlaga v naslednja 
proračunska leta. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 74. seji 19. 
aprila 1991 obravnaval zahteve stavkovnega odbora srednjih 
šol in domov za učence in sprejel naslednje odgovore: 
1. Izravnava osebnih dohodkov v srednjem šolstvu na indeks 
138 na povprečne dohodke v gospodarstvu Slovenije po 
dosedanjem sistemu primerjanja. 
Dosedanji način primerjanja ravni izplačanih osebnih dohod- 
kov v šolstvu z gospodarstvom izhaja iz dokumenta o temeljih 
družbenega plana Slovenije za obdobje 1981 - 1985, v kate- 
rem je bil dogovorjen način usklajevanja osebnih dohodkov, 
s ciljem doseči stopnjo usklajenosti iz leta 1979, ko so bili 
izplačani osebni dohodki v srednjem šolstvu na nivoju, ki je za 
37,3% presegal izpalačane osebne dohodke na zaposlenega 
v gospodarstvu. 
V mesecu januarju 1991 je statistično ugotovljena raven izpla- 
čanih osebnih dohodkov na zaposlenega v srednjem šolstvu 
za 28,2% presegala raven, doseženo v gospodarstvu, iz česar 
izhaja, da glede na omenjeno metodologijo primerjav nastaja 
razlika v višini 7,1%. 
Povečanje akontacij dohodka zavodom z mesecem aprilom 
za navedeni odstotek v srednjem šolstvu, vključno z vzgojno- 
izobraževalno dejavnostjo zavodov za usposabljanje otrok in 
mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter 
domov, zahteva dodatna sredstva v višini 8.577 tisoč din 
mesečno oziroma 77.200 tisoč din letno. 
Sredstva v zavodih razporejajo v skladu z lastnimi pravilniki, 
zakonskimi možnostmi ter finančnim položajem zavodov. 
2. Sklenitev splošne kolektivne pogodbe za družbene dejav- 
nosti najkasneje do 15. 5. 1991 v dialogu s sindikati. 
Pri usklajevanju splošne kolektivne pogodbe za družbene 
dejavnosti med Izvršnim svetom Skupščine Republike Slove- 
nije in sindikati ostajajo neusklajene določbe o samoupravlja- 
nju, tarifnem delu kolektivne pogodbe, valorizaciji in nekatera 
druga vprašanja, ki pa so za oblikovanje panožnih kolektivnih 
pogodb bistvenega pomena. 
Na področju šolstva smo že v maju leta 1990 v sodelovanju 
s sindikati oblikovali osnutek panožne kolektivne pogodbe za 
srednje šole, ki bi naj služila kot osnova za oblikovanje 
splošne panožne kolektivne pogodbe v šolstvu ali za panožne 
pogodbe po vrstah šol, kar je bila tudi zahteva posameznih 
sindikatov. Dela ni bilo mogoče nadaljevati, ker pač do uskla- 
ditve določb splošne kolektivne pogodbe še ni prišlo. 
Na osnovi tega zastoja je bil v Zboru združenega dela Skupš- 
čine Republike Slovenije 28. 3. 1991 sprejet sklep, da se do 1. 
6.1991 pripravi zakon o osebnih dohodkih za delavce v vzgoji 
in izobraževanju. Po programu bo zakon predložen Izvršnemu 
svetu Skupščine Republike Slovenije do konca aprila. 
3. Določitev rokov za sprejem zakona o organizaciji in finan- 
ciranju vzgoje in izobraževanja. 
Predlog za izdajo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja z osnutkom zakona je bil sprejet sicer 23. 1. 
1991, predlog zakona o zavodih pa konec marca, saj velja od 
31. 3. 1991. Glede na to, da pomeni zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja razčlenitev zakona 
o zavodih za področje vzgoje in izobraževanja, to pomeni, da 
je bilo mogoče intenzivno pripravljati predlog zakona šele 
v mesecu aprilu. Republiški sekretariat za vzgojo in izobraže- 
vanje ter telesno kulturo bo predložil predlog zakona Izvrš- 
nemu svetu Skupščine Republike Slovenije 6. maja 1991, 
vendar nadaljnjih postopkov ni mogoče natančno predvideti. 
Po naši oceni bo zakon mogoče sprejeti do konca prve 

