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- EPA 236 - druga obravnava
Vlada Republike Slovenije je na podlagi .65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

Vlada Republike Slovenije je na 213. seji dne 19. septembra
1996 določila besedilo:
- NACIONALNEGA PROGRAMA ZDRAVSTVENEGA
VARSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE - ZDRAVJE ZA VSE DO
LETA 2000,

- doc. dr. Božidar VOLJČ, minister za zdravstvo,
- prim. Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, dr. med., državna sekretarka
v Ministrstvu za zdravstvo.

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališča
40. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 26/71996 in 168. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije

ljudi, temveč začetna enakost. To pomeni, da država zagotavlja
pravične in enake možnosti ter posebno družbeno skrb za
posameznike in tiste družbene skupine, ki se ne morejo
enakopravno meriti z drugimi.

1 UVOD
Eden od temeljnih družbenih ciljev vsake sodobne države je
ohranjanje, pospeševanje in povrnitev zdravja prebivalcev.

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

Zdravje ni zgolj odsotnost bolezni, temveč je čim večje telesno,
duševno in socialno" blagostanje posameznika oziroma čim
večjega števila ljudi, uravnovešeno z okoljem, v katerem živijo in
delajo.
Zdravje je tako obsežen pojem, da ni ustreznega dela politike, ki
ne bi vplival na zdravstveno stanje prebivalstva. Zato je zdravje
možno zagotoviti le z usklajenim vključevanjem zdravstvenega
interesa v politiko. Za zdravstveno stanje prebivalstva je med
družbenimi subjekti najbolj odgovorna država. Ta mora skrbeti
za uravnotežen osebni, ekonomski in socialni razvoj. Država iz
te dolžnosti črpa pristojnosti za temeljne odločitve na vseh
področjih.

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

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

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

S spreminjanjem in dopolnjevanjem sedanjega sistema
zdravstvenega varstva se priključujemo sodobnim usmeritvam
na področju varovanja zdravja ljudi. Odločamo se za zdravstveno
politiko, katere cilj ne bo več brezpogojna končna enakost vseh
3
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Za zdravje ljudi so odgovorni tako posamezniki kot celotna družba.
Država in vsi javni sektorji so soodgovorni za oblikovanje, sprejem
in izvajanje politike in programa pospeševanja zdravja.

pospeševanja zdravja, socialnomedicinsko, higienskoepidemiološko in zdravstveno-ekološko dejavnost, preprečevanje
nalezljivih bolezni, vključno z okužbo z virusom HIV, in bolezni
odvisnosti ter dopolnilna sredstva za delovanje javne zdravstvene
službe na primarni ravni na demografsko ogroženih območjih
zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna, oziroma občine za
programe, ki niso zajeti v republiškem programu.

Plan zdravstvenega varstva upošteva strateške usmeritve iz
dokumenta Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) Zdravje
za vse do leta 2000', zdravstveno stanje prebivalstva Slovenije,
pogoje za politiko pospeševanja zdravja, zmanjševanje razlik v
možnostih za zdravje različnih skupin prebivalcev in krepitvi
osebne odgovornosti za zdravje, zagotavljanje pravice do
življenjskega okolja, ki omogoča najvišjo raven zdravja in
blagostanja, dvigovanje kakovosti zdravstvenega varstva in
raziskave problematike zdravja. Strateške usmeritve Ministrstva
za zdravstvo za pripravo nacionalnega programa zdravstvenega
varstva v Sloveniji obsegajo zmanjševanje krize zdravstvenega
varstva, dostopnost zagotovljenega zdravstvenega varstva in
pospeševanje posamičnega in družbenega zdravja.

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

Plan zdravstvenega varstva opredeljuje osnove za dosego
opisanih usmeritev ob upoštevanju razmer v Sloveniji, celovitega
sistema zdravstvenega varstva ter vseh dejavnikov, ki
pomembno vplivajo na zdravje prebivalstva, vendar so v
pristojnosti drugih upravnih organov: izobraževanja, znanosti,
varstva okolja, kmetijstva, industrije itd.
Plan zdravstvenega varstva temelji na analizi zdravstvenega
stanja prebivalstva ter vsebuje:

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

- naloge in cilje zdravstvenega varstva,
- strategijo razvoja zdravstvenega varstva,
- prednostna razvojna področja,
- podlage za razvoj zdravstvenih dejavnosti vključno z
izobraževanjem kadrov in razvojem zdravstvenega zavarovanja,
- specifične potrebe in možnosti zdravstvenega varstva
posameznih območij, s
- nosilce nalog za uresničevanje plana zdravstvenega varstva in
- merila za mrežo javne zdravstvene službe, upoštevajoč enako
možnost dostopnosti do zdravstvenih storitev po območjih.

Odgovornost in skrb za zdravje se širita z zdravstvene dejavnosti
na posameznika in družbo. Težišče delovanja zdravstvene službe
prehaja od kurativne, predvsem bolnišnične zdravstvene
dejavnosti, k preventivnemu zdravstvenemu varstvu na lokalni
ravni ter upošteva uvajanje zasebnega dela in uveljavljanje
družinskega zdravnika in zdravstvenega varstva družine.

Na podlagi zdravstvenega stanja prebivalstva, njegovih
demografskih značilnosti (predvsem večanja deleža starih) in
razvoja sodobne medicinske stroke, lahko pričakujemo povečane
zahteve po zdravstvenih storitvah in zato zvečanje stroškov za
zdravstvene programe. Nujna je tudi zahteva po večji učinkovitosti
in uspešnosti izvajalcev. Podlago za to daje smotrna mreža javne
zdravstvene službe, enakopravno sestavljena iz javnih
zdravstvenih zavodov in zasebnih zdravstvenih delavcevkoncesionarjev, ki upošteva konkurenčnost med izvajalci ob
enakih izhodiščnih pogojih in specifičnosti posameznih območij.
S planom uravnavamo obseg posameznih dejavnosti, njihove
zmogljivosti, opremljenost in uvajanje nove tehnologije, ter
predvidevamo delitev dela med posameznimi ravnmi na strokovno
utemeljenih osnovah ter boljšo funkcionalno povezanost
posameznih strokovnih področij.

2 ZDRAVSTVENO STANJE PREBIVALCEV
SLOVENIJE IN PRIMERJAVA Z DRUGIMI
DRŽAVAMI V EVROPI
Leta 1970 smo prebivalci Slovenije zaostajali po pričakovanem
trajanju življenja za raznimi državami zahodne Evrope od enega
do sedmih let. Medtem ko smo v sedemdesetih letih po
podaljševanju preživetja sledili razvitim državam, pa se je v
osemdesetih ta trend zaustavil, zlasti pri moških (v desetih letih
se je preživetje podaljšalo samo za 2,1 leta). Tako zdaj prebivalci
Slovenije zaostajamo za državami zahodne Evrope od 1,6 do 4,4
leta ob rojstvu za moške in od 1,1 do 3,1 leta za ženske.