polovice meseca junija 1991. 
4. Predlogi za socialni program ob presežkih zaposlenih, 
krčenju mreže šol in prestrukturiranju vzgojno-izobraževalnih 
programov. 
Ob urejanju sistema in financiranja srednjega šolstva, bodo 
na tem področju evidentirani presežki delavcev, pri čemer 
bodo razlogi za njihov nastanek lahko zelo različni: 
a) Ob prestrukturiranju vzgojnoizobraževalnih programov ter 
ukinjanju posameznih predmetov v predmetnikih lahko pri- 
haja do tehnoloških presežkov. Tako so se v preteklem letu 
kot presežek pojavili učitelji obrambe in zaščite ter samou- 
pravljanja s temelji marksizma. Ob prenovi poklicnega in 
tehničnega šolstva pa lahko glede na osnovi enotne metodo- 
logije pristopa k spremembam vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov dvo, tri in štiriletnih srednjih šol za poklicne šole skle- 
pamo, da bodo v šolah nastopili kadrovski viški zaradi zmanj- 
šanja ali ukinitve splošnoizobraževalnih predmetov (kemije, 
fizike, biologije, tujega jezika) v tehničnih šolah pa nekaterih 
strokovnih predmetov. 
Prenovljeni vzgojno-izobraževalni programi še niso sprejeti, 
niti ni dorečen pričetek njihovega izvajanja, ki je povezan 
s povečanimi sredstvi, zato bo konkretizacija novih tehnolo- 
ških presežkov možna, ko bo to dorečeno. 
b) Nastanek kadrovskih viškov bo povezan tudi z zaostrova- 
njem standardov in normativov za izvedbo vzbojno-izobraže- 
valnih programov, predvsem pri praktičnem pouku in sode- 
lavcih pri pouku. Predlog teh sprememb je delno povezan tudi 
z opredelitvijo višine osebnih dohodkov v šolstvu po kolek- 
tivni pogodbi in zakonu, zato ga še ni mogoče v celoti konkre- 
tizirati. 
c) Spremembe v mreži šol, s ciljem njene racionalizacije, 
bodo pripeljale do viškov kadrov na posameznih šolah. Ven- 
dar je spreminjanje mreže dolgotrajen (večletni) proces, pri 
čemer se bo ta problematika med drugim lahko urejala tudi 
s prezaposlovanjem delavcev med šolami. Prve ocene kadrov- 
skih viškov zaradi teh sprememb bo za šolsko leto 1991/1992 
možno napraviti po končanem vpisu v novo šolsko leto. 
č) Spremembe statusa, poslovne sposobnosti in načina 
financiranja šol, ki jih prinaša zakon o zavodih, oziroma bodo 
podrobneje opredeljene v področnih zakonih, bodo osnova 
za opredelitev presežkov, predvsem nepadogodških kadrov 
na šolah. 
Močno se bo zmanjšal administrativni aparat, iščejo se tudi 
racionalnejše rešitve pri servisiranju tehničnih storitev in čiš- 
čenju šol, kar je mogoče organizirati prek zasebnih podjetij ali 
skupnih občinskih služb. 
ker so bile šole doslej samostojne pri poslovnih odločitvah in 
so opravljale tudi razne dejavnosti, ki so bile ali pa tudi ne 
direktno povezane z vzgojno-izobraževalno dejavnostjo, je 
glede na statusne spremembe in spremembe pogojev poslo- 
vanja (nelikvidnost, upad naročil) v teh šolah mogoče priča- 
kovati tehnološke presežke tudi v šolskih delavnicah ter dru- 
gih obratih. Te tehnološke viške morajo opredeliti šole same, 
na temelju razmejitve šolske od drugih (prej) pridobitnih de- 
javnosti. 
Povzamemo lahko, da je osnova za reševanje kadrovskih 
presežkov v šolah najprej njihova ugotovitev, ki pa razen že 
znanih primerov (pod 1. točko, ki se rešujejo) še ni možna, saj 
je vezana na različne neznanke: sprejetje področne zakono- 
daje, spremenjenih predmetnikov, letno realizacijo vpisa in 
določb kolektivne pogodbe oziroma zakona. Reševanje te 
problematike bo urejeno na osnovi zakona, za kar je v letoš- 
njem letu v proračunu za področje izobraževanja rezerviranih 
40 milijonov din. 

O ZAKLJUČNEM IZPITU 

Z evalvacijo programov srednjega usmerjenega izobra- 
ževanja, ki sta jo opravila Pedagoški inštitut in Zavod 
Republike Slovenije za šolstvo je bilo ugotovljeno, da 
učenci po končanem izobraževanju ne obvladajo 
obravnavanih vsebin pregledno in v sintetični obliki. 
Na osnovi teh ugotovitev je Strokovni svet Republike 
Slovenije za vzgojo in izobraževanje na svoji 23. seji 4. 
6. 1987 sprejel sklep, da se v programe srednjega 
izobraževanja uvede zaključni izpit kot obvezna sesta- 
vina le-teh. 
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Osnovni cilj in naloga zaključnega izpita je, da učenci 
dokažejo v kakšni meri obvladajo temeljna znanja tako 
na splošnem, kot na strokovnem področju. Zaključni 
izpit je sestavina programa in je pogoj za uspešen 
zaključek srednjega izobraževanja - torej brez oprav- 
ljenega zaključnega izpita, učenec ne konča srednje 
šole, V skladu s 45. členom ZUI-a program določa 
pogoje za vpis napredovanje in dokončanje izobraže- 
vanja. 
V skladu s sklepom Strokovnega sveta, so srednje šole 
pred začetkom šolskega leta 87/88 dobile prenovljene 
programe srednjega izobraževanja, ki so že vključevali 
zaključni izpit. 
Z razpisom za vpis v prvi letnik srednjih šol za šolsko 
leto 87/88, ki je bil objavljen konec februarja 87, so bili 
učenci posebej opozorjeni, da jih bodo šole ob vpisu 
seznanile s prenovljenimi programi. Pomembna novost 
je bila uvedba zaključnega izpita. Na podlagi spre- 
memb v prenovljenih programih srednjega izobraževa- 
nja je bil v Ur. I. SRS, št. 10/88 objavljen dopolnjen 
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja v usmer- 
jenem izobraževanju, ki je določil postopek in način 
opravljanja zaključnega izpita. 
Na podlagi tega so učenci dvoletnih programov oprav- 
ljali prve zaključne izpite že v šolskem letu 88/89, trilet- 
nih lansko šolsko leto, v letošnjem šolskem letu pa 
bodo opravljali zaključni izpit učenci štiriletnih pro- 
gramov. 
Ob tem pripominjam, da je bila ob uvedbi zaključnega 
izpita prisotna zahteva, da bi učenci družboslovnih in 
naravoslovnih programov, ki so se vpisali v šolskem 
letu 86/87 opravljali zaključni izpit že lansko šolsko 
leto, kar pa je Sekretariat zavrnil z utemeljitvijo, da so 
se ti učenci vpisali v programe prej predno je Strokovni 
svet sprejel sklep o uvedbi zaključnega izpita. 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo je šolam pravo- 
časno posredoval Priporočila za pripravo in izvedbo 
zaključnega izpita v dvoletnih in triletnih programih, 
letos februarja pa tudi za štiriletne programe. Priporo- 
čilo vsebuje vsebinske in organizacijske napotke za 
pripravo, izvedbo in ovrednotenje doseženih rezultatov 
pri zaključnem izpitu. 
Sklep o uvedbi zaključnih izpitov ne predvideva katalo- 
gov znanj, kot obveznega pripomočka za pripravo in 
izvedbo zaključnega izpita. Kljub temu pa je Zavod 
Republike Slovenije za šolstvo nekatere kataloge že 
izdal, da bi bili učencem in učiteljem v pomoč. 
Zaradi različnih informacij, ki izjajajo iz izjav na infor- 
mativnih dnevih Republiški sekretariat za vzgojo in 
izobraževanje ter telesno kulturo še posebej opozarja: 
1. Na osnovi 69. člena ZUI-a je pogoje za vključitev 
v višje in visoko izobraževanje uspešno končan pro- 
gram srednjega izobraževanja, kar pomeni za učence, 
ki bodo letos končali štiriletne programe srednjega 
izobraževanja uspešno opravljen zaključni izpit. To pa 
ne smemo zamenjevati z maturo, ki bo postala pogoj za 
vpis v visokošolsko izobraževanje šele za študijsko leto 
1995/96. 
2. Učenci, ki bodo letos končali izobraževanje in se 
bodo zaposlili, morajo imeti prav tako opravljen zak- 
ljučni izpit, sicer nimajo zaključene srednje šole. Ob 
tem opozarjam, da mora visoka šola v skladu s 167. 
členom ZUI-a, pri izbiri kandidatov, ko je vpis omejen 
upoštevati učne uspehe v predhodnem izobraževanju, 
kar pomeni za učence, ki letos končujejo štiriletno 
izobraževanje tudi zaključni izpit. 
Republiški sekretariat za vzgojo in izobraževanje ter 
telesno kulturo bo od višjih in visokih šol zahteval, da 
bodo roke za sprejemne izpite uskladile z roki zaključ- 
nih izpitov. 