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

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

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

Glavni vzroki umrljivosti v Sloveniji so podobni kot v državah
zahodne Evrope: na prvih treh mestih so bolezni srca in ožilja,
rak in poškbdbe. Ta vrstni red velja tako za moške kot za ženske,

Sredstva za zdravstveno vzgojo, spremljanje zdravstvenega
stanja prebivalstva, uresničevanje republiških programov
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čeprav je delež bolezni obtočil med ženskami večji kot med
moškimi. Pri mlajših moških in ženskah, starih 20 do 64 let, je
vrstni red prvih dveh vzrokov smrti zamenjan, tako da je rak
najpogostejši vzrok smrti pri obeh spolih.

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

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

Najpomembnejše aktivnosti, ki jih moramo razviti do leta 2000,
so:
1. Načrtovati ukrepe iz strategije varovanja zdravja, ki jih bo
sprejel Državni zbor, vlada pa prevzela skrb za njihovo izvedbo.
Usklajevanje bo prevzel Svet,za zdravje.

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

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

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

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

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

4. Zadostiti osnovnim potrebam po zdravstvenem varstvu vsega
prebivalstva, kar pomeni vsem dostopno, široko in dobro mrežo
osnovne zdravstvene dejavnosti. Za zdravje prebivalstva bodo
skrbeli dovolj velika in primerno razporejena mreža javne
zdravstvene službe z zdravstvenimi delavci in sodelavci ter
strokovnjaki drugih ved: socialni delavci, pedagogi in drugimi, ki
bodo k aktivnostim pritegnili tudi gospodarstvenike in politike na
lokalni ravni. Z dokončno oskrbo bolnikov, ki jo je moč opraviti na
primarni ravni, bomo zmanjšali preobremenjenost zdravstvene
dejavnosti na sekundarni ravni. To bo omogočilo kakovostno
zdravljenje in oskrbo tistih, ki bolnišnično pomoč res potrebujejo,
zato je potrebno zagotoviti osnovni zdravstveni dejavnosti
prednost pri kadrih in sredstvih.

Po preskrbljenosti z zdravniki in bolniškimi posteljami Slovenija
sicer zaostaja za državami zahodne Evrope, ocenjujemo pa, da
zaostajanje ni tolikšno, da bi negativno vplivalo na izvajanje
načrtovanega nacionalnega programa zdravstvenega varstva.
Po porabi denarja za zdravstvo, merjeni tako z deležem bruto
domačega proizvoda kot tudi s porabo sredstev za zdravstvo v
USA dolarjih letno na prebivalca, je Slovenija v okvirih svojih
možnosti.
Zdravstveno stanje prebivalcev Slovenije je podrobno opisano v
prilogi Strokovne osnove za pripravo plana zdravstvenega varstva
do leta 2000'.

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

3 RAZVOJNE USMERITVE

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

3.1 GLOBALNE USMERITVE IN STRATEŠKI CILJI
Osnovni cilj zdravstvene razvojne usmeritve je dvig kakovosti
zdravja prebivalstva" Slovenije ter zmanjševanje prezgodnje
umrljivosti.

6. Raziskovati zdravje prebivalstva z interdisciplinarnimi
raziskavami s posebno pozornostjaspremljanja življenjskih navad
in vzorcev obnašanja ljudi, kar bo omogočalo sprejem ustreznih
aktivnosti za opuščanje škodljivih navad. Po priporočilu
strokovnjakov Svetovne zdravstvene organizacije bomo uvedli
raziskave na področju psihološkega pritiska okolja na otroke in
mladostnike in študente ter rep^oduktivnega zdravja.

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

7. Izpeljati povezovanje z mednarodno skupnostjo pri razreševanju
problemov zdravja prebivalcev, saj se lahko problemi kot na primer
onesnaževanje okolja in nedovoljene droge rešujejo le z
mednarodnim sodelovanjem. Pomemben dejavnik mednarodnega
sodelovanja bo tudi možnost sprotnega dotoka novih znanj ter
možnost primerjav, ki smo jih v zadnjih desetletjih na področju
zdravja prebivalstva zanemarili. Samo z mednarodnimi
primerjavami bomo lahko omogočili izdelavo ukrepov za
pospeševanje in povrnitev zdravja prebivalstva.

Ob sedanji razvitosti zdravstvene službe v Sloveniji in ob
poglabljajoči se ekonomski krizi bomo lahko z dosedanjim načinom
dela, ko je družba nalagala skrb za zdravje zdravstveni službi, ta
pa je pretežno usmerjena v zdravljenje bolezni, pokrivali potrebe

Globalne usmeritve zdravstvenega varstva so podrobneje
razdelane v Prilogi ll-Strategija razvoja zdravstvenega varstva v
Republiki Sloveniji. Strategija je sestavni del plana.
5
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3.2 PREDLOG RAZVOJA ZDRAVSTVENEGA
VARSTVA PO PREDNOSTNIH CILJIH

6. Izboljšanje zdravstvenega
zdravstvenovzgojnih vsebin

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

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

3.2.1 PRVA PREDNOST: Oblikovanje politike
varovanja zdravja

prosvetljevanja

in

UKREPI:

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

1. Pripravljanje razmer za razvoj politike pospeševanja in
povrnitve zdravja

UKREPI:

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

1. Iskanje vzrokov za razlike
»•>
Izdelane bodo raziskave o razlikah v zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem stanju različnih skupin prebivalstva po spolu,
starosti, socialnem položaju, izobrazbi in območjih. Na podlagi
teh raziskav bodo pripravljeni predlogi za zmanjšanje razlik.
2. Navajanje na zdrav način življenja
Zdravstvenovzgojna aktivnost med prebivalci bo usmerjena v
navajanje na zdrav način življenja; pri tem bodo aktivnosti
usmerjene v premagovanje tistih dejavnikov, ki najbolj ogrožajo
zdravje in življenje prebivalcev posameznega območja.

2. Usklajevanje aktivnosti vladnih resorjev
Aktivnosti vladnih resorjev ob sprejemanju projektov, ki lahko
vplivajo na zdravje ljudi, bo usklajeval Svet za zdravje.
Usklajevanje bo zlasti potrebno pri določanju davčne politike,
obrambe, prehranske politike, vpeljavi novih tehnologij in
opuščanju starih, prostorskih rešitvah, posodobitvi učnih
programov. Svet za zdravje bo vzpodbujal in podpiral
športnorekreativne in kulturne programe in ustrezne medijske
projekte.

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

3. Izdelava analiz zdravstvenega stanja prebivalstva za
pripravo prednostnih rešitev za izboljšanje zdravja
prebivalstva

4. Smotrna uporaba sredstev za zdravstveno varstvo po
območjih

Prednost bodo imele predvsem multidisciplinarne analize in projekti
za izboljševanje zdravja prebivalstva s sodelovanjem
strokovnjakov vseh ved, ki lahko prispevajo k izboljšanju
zdravstvenega stanja ljudi. Programi bodo zastavljeni celostno:
za izboljšanje psihofizičnih zmogljivosti posameznikov in skupin
prebivalcev, tudi za obrambne in zaščitne naloge, izboljšanje
kakovosti okolja in za ustvarjanje razmer za kakovostno življenje
bolnikov in invalidov.

S smotrnim vlaganjem v zdravstvene zmogljivosti po območjih, s
spodbujanjem gospodarnega ravnanja, uvajanja zasebnega dela
in ustrezno ceno storitev bomo zagotovili potrebno dostopnost in
kakovost storitev za zadovoljevanje potreb prebivalcev.

4. izobraževanje strokovnjakov za pospeševanje in povrnitev
zdravja

Spreminjanje vzorcev vedenja posega na kajenje, prehrano,
telesne aktivnosti, čezmerno uživanje alkoholnih pijač, porabo
drog, duševno zdravje, spolno in reproduktivno zdravje. Aktivnosti
temeljijo na zdravstvenovzgojnih vsebinah.

3.2.3 TRETJA PREDNOST: Spreminjanje zdravju
škodljivih vzorcev vedenja

Usposobljeni strokovnjaki bo.do izvajali strategijo Zdravje za vse
do leta 2000 pri svojem delu vseh ravneh. Spodbujali bomo
medsebojno izmenjavo znanj med strokovnjaki različnih ved, ker
tak pristop uspešneje dviguje raven znanja prebivalstva. Program pospeševanja zdravja je natančno opredeljen v prilogi Program in politika pospeševanja zdravja v Sloveniji'.

UKREPI:
1. Aktivnosti za preprečevanja kajenja
Aktivnosti bodo usmerjene na štiri področja: uveljavljanje
programov za preprečevanje kajenja, razvijanje razmer za
možnost izbire okolja brez kajenja, priprava in izvajanje programov
za odvajanje kajenja in uveljavljanje lika nekadilca kot sprejemljive
norme vedenja. Zaposlenim bo zagotovljeno delovno mesto brez
tobačnega dima. Za te aktivnosti bo namenjen del sredstev od
prodaje tobačnih izdelkov.

5. Razvoj zdravstvenega varstva na lokalni ravni
V reševanje zdravstvenih problemov družin in posameznikov se
bodo vključevali poleg prebivalcev samih in zdravstvenih delavcev
tudi strokovnjaki drugih ved: socialni delavci, psihologi, pedagogi,
vzgojitelji, varnostni inženirji, gospodarstveniki, politiki in drugi.
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2. Uvajanje zdrave in uravnotežene prehrane

nevarnosti, predlogi za zmanjševanje in odstranjevanje
škodljivosti.

Aktivnosti bodo usmerjene predvsem v osveščanje prebivalcev
o načelih zdrave, uravnotežene prehrane in uvajanje prehranskih
navad v smislu pravilne izbire živil in biološke sestave hrane.
Organiziran bo stalen prehranski nadzor (nutritional surveillance)
zaradi proučevanja zdravstveno statističnih podatkov o zbolenjih
i in smrtnosti, ki so v posredni in neposredni zvezi z načinom in
kakovostjo prehrane, ugotavljanje stanja prehranjenosti predvsem
ogroženih skupin prebivalstva in sodelovanje pri vodenju
prehranske politike v državi, usmerjanju v pridobivanje in ponudbo
zdrave hrane.

3. Proučevanje škodljivih vplivov na zdravje posameznih
občutljivih skupin prebivalcev: nosečnice, otroci, starostniki,
kronični bolniki in delavci - s predlogi ukrepov za zmanjševanje
škodljivih vplivov.
4. Osveščanje ljudi o posegih v okolje, ki vplivajo na njihovo
zdravje, da se bodo lahko aktivno vključevali v sprejemanje vseh
odločitev zaradi zmanjševanja škodljivih vplivov in s tem
povezanega ogrožanja zdravja ljudi.
5. Osveščanje o prednostih sodobnih, okolja in delavcem
manj škodljivih tehnologij, ki zmanjšujejo ogrožanje zdravja
osveščanje ljudi v proizvodnji in bivalnem okolju.

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

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

4. Preprečevanje čezmernega uživanja alkoholnih pijač in
narkomanije
«
Izdelali in uresničevali bomo nacionalna programa za
preprečevanje čezmernega uživanja alkoholnih pijač in porabe
drog; aktivnosti bodo usmerjene predvsem v delo z mladino,
družino in šolo.

7. Sodelovanje pri pripravi nacionalnega programa varstva
okolja z vidika varovanja zdravja ljudi pred vplivi onesnaženja
okolja. Izvajanje in nadzorovanje sprejetih zdravstvenih ekoloških
ciljev.
3.2.5 PETA PREDNOST: Spodbujanje razvoja
stroke in izboljšanje kakovosti dela zdravstvene
dejavnosti

5. Izboljšanje duševnega zdravja
Izdelali in uresničevali bomo programe za zdravo duševno
življenje, predvsem mladine, s spodbujanjem vključevanja
programov za pripravo na starševstvo in obvladovanje socialnih
vzrokov za duševne stiske ljudi in za obvladovanje stresov.

UKREPI:

6. Pospeševanje spolnega in reproduktivnega zdravja

1. Smotrno organiziranje zdravstvene dejavnosti

Pripravili in izvajali bomo program za zdravo spolnost, ki bo posegal
na tri področja: na spolno vzgojo, načrtovanje družine in na
preprečevanje spolno prenosljivih bolezni. Pri obvladovanju aidsa
in okužbe z virusom HIV bomo izvajali programe preprečevanja
na področju zdravstvene vzgoje, zdravstvenega in socialnega
varstva, izobraževanja, informiranja, pravne in etične vzgoje,
vključujoč tudi nevladne organizacije.

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

Natančneje so programi za spreminjanje zdravju škodljivih vzorcev
vedenja in neposredni cilji, ki jih želimo doseči, opredeljeni v prilogah
"Strokovne osnove za pripravo plana zdravstvenega varstva" in
"Program in politika pospeševanja zdravja".

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

3.2.4 ČETRTA PREDNOST: Kakovostno
življenjsko okolje

Razvijali bomo sistem, ki bo čim bolje povezal skrb za bolnika na
vseh treh ravneh (primarni, sekundarni in terciarni) in vzpostavil
kakovosten prenos informacij. Izboljšali bomo farmacevtsko
oskrbo pri izdajanju zdravil v okviru mednarodno veljavnih smernic
Dobre lekarniške prakse.

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

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

UKREPI:
1. Vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje
zdravstveno ekoloških razmer kot dela enotnenega
zdravstvenega informacijskega sistema varstva okolja.