S tem odgovarjam na vprašanja in dileme zlasti Inici- 
ativnega odbora zaključnih letnikov pri Zvezi dijakov 
Slovenije in Organizaciji gimnazijcev Slovenije in 
drugih. 

MNENJE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
o pobudi Toneta Kramariča, delegata v Zboru 
občin in Janeza Lampreta, delegata v Družbeno- 
političnem zboru in podpredsednika Komisije 
Republike Slovenije za odlikovanja, o podeljeva- 
nju odlikovanj v Republiki Sloveniji 

Janez Lampret, poslanec v Držubenopolitičnem zboru in 
Tone Kramarič, delegat v Zboru občin sta dala pobudo, naj 
Izvršni svet takoj začne postopek za pripravo zakonskih pred- 
pisov o odlikovanjih Republike Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije daje o pobudi 
naslednje mnenje: 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je določil Republi- 
ški sekretariat za pravosodje in upravo kot organ, pristojen za 
pripravo zakona o odlikovanjih, ker ne sodijo v delovno 
področje nobenega republiškega upravnega organa. Republi- 
ški serketariat za pravosodje in upravo je skupaj s Sekretari- 
atom Izvršnega sveta za kadrovska vprašanja, ki opravlja 
strokovne naloge, povezane z odlikovanji, že začel s pripra- 
vami. Pri tem je ugotovljeno, da so temeljna vprašanja, za 
katera bo treba doseči predhodno soglasje, vrsta, imena in 
stopnje odlikovanj ter njihova oblika. Za obliko odlikovanj bo 
treba nedvomno pridobiti strokovne ocene oblikovalcev, upo- 
števati pa tudi simbole Republike Slovenije, saj se državni 
simboli običajno v stilizirani obliki pojavljajo na odlikovanjih. 
Priprava tega zakona je torej povezana z nekaterimi odloči- 
tvami politične in strokovne narave, o katerih se bo treba 
predhodno odločiti. Zato zakona ne bo mogoče pripraviti 
v zelo kratkem času. Priprava in zlasti izvedba zakona pa 
bosta zahtevali tudi določena finančna sredstva (natečaj za 
idejne rešitve, oblikovanje in izdelava odlikovanj itd.). Ob 
pripravah se bodo sproti posvetovali tudi s komisijo Repu- 
blike Slovenije za odlikovanja, ki bo tako aktivno sodelovala 
pri oblikovanju rešitev. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za pravoso- 
dje in upravo. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Andreja Verliča, delegata v Družbe- 
nopolitičnem zboru in skupine poslancev vseh 
zborov, v zvezi s sodelovanjem Slovenije in Juž- 
noafriške Republike   