Zdravstvena statistika bo urejena po načelu racionalnosti zbiranja
podatkov in ob upoštevanju sodobnih statističnih metod.

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

2. Razvoj enotnega zdravstvenega informacijskega sistema
Zagotovljen bo koordiniran razvoj in poenotenje obstoječega
zdravstvenega informacijskega sistema in informacijskih
podsistemov. Ta razvoj bo institucionaliziran in profesionaliziran,
vanj bodo vključeni uporabniki ih strokovnjaki z različnih področij
7
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zdravstvenega varstva. Tako razvit informacijski sistem bo
podpiral načrtovanje, spremljanje in vrednotenje razvijanja zdravja,
zdravstvenega varstva in zdravstvenih dejavnosti ter ocenjevanje
kakovosti zdravstvenega varstva. Širil bo za javnost pomembne
zdravstvene informacije.

3.3 PREDNOSTNE NALOGE PO SKUPINAH
PREBIVALSTVA
Zaradi različnih potreb posameznih skupin prebivalstva, navajamo
določene prednostne naloge skrbi za zdravje po skupinah
prebivalstva skladno s projekti Svetovne zdravstvene
organizacije. Pri posameznih ukrepih bomo upoštevali več skupin
prebivalstva, npr. pri pripravi mladih obeh spolov na odgovorno
starševstvo, zdravo spolnost, obvladovanje dejavnikov tveganja
pri vseh prebivalcih, na življenje brez cigarete, kulturno pitje
alkoholnih pijač itd.

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

3.3.1 VAROVANJE ZDRAVJA OTROK IN MLADINE
UKREPI:

4. Uvedba primernih ekonomskih in finančnih instrumentov

1. Izboljšanje zdravstvene vzgoje

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

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

5. Kontrola kakovosti dela

2. Boljše zajetje predšolskih otrok

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

Predšolske otroke bomo obravnavali kot enovito skupino in ji
zagotavljali ustrezno preventivno in kurativno varstvo. Posebne
pozornosti bodo deležni otroci staršev iz posebej ogroženih
skupin. Te so brezposelni, priseljeni, manj izobraženi,
socialnoekonomsko šibki, zasvojeni z drogami, ogrožene etnične
skupine in otroci vseh starostnih skupin, ki so ogroženi z nasiljem,
zlorabo in zanemarjanjem.

6. Opustitev nepotrebnih administrativnih opravil
Sprejeli bomo zakonske in druge rešitve, ki bodo čim manj
obremenjevale zdravstvene službe z administrativnim delom.

Z zdravstvenovzgojnimi in drugimi aktivnostmi bomo izboljšali
kakovost prehrane otrok in učinkoviteje preprečevali zobno
gnilobo in zniževali njeno pojavnost.

7. Preskrba z zdravili
Uvedli bomo čimbolj racionalen način predpisovanja zdravil in
vpliv države na ceno zdravil. Izboljšali bomo preskrbo s tehničnimi
pripomočki, uveljavili evropske standarde kakovosti in zagotovili
večjo dostopnost invalidom do pripomočkov za obvladovanje
okolja.

3. Reorganizacija varstva zdravja šolskih otrok in mladostnikov
Izvedeni bodo naslednji ukrepi:
- pri varovanju zdravja šolskih otrok in mladine se bo dosedanje
vsebinsko in organizacijsko izboljšalo; preventivne aktivnosti bodo
ovrednotene vsebinsko in izpopolnjene ter osnovane na življenjskih
navadah otrok, mladostnikov, študentov in staršev, družine, šole
in univerze, okolja in družbe,

8. Izobraževanje zdravstvenih delavcev
Predlagane so spremembe na področju izobraževanja, predvsem
za delo strokovnjakov na področju družinskega varstva. Sedanjo
specializacijo iz splošne medicine bomo prilagodili zahtevam
Evropske skupnosti. Natančno so ukrepi s tega področja
opredeljeni v poglavju 6: "Izobraževanje zdravstvenih delavcev".

- zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine bo potekalo po
dispanzerski metodi dela s preusmeritvijo od bolezni k zdravju,
od zdravstvenega doma v šolo in k celostni obravnavi šolskih
otrok in mladine, saj je večina njihovih somatskih težav posledica
duševnih stisk, ki izhajajo iz njihovega načina življenja, načina
dela in vpliva okolja,

3.2.6 ŠESTA PREDNOST: Raziskave varovanja
zdravja
Upoštevajoč priporočila strokovnjakov SZO, ki pripisujejo
raziskavam na področju varovanja zdravja pomembno vlogo,
bomo v Sloveniji v planskem obdobju pospeševali oziroma uvedli:
epidemiološke raziskave o zdravstvenem stanju prebivalcev,
antropološke raziskave zdravja, raziskave o vplivu načina
življenja na zdravje, raziskave medsebojnega vpliva duševnega,
telesnega in socialnega okolja na zdravje, raziskave
preskrbljenosti prebivalstva z zdravstveno dejavnostjo in njene
učinkovitosti ter raziskave procesa načrtovanja in odločanja na
področju varovanja zdravja.

- v timsko delo s šolskimi otroki in mladino bodo poleg učiteljev
vključeni tudi psihologi, pedagogi, socialni delavci, starši, nevladne
organizacije in drugi, kar bo omogočilo izboljšanje delovnih pogojev
- zmanjšanje obremenjenosti otrok, mladine in študentov v šolah
in na univerzah,
- zdravstveno vzgojno delo bo prednostna naloga zdravstvenega
varstva šolskih otrok, mladine in študentov s ciljem:
- vzgajanja za zdrav način življenja s poudarkom na športni
aktivnosti,
- vplivanja na prehrano in privzgajanju zdravih prehrambenih
navad,
- vzgoje za premagovanje stresnih stanj in preobremenjenosti,

Natančneje so raziskave opredeljene v prilogi "Strokovne osnove
za pripravo plana zdravstvenega varstva".
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- preprečevanje prometnih in drugih nesreč ter samomorilnosti,
- vzgoje za zdravo in odgovorno spolno življenje in spoštljive ter
enakopravne odnose med spoloma, spoštovanje pravice, da smo
odločajo ter delijo odgovornost pri zadevah, povezanih s spolnostjo
in reprodukcijo, vključno z vzgojo za nenasilno reševanje
konfliktov, preprečevanja bolezni odvisnosti in spolno prenosljivih
bolezni,
- zdravstveno varstvo otrok s posebnimi potrebami,
- posebna skrb bo namenjena varstvu mladostnikov do 18 let, ki
niso vključeni v sistem izobraževanja,
- v največji možni meri se bomo vključevali v projekt "Zdrave
šole", "Zdrave univerze" in "Zdrav vrtec"
- področje šolske medicine bo vključeno v dodiplomske
izobraževalne programe zdravstvenih delavcev.

speminjanjem zdravju škodljivih vzorcev vedenja. Ukrepi so
opisani v poglavju Spreminjanje zdravju škodljivih vzorcev vedenja
(tretja prednost).
4. Zgodnje odkrivanje in sistematično spremljanje
zbolevnosti in invalidnosti mlajših žensk in moških
S posebnimi programi (CINDI, obdobnimi preventivnimi pregledi
v starosti od 20 do 35 let, pregledi nabornikov, itd.) bomo odkrivali
dejavnike tveganja za pojav kroničnih bolezni posebno za bolezni
srca in ožilja in izdelali program ukrepanja na podlagi dobljenih
analiz ter tako zmanjševali prezgodnjo obolevnost in umrljivost
zaradi teh bolezni. Z zagotavljanjem varnega delovnega okolja in
optimalizacijo delovnih pogojev bomo zmanjšali obolevnost in
invalidnost delovno aktivnih prebivalcev predvsem zaradi
poškodb in bolezni gibal.

4. Cepljenje

5. Izboljšanje duševnega zdravja

Precepljenost otrok in mladine bo najmanj 90%, proti ošpicam pa
95%. Uvedli bomo cepljenje proti Haemophilusu influenzae in proti
hepatitisu A.

Zagotovili bomo pogoje za zdrav način življenja, varno in
zadovoljujoče, vključno z zagotavljanjem izbire v zvezi s telesno
in duševno integriteto, spolno življenje in odgovorno starševstvo
ter razvili ustrezne programe, ki bodo upoštevali potrebe ljudi
vseh starosti, ki so prestali kakršnokoli obliko nasilja, še posebej
nasilje v družini, spolno zlorabo ali druge zlorabe.

Do leta 2000 bomo izkoreninili otroško paralizo, ošpice, prirojene
rdečke in mumps ter zmanjšali število zbolelih otrok, mladine in
odraslih za hepatitisom B. Obvladovanje nalezljivih bolezni je
natančneje opredel je no v prilogi "Strokovne osnove za pripravo
plana zdravstvenega varstva do leta 2000".

Tako bomo omogočili tudi načrtovanje rojstev v obdobjih, ko je
možnost kakovostnega preživetja otroka in matere največja, in v
čim večji meri preprečili nenačrtovane zanositve in umetne
prekinitve nosečnosti; tistim ženskam, ki se bodo odločile za
prekinitev nosečnosti pa omogočili čim bolj zgoden in varen poseg
ter kvalitetno svetovanje pred posegom in po njem. Zmanjšali
bomo tudi oblovenost mladih parov zaradi spolno prenosljivih
bolezni in posledične neplodnosti.

5. Zdravstveno varstvo nabornikov
Zdravstveno varstvo nabornikov bo spremenjeno in bo postalo
neprekinjen proces. Ocena zdravstvene sposobnosti mladostnika
za vojaško službo bo temeljila na celoviti oceni zdravja in razvoja
otroka od rojstva dalje, na oceni otrokovega prilagajanja na okolje
v predšolski in šolski dobi in na oceni zmožnosti za specifična
dela in opravila (poklicno usmerjanje). Upoštevana bo tudi možnost
spreminjanja zdravju škodljivih vzorcev obnašanja. Pri pregledih
nabornikov bosta sodelovala tudi psiholog in specialist medicine
dela.

6. Izboljšanje prednosečnostnega, predporodnega,
odporodnega in poporodnega zdravstvenega varstva žensk
Zagotovili bomo celovite storitve za zadovoljitev spremljajočih
potreb prebivalcev na področju reproduktivnega zdravja v različnih
življenjskih obdobjih glede na različne reproduktivne namene;
zagotovili bomo kakovostne in dostopne storitve, ki zagotavljajo
ženskam varno preživetje nosečnosti in poroda, parom pa
najboljše možnosti za zdravega otroka. Posebno pozornost bomo
posvetili posebnim potrebam mladostnic in mladostnikov in jih
pritegnili k sodelovanju pri načrtovanju programov, ki ustrezajo
njihovim potrebam.

3.3.2 VAROVANJE ZDRAVJA ŽENSK IN MOŠKIH
1. Vzgoja za pospeševanje in krepitev zdravih življenjskih
navad
S pomo'čjo javnih zdravstvenih kampanj, medijev, nevladnih
organizacij, svetovanja in izobraževalnega sistema bodo moške
in ženske spodbujali, da enakovredno delijo skrb za družinsko in
gospodinjsko delo in zdravo premagovanje stresnih situacij.
Spodbujali jih bomo k-razumevanju in prilagajanju na spremembe,
povezane s staranjem, k zdravemu načinu prehranjevanja,
življenja brez cigaret, kulturnemu pitju alkoholnih pijač, kulturni
vožnji motornih vozil in premagovanju samomorilskih teženj s
telesno in duševno aktivnostjo.

7. Izvedba organiziranega odkrivanja raka na materničnem
vratu in dojkah v ogroženih skupinah žensk
Izdelali bomo program aktivnega presajanja za iskanje bolnik z
rakom na materičnem vratu, s katerim bomo zmanjševali
umrljivost žensk zaradi te bolezni, ki sodi med glavne vzroke
umrljivosti mladih žensk (20 do 40 let). Za zmanjšanje umrljivosti
zaradi raka na dojki, ki je na prvem mestu po vzroku smrti pri
mladih ženskah, pa omogočili dostopne in kakovostne storitve
zgodnjega odkrivanja in zdravljenja te bolezni. Leta 1-997 bo steklo
ciljno zgodnje odkrivanje raka materničnega vratu. Do konca leta
1997 bomo pripravili program ciljnega zgodnjega odkrivanja raka
na dojkah.

2. Razvoj medsektorskega načrtovanja varovanja reproduktivnega zdravja
Vzpodbudili bomo izdelavo strategije varovanja reproduktivnega
zdravja in podpirali njeno vključevanje v vse zakonske dokumente
na republiški, regijski in lokalni ravni ter v izobraževalne in druge
ustrezne programe. K sodelovanju pri širjenju boljšega
reproduktivnega zdravja bomo vzpodbujali nevladne organizacije,
ki zagovarjajo reproduktivne pravice in večjo dostopnost in
sprejemljivost storitev reproduktivnega zdravstvenega varstva.

8. Izboljšanje reproduktivnega zdravja v peri in
pomenopavzalnem obdobju
Zagotovili bomo varovanje reproduktivnega zdravja starejših
žensk in moških in skušali zadovoljiti njihove posebne probleme
v zvezi z reproduktivnim in spolnim zdravjem. Okrepili bomo
strokovni interes za zdravje okoli 700.000 prebivalcev in s
preventivnimi programi podaljšali obdobje brez bolezni in
invalidnosti v tretje življenjsko obdobje.