Andrej Verlič in skupina delegatov vseh treh zborov Skupš- 
čine Republike Slovenije je dala pobudo oziroma predlog, da 
Skupščina Republike Slovenije na osnovi predloga Izvršnega 
sveta Skupščine Republike Slovenije sprejme sklep, s katerim 
razveljavlja vse veljavne zvezne predpise, ki kakorkoli omeju- 
jejo poslovanje in druge stike z Južnoafriško republiko. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije daje naslednji 
odgovor na delegatsko pobudo: 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je svoje stališče 
o potrebi normalizacije gospodarskih odnosov z Južnoafri- 
ško! republiko opredelil v mnenju ob osnutku zveznega 
zakona o spremembi zakona o prepovedi vzdrževanja in vzpo- 
stavljanja ekonomskih odnosov z Južnoafriško republiko. 
Zahteval je namreč razveljavitev še vedno veljavnega zvez- 
nega zakona. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije podpira oziroma 
sprejema delegatsko pobudo, vendar pa je njena dejanska 
uveljavitev časovno vezana na uveljavitev samostojnosti in 
suverenosti Republike Slovenije na področju carinske službe. 
Meni namreč, da je deklarativna odprava uporabe zakona 
o prepovedi vzdrževanja in vzpostavljanja ekonomskih odno- 
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sov z Južnoafriško republiko na ozemlju Republike Slovenije 
smiselna le, če je efektivna, kar pomeni, da jo izvaja samo- 
stojna slovenska carinska služba. V tem smislu je Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije navedeni zakon vključil v sez- 
nam zveznih zakonov, katerih veljavnost bo prenehala na 
ozemlju Republike Slovenije ob osamosvojitvi Republike Slo- 
venije kot suverene in samostojne države z lastno carinsko 
službo. V kolikor pa bo še pred tem rokom potrebno sprejeti 
dopolnitve ustavnega zakona, bo Izvršni svet predlagal, da se 
v dopolnitve vključi tudi določba o prenehanju veljavnosti 
navedenega zveznega zakona na ozemlju Republike Slove- 
nije. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije oziroma njegovi 
predstavniki so v pretelih desetih mesecih ob različnih prilož- 
nostih opravili več stikov s predstavniki Južnoafriške repu- 
blike z namenom, da se normalizirajo gospodarski in drugi 
poslovni odnosi s to državo. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravil odgovor Republiški sekretariat za medna- 
rodno sodelovanje. 

ODGOVOR 
Repbuliškega sekretariata za pravosodje in 
upravo na pobudi Franceta Tomšiča, delegata 
v Družbenopolitičnem zboru in Andreja Murna, 
delegata v Zboru združenega dela, v zvezi z deli- 
tvijo premoženja bivše Zveze sindikatov Slove- 
nije 

Andrej Murn, delegat Zbora združenega dela in France Tom- 
šič, delegat Družbenopolitičnega zbora, sta v zvezi s premo- 
ženjem bivše Zveze sindikatov Slovenije podala delegatsko 
pobudo naslednje vsebine: 
»Na osnovi sklepa konference Neodvisnost - KNSS daje 
Skupščini Republike Slovenije pobudo, da v najkrajšem roku 
(v 1 mesecu) ustanovi - formira komisijo, ki bo ugotovila 
celotno premoženje bivše ZSS na republiški, mestni in občin- 
ski ravni. Obveščamo Skupščino, da je Neodvisnost - KNSS, 
ustanovljena 30. 3. 1990, eden od zakonitih pravnih dedičev 
premoženja ZSS, hkrati pa opozarjamo na nelegitimno prisva- 
janje celotnega premoženja bivše ZSS (prisvajanje in razpro- 
daja družbene imovine). 

Stališče konference je, da smo premoženje ZSS ustvarjali 
v preteklih 45 letih in zato imajo tudi člani vseh novih sindika- 
tov enake pravice do dediščine. 
Predlagamo: 
1. Ustanovitev zgoraj navedene komisije; 
2. Da Skupščina naloži IS - Sekretariatu za pravosodje, 
pripravo zakona o enakopravni razdelitvi premoženja, 
vključno s finančnimi sredstvi ZSS v prehodnem obdobju. 
Sklep naše konference je bil, da naj bi prehodno obdobje 
trajalo dve leti. V tem obdobju naj bi veljalo sledeče: polovica 
premoženja nekdanje ZSS se da začasno v uporabo novim 
sindikatom, drugo polovico obdrži v nadaljnji začasni uporabi 
ZSSS: o nadaljnji delitvi premoženja pa bi se pogovorili po 
preteku prehodnega obdobja.« 

Republiški sekretariat za pravosodje in upravo daje na 
navedeni pobudi naslednji odgovor: 

Republiški sekretariat za pravosodje in upravo, pa tudi 
občinski upravni organi, nimajo evidenc o premoženju druž- 
benopravnih oseb in tudi ne o premoženju bivših družbeno- 
političnih organizacij. 

Republiški sekretariat za pravosodje in upravo tudi ne raz- 
polaga s podatki o virih za nastajanje ali oblikovanje premože- 
nja bivših družbenopolitičnih organizacij. Ker gre po naravi 
stvari za predpise finančne ali ekonomske narave, Republiški 
sekretariat za pravosodje in upravo tudi ne bi mogel obliko- 
vati kriterijev za delitev premoženja, če naj bi to bilo sood- 
visno od virov za nastanek tega premoženja. 

2. Bivše družbenopolitične organizacije so bile družbeno- 
pravne osebe. Evidenco družbenih sredstev so vodile in 
vodijo območne podružnice SDK. V tej službi morajo organi 
oziroma strokovne službe družbenih pravnih oseb predložiti 
bilanco stanja, kjer so med drugim razvidni tudi podatki 
o vrsti in vrednosti premoženja. Zato sodimo, da bi ustrezno 
poročilo s pregledom, lahko pripravila, po podatkih podruž- 

nic, pristojna SDK Slovenije, ki je tudi sicer odgovorna za 
svoje delo Skupščini Republike Slovenije (4. člen zakona 
o službi družbenega knjigovodstva, Ur. I. SRS št. 1/85). 

3. Mnenja smo, da bi način likvidacije družbenih sredstev, 
s katerimi je razpolagala bivša Zveza sindikatov Slovenije, 
moral urediti zakon o sindikatih. 

MNENJE 
Republiškega sekretariata za notranje zadeve do 
pobude Marije Pozsonec, delegatke v Družbeno- 
političnem zboru, v zvezi z možnostmi vodenja 
evidence nastanitve občanov na računalniku 
z madžarskimi črkami 