3. Socialni programi za zmanjšanje potrošnje alkoholnih
pijač in tobaka ter drugih drog
Sprejeli bomo vrsto prednostnih ciljev za krepitev zdravja z
zmanjšanjem potrošnje alkoholnih pijač, tobaka in drugih drog ter
9
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motiviran s finančnimi prednostmi, delavec pa z uveljavljanjem
svojih zdravstvenih interesov v odborih za varnost in zdravje pri
delu. Svet za varnost in zdravje pri delu R Slovenije bo vodil
nacionalno politiko v zvezi z varnostjo in zdravjem delavcev pri
delu. Urad za varnost in zdravje pri delu bo na ravni Vlade R
Slovenije skrbel za pripravo zakonodaje in standardov, državni
Zavod za varnost in zdravje pri delu pa bo predstavljal vrhunsko
strokovno institucijo v državi. Posebna skrb bo posvečena
uveljavitvi sinteze zdravstvenega in tehničnega varstva pri delu.
Preventivno zdravstveno varstvo bo organizirano v podjetju, v
okviru javnega zdravstvenega zavoda ali kot zasebna dejavnost.
Kurativno zdravstveno varstvo delavcev bo v okviru
zdravstvenega zavarovanja opravljal osebni zdravnik, ki bo
ugotavljal in ocenjeval tudi začasno nezmožnost za delo v
povezavi s pooblaščenim zdravnikom podjetja.

3.3.3 VAROVANJE ZDRAVJA DELAVCEV
UKREPI:
1. Zdravstveno varstvo delavcev bo prilagojeno kriterijem
Evropske unije in mednarodnim konvencijam. Pooblaščeni
zdravnik, ki ga bo zagotovil delodajalec, bo opravljal analize in
zdravstvene ocene delovnih mest, zagotovil ali opravljal
predhodne, obdobne in ciljane preglede v skladu s predpisi,
sodeloval s strokovnimi delavci, socialnimi delavci in industrijskimi
psihologi, analiziral zdravstveno stanje delavcev, predlagal ukrepe
za vzdrževanje in krepitev zdravja delavcev, ugotavljal in
preučeval vzroke poškodb pri delu, poklicnih bolezni in bolezni v
zvezi z delom ter predlagal ukrepe za njihovo preprečevanje.
Ugotavljal bo vzroke za nastanek delovne invalidnosti in predlagal
ukrepe za njihovo preprečevanje. Sodeloval bo pri poklicni
rehabilitaciji in ergonomiji ustreznega dela ter pomagal pri
organizaciji prve pomoči in reševanja. Sodeloval bo pri izbiri opreme
in sredstev za osebno varstvo delavcev in izvajal zdravstveno
vzgojo delavcev in delodajalcev. Podrobne vsebine vsake storitve
bodo izhajale iz dane obremenjenosti in zdravstvenega tveganja
na delovnem mestu. Iz njih izhajajo tudi potrebna znanja ter
strokovna oprema.

V sestavo Sveta za varnost in zdravje pri delu Republike Slovenije
bodo vključeni predstavniki sindikalnih delodajalskih organizacij,
ki so reprezentativne na ravni države, ter predstavniki strokovnih
institucij na področju varnosti in zdravja pri delu.
4. S Fakulteto za šport bomo sodelovali pri oblikovanju
Inštituta za šport, ki naj bi na področju zdravstvenega varstva
športnikov proučeval fiziologijo in biomehaniko športa, športni
travmatizem, prehrano športnikov in psihologijo športa.

Vzpostavljeno in poglobljeno bo sodelovanje s splošno medicino
oziroma z osebnimi zdravniki odraslih, šolsko medicino,
zdravniškimi in invalidskimi komisijami ter ustreznimi
organizacijami s področja varovanja delovnega in bivalnega okolja.

Zdravniki športne medicine bodo sodelovali s športnimi pedagogi.
5. V neodvisno, dovolj številčno in interdisciplinarno
sestavljeno zdravstveno inšpekcijo in inšpekcijo dela bodo
vključeni tudi zdravniki medicine dela. Strokovnjaki s področja
varovanja zdravja delavcev bodo sodelovali v delu zdravstvene
inšpekcije in inšpekcije dela pri obravnavi fizioloških, ergonomskih,
toksikoloških in drugih problemov.

2. Prizadevali si bomo za sintezo zdravstvenega in tehničnega varstva pri delu. Predlagali bomo ustanovitev zavoda za
opravljanje nalog s področja aktivnega varstva zdravja delavcev,
ki naj bi ga ustanovila Republika Slovenija, s čimer bomo zagotovili
uresničevanje nacionalnega programa aktivnega varstva zdravja
delavcev, strokovnega nadzora in izmenjave informacij in
dokumentov z drugimi zavodi in institucijami. Zavod bo sodeloval
pri pripravi strokovnih podlag za zakone, standarde in druge
predpise s tega področja. Spodbujal bo razvoj humanizacije
odnosov in samega dela in proučeval poklicna tveganja za
poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Osnova za delovanje zavoda
o tehnološki, ekološki, biološki, epidemiološki in psihosocialni
monitoring delovnega okolja. Izobraževal, izpopolnjeval in
usposabljal bo strokovnjake za delo na področju aktivnega varstva
zdravja delavcev.

6. Vsebina izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja
na vseh ravneh, vključno s specializacijo iz medicine dela,
prometa in športa bo prilagojena usmeritvam plana zdravstvenega
varstva in razvoju stroke. Pospeševali bomo izobraževanje
fizioterapevtov na področju ergonomije.
3.3.4 VAROVANJE ZDRAVJA OSTARELIH
UKREPI:

Osnovne organizacijske enote bodo obratne ambulante in
dispanzerji za zdravstveno varstvo delavcev in športnikov.
Ustanovila jih bodo bodisi podjetja, bodisi občine v zdravstvenem
domu ali pa bodo v zasebni lasti. Njihova dejavnost bo kurativna
in preventivna. Osnovne organizacijske enote bodo ustanovljene
tudi v vojski.

1. Omogočiti čim daljše neodvisno življenje v okolju, ki so
ga navajeni, predvsem v krogu svoje družine
V okviru skrbi za stare bodo izvajalci zdravstvenega varstva v
mreži javne zdravstvene službe razvijali:
- zdravljenje na domu in zdravstveno nego,
- dnevne bolnišnice.

3. Sprejeta bo nova zakonodaja o varnosti in zdravju pri
delu

V okviru socialnovarstvenih programov bomo sodelovali pri
razvijanju in delovanju:

Preventivno zdravstveno varstvo delavcev bo zagotavljal
delodajalec. Težišče te dejavnosti bo na ergonomskih ukrepih na
delovnem mestu, ki bodo zmanjšali zbolevnost in delanezmožnost
delavcev.

- dnevnih centrov za ostarele,
- gospodinjske pomoči starim na domu,
- družbeni pomoči skrbi starim na domu.

Stopnja prispevka delodajalca za zavarovanje delavcev za
poškodbe pri delu in poklicne bolezni se bo določala različno
glede na tveganje pri posameznem delodajalcu, kot bo to ocenjeno
na podlagi podatkov informacijskega sistema zdravstvenega
zavarovanja, ki bo prilagojen tej nalogi. Vlaganje v za delavca in
življenjsko okolje varnejšo tehnologijo bo spodbujano z ukrepi
davčne politike.

V delo domov za ostarele naj bi se bolj vključevali tudi družinski
člani in prostovoljci.
V domovih za starejše občane in v posebnih socialnovarstvenih
zavodih bomo zagotavljali ustrezno zdravljenje, rehabilitacijo in
zdravstveno nego oskrbovancev.

Delodajalec bo za preventivno zdravstveno varstvo delavcev
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V pripravi na starost bomo dali poudarek izobrazbi vseh ljudi, da
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Visoka šola za socialno delo in Visoki šoli za zdravstvene delavce.
Pri tem morajo sodelovati rehabilitacijski svetovalci, defektologi in
znanstvene institucije.

bodo bolje poznali procese in pojave, ki so vključeni ali spremljajo
normalno staranje in spremembe, ki nastopijo z boleznimi ostarelih.
2. Zagotoviti pravočasno ustrezno ukrepanje

3.3.6 VAROVANJE ZDRAVJA POSEBEJ
OGROŽENIH SKUPIN PREBIVALSTVA

Primarno zdravstveno varstvo bo zagotovljeno in približano
ostarelim. Bolnišnična oskrba bo usmerjena v hitro in učinkovito
diagnostiko, terapijo in rehabilitacijo, katerih cilj je čim hitrejša
vrnitev bolnika v domače okolje.

UKREPA:

3. Skrb za neozdravljivo bolne in umirajoče

1. Zbiranje podatkov in izdelava analiz

Njim in njihovim najbližjim družinskim članom bomo posvetili večjo
skrb. Izdelali bomo programe pomoči družinam umirajočih.

Po spoznanjih mednarodne znanosti bodo zagotavljale ostarelim
možnost neodvisnega življenja zunaj institucij tudi ustrezne službe
na ravni lokalne skupnosti.

Začeli bomo z zbiranjem podatkov in z analizami, na podlagi
katerih bo moč pripraviti konkretne programe za pomoč pri
vzdrževanju zdravja priseljenih, brezposelnih, zasvojencev in
drugih posebej ogroženih skupin prebivalstva. Na podlagi analize
bo pripravljen predlog zakonske zagotovitve popolne zdravstvene
.varnosti dolgotajno brezposelnih v okviru obveznega
zdravstvenega zavarovanja.

3.3.5 VAROVANJE ZDRAVJA INVALIDOV

2. Priprava programov za varovanje zdravja posebej
ogroženih skupin prebivalcev

4. Organiziranje neinstitucionalnih oblik življenja ostarelih

Program bomo izdelali na podlagi rezultatov analiz.

UKREPI:
1. Organiziranje kakovostne rehabilitacije

4. ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE PLANA

Rehabilitacijske programe bomo prilagodili nacionalni patologiji
vseh skupin prebivalstva in jih izvajali na vseh ravneh zdravstvene
dejavnosti ter vključili možnosti reparativnega zdravljenja po
končani rehabilitaciji. Poudarjen bo sodobni vidik rehabilitacije s
ciljem preprečevanja invalidnosti, vzdrževanje psihosocialne in
fizične kondicije invalidov po zaključenem procesu rehabilitacije.

Odgovorno ravnanje vseh družbenih sektorjev, ki vplivajo na
zdravje ljudi, je ključni pogoj za izvajanje plana zdravstvenega
varstva in za oblikovanje ter izvajanje politike pospeševanja
zdravja. Odgovornost je porazdeljena, za vsakega v okviru
njegovih zakonskih pristojnosti, med naslednje nosilce:
- Državni zbor,
- Vlada Republike Slovenije,
- Svet za zdravje,
- Ministrstvo za zdravstvo, Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za šolstvo in
šport, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in
Ministrstvo za finance,
- druga ministrstva, vsako na svojem področju delovanja,
- občine,
- izvajalci zdravstvenega varstva na vseh ravneh zdravstvene
dejavnosti,
- zbornice, združenja in Slovensko zdravniško društvo,
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

2. Uveljavljanje interesov invalidov
Pristojna ministrstva bodo sodelovala pri omogočanju čimbolj
neodvisnega življenja invalidov v okolju brez arhitekturnih,
prometnih in socialnih ovir. Zanje bo organizirana smotrna oskrba
s tehničnimi pripomočki, ki jim bodo olajšali obvladovanje okolja.
Sodelovala bodo tudi pri oblikovanju in uveljavljanju njihovih
posebnih interesov, da si zagotavljajo enake možnosti kot ostali
ljudje. Sodelovala bodo tudi pri izdelavi tipologije invalidnosti.
3. Priprava nacionalne strategije invalidskega varstva
Pristojna ministrstva bodo sodelovala pri izoblikovanju nacionalne
strategije in celostnem uresničevanju načrtovanega invalidskega
varstva v Sloveniji.

Pri izvajanju plana zdravstvenega varstva sodelujejo tudi nevladne
organizacije: sindikati, društva in gibanja ter sredstva javnega
obveščanja.

Izvajanje nacionalnega programa varstva invalidov bo poverjeno
socialnovarstvenim, medicinskim, rehabilitacijskim, izobraževalnim in raziskovalnim zavodom in organizacijam, zavodom za
usposabljanje in zaposlovanje invalidov in drugim oblikam
zaposlovanja Invalidov, stanovanjskemu gospodarstvu,
invalidskim organizacijam, upravnim organom in zakonodajalcem.

Natančno so naloge posameznih nosilcev odgovornosti za
izvajanje plana zdravstvenega varstva opredeljene v prilogi
"Nacionalni program in politika pospeševanja zdravja".

Prizadevali si bomo invalidom omogočiti čimbolj neodvisno
življenje, enakost in ustrezen ekonomski in družbeni položaj,
temelječ v kar največji možni meri na lastnem delu in ustvarjalnosti
oziroma na aktivni vlogi invalidov pri rehabilitaciji, šolanju,
usposabljanju in zaposlovanju.

5. MERILA ZA POSTAVITEV MREŽE JAVNE
ZDRAVSTVENE SLUŽBE
Preskrbljenost z zdravstveno dejavnostjo do leta 2000
Mreža javne zdravstvene službe pokriva potrebe po
zdravstvenem varstvu državljanov Slovenije in vsem drugim, ko
iščejo zdravstveno pomoč, ki jim jo zagotavlja zakon.