MARIJA POZSONEC, delegatka družbenopolitičnega zbora je 
18. 4.1991 dala pobudo v zvezi z možnostjo tehnične izvedbe 
vodenja evidence nastanitve občanov na računalniku z mad- 
žarskimi črkami. Pobudo smo proučili in vam posredujemo 
naslednje mnenje: 
Oprema računalnikov na dvojezičnem območju z madžar- 
skimi črkami je iz tehničnega vidika sicer možna, vendar 
nekonsistentna zaradi možnosti le parcialnih rešitev. Realiza- 
cija omenjene pobude tretja precejšen hardverski in softvver- 
ski poseg v informacijski sistem ONZ, kot tudi v sisteme 
ostalih uporabnikov osebnih podatkov iz registra „stalnega 
prebivalstva Republike Slovenije. 
Zagotovitev izpisovanja madžarskih črk bi zahtevala nasled- 
nje posege: 
1. Na tipkovnicah in ekranih osebnih računalnikov in termina- 
lov bi morali zagotoviti tudi specialne madžarske znake. To 
pomeni zamenjavo ustreznih elementov (EPROMO-ov) in 
ustreznih tipkovnic z ustrezno več znaki ali z določenimi 
znaki, ki bodo nadomeščeni z madžarskimi. 
2. Zagotovitev izpisovanja specialnih mađarskih znakov na 
tiskalnikih. Na tiskalnikih, kjer programsko generiramo YU 
znake, bi bilo potrebno dopolniti ustrezne programe, na osta- 
lih tiskalnikih pa zamenjati EPROM-e. 
3. Predpogoj za vse to pa je, da so madžarski nazivi vnešeni 
v centralni računalnik z ustrezno kodiranimi specialnimi mad-. 
žarskimi znaki. To pa pomeni prilagoditev (spremembo) vseh 
madžarskih nazivov v registru stalnega prebivalstva. S tem 
tudi odpade varianta parcialnega tehničnega reševanja mad- 
žarskih znakov, (samo za dvojezično območje) saj bi zaradi 
posebnih črk v centralni podatkovni bazi morala biti vsa 
računalniška oprema temu ustrezno prilagojena. 
4. Ker je potrebno za madžarske znake izbrati ustrezno kodi- 
ranje v EBCDIC in ASCII kodi, je vprašanje, kako bi nova 
kodiranja vplivala na sistemske in prenosne protokole (kon- 
trolne enote, tfanslacijske tabele, itd.). 
5. V Sloveniji in Jugoslaviji se uporablja kot standard t.i. 
QWERTZ razporeditev tipk na tipkovnicah, kot kodirni stan- 
dard pa t.i. NOVA in Stara koda, ki pa ne vsebuje madžarskih 
znakov. Možno je, da so vsebovani v novem kodirnem stan- 
dardu, t.i. LATIN 2, ki pa se zelo počasi uveljavlja, saj so kodni 
prehodi izredno težki, dragi in boleči (pri nas je še ne uporab- 
ljamo, čeprav velja kot IBM strateški standard). 
Dolgoročno ustrezna rešitev tega problema bi torej zahtevala 
naslednje: 
1. Konverzijo instalacijske kode RSNZ na centralnem računal- 
niku (cca 3 delavci na leto in nekajdnevni zastoj v času 
konverzije). 
2. Softvvarska prilagoditev določene opreme za izpis poseb- 
nih znakov (cca 3 delavci na leto) 
- novejše kontrolne enote, 
- osebni računalniki. 
3. Zamenjava starejše strojne opreme (delo 2 delavcev n leto) 
- kontrolne enote (cca 100 * 20.000 DEM - 2.000.000 DEM) 
- terminali (cca 500 * 2.000 DEM - 1.000.000 DEM) 
-tiskalniki (cca 100 * 3.000 DEM = 300.000 DEM) 
- tastature za PC (cca500* 200DEM- 100.000DEM) 
Republiškemu sekretariatu za notranje zadeve Republike Slo- 
venije je tovrstna problematika poznana, zato je že v času 
opremljanja občinskih upravnih organov za notranje zadeve 
z računalniško poremo le-te opozoril, da je potrebno osebne 
podatke, ki vsebujejo madžarske črke in jih ni na naših tipkov- 
nicah izpisovati na klasičen način t. j. s pisalnim strojem.« 
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