4. Sodelovanje znanosti
Izpolnitev zastavljenih ciljev razvojne strategije varstva invalidov
bo spremljala in pri tem sodelovala tudi znanost: sodelovale bodo
zlasti fakultete s področja medicine, prava, sociologije, športa,
arhitekture, psihologije, strojništva, industrijskega oblikovanja ter

Merila za postavitev mreže javne zdravstvene službe uresničujejo
naravnanost plana zdravstvenega varstva k zmanjševanju razlik
med strokami in območji.
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Ministrstvo za zdravstvo določi kadrovske standarde v
zdravstveni dejavnosti. Uresničevanje kadrovskih standardov
se prične takoj po sprejemu plana; poteka usklajeno in načrtovano
tako, da se do leta 2000 zmanjšajo razlike na največ 10%
zaostajanja oz. preseganja slovenskega povprečja.

bo - organiziran bodisi kot enovit javni zdravstveni zavod bodisi
kot zasebni zavod ali zdravniška zadruga oziroma kombinacija
javnega zdravstvenega zavoda in zasebnih zdravstvenih
delavcev koncesionarjev - zagotavljal najmanj:
- nujno medicinsko pomoč,
- ustrezne dispanzerske enote za izvajanje preventivnih in drugih
programov za predšolske in šolske otroke in mladino, študente,
ženske in druge posebne skupine prebivalstva,
- službo splošne medicine,
- patronažno službo,
- otroško zobozdravstvo,
- laboratorijske in druge diagnostične dejavnosti,
- reševalno službo, če ta ne bo organizirana v bolnišnici ali na
drug način.

5.1 PRIMARNA RAVEN ZDRAVSTVENE
DEJAVNOSTI
Primarna raven zdravstvene dejavnosti je prednostna in dostopna
vsem ljudem na lokalni ravni brez predhodnih napotitev ali
posredovanja drugih zdravstvenih zavodov oziroma
posameznikov.
Mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni oblikuje in
uresničuje občina na podlagi kadrovskih standardov za osnovno
zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. Mrežo na primarni1
ravni za zdravstveno varstvo študentov zagotavlja Republika
Slovenija.

V določenih primerih bo zdravstveni dom v skladu z ustrezno
doktrino nadomestil splošno medicino in nekatere druge dejavnosti
z uvajanjem družinske medicine.
Zdravstveni dom bo praviloma organiziran za več občin, odvisno
od velikosti in števila prebivalcev, po pogodbi v skladu z zakonom
pa bo določene dejavnosti lahko opravljal tudi za druge občine.

Območni zavod za zdravstveno varstvo koordinira izvajanje
cepilnih in drugih preventivnih program na primarni ravni.
Po uveljavitvi zakona o lokalni samoupravi in ustanovitvi novih
občin so se pristojnosti in naloge na področju zdravstvene
dejavnosti razdrobile na bistveno večje število subjektov. Med
novimi občinami so tudi take, ki po številu prebivalcev ne
izpolnjujejo pogojev niti za eno zdravniško ekipo na primarni ravni.
Glede na te razlike bo nujno potrebno usklajevanje potreb po
zdravstveni mreži za območje več občin. Ministrstvo za zdravstvo
je občinam zato predlagalo, da usklajevalno vlogo v zvezi z mrežo
javne zdravstvene službe na primarni ravni poverijo strokovnim
službam občin, ki so bile ustanovljene na sedežu prejšnjih občin,
medtem ko bodo reševanje strokovnih vprašanj pri tem
usklajevanju morali v večji meri kot doslej, prevzeti območni zavodi
za zdravstveno varstvo.

Manjša organizacijska enota je zdravstvena postaja, ki ima v
svoji sestđvi najmanj:
- službo splošne medicine in dispanzer za otroke in mladino
oziroma enoto družinske medicine,
- zagotovljeno službo nujne medicinske pomoči,
- osnovno diagnostično dejavnost.
Delodajalci lahko za svoje delavce organizirajo obratno ambulanto
najmanj z medicino dela.
Glede na načelno zakonsko zagotovilo o enakopravnem
vključevanju zasebnih zdravstvenih delavcev s koncesijo v
mrežo javne zdravstvene službe bo zagotovljeno njihovo
postopno vključevanje v mrežo v skladu s potrebami določenega
okolja in z utemeljenimi interesi zasebnih zdravstvenih delavcev.
Pri tem bomo spodbujali prehajanje zobozdravstvene dejavnosti
za odrasle v zasebno delo v čimvečji meri ter postopnost pri
podeljevanju koncesij za splošno oziroma družinsko medicino,
medtem ko bomo področje preventivnih dejavnosti oziroma
dispanzerjev za otroke, šolarje in mladino v veliki meri ohranjali
znotraj javnih zdravstvenih zavodov. Ob morebitnem prehajanju
te dejavnosti v zasebno delo bomo posebej skrbeli, da bo določeni
skupini prebivalstva zagotovljeno celovito (preventivno in
kurativno) zdravstveno varstvo in izvajali ustrezen nadzor zaradi
zagotavljanja predpisanih programov. Omogočili bomo tudi
postopno prehajanje določenih ambulantnih specialističnih
dejavnosti v zasebno delo. Omogočili bomo ustanavljanje zasebnih
zavodov in zdravniških zadrug glede na splošne in lokalne potrebe
in interese.

Na demografsko ogroženih območjih sodeluje pri zagotavljanju
mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni Republika
Slovenija. Poleg meril, ki jih določa zakon o spodbujanju razvoja
demografsko ogroženih območij v Sloveniji, bo Ministrstvo za
zdravstvo upoštevalo in preverjalo vsako leto posebej tudi
naslednja merila za ugotavljanje demografske ogroženosti:
- delež prebivalcev na ogroženem območju v občini in državi,
- delež površine ogroženega območja v občini in državi,
- odstopanje od povprečnega družbenega proizvoda na prebivalca
v državi,
- odstopanje od povprečne preskrbljenosti s kadri na primarni
ravni (brez javne zobozdravstvene službe).
V skladu s strategijo SZO ima v planu zdravstvenega varstva
osnovna zdravstvena dejavnost prednost pred specialistično
ambulantno in bolnišnično dejavnostjo.

Z vidika ustanoviteljstva in lastništva javnih zdravstvenih zavodov
bomo pri vključevanju zasebnega dela zagotavljali v kar največji
meri smotrno in namensko uporabo obstoječih zmogljivosti teh
zavodov za opravljanje zdravstvene dejavnosti.

Izračun potrebnih kadrov v zdravstveni dejavnosti na vseh ravneh
temelji na prilogi "Standardi preskrbljenosti s kadri".
5.1.1 Osnovna zdravstvena dejavnost
5.1.1.1 Vsebina in organizacija zdravstvene
službe

V skladu z določbo zakona o lokalni samoupravi, ki prebivalcem
zagotavlja ustrezno dostopnost do zdravstvenih storitev, bomo
pri razporejanju in določanju mreže javne zdravstvene službe
kar najbolj spoštovali to načelo.

Vsebino osnovne zdravstvene dejavnosti določa 7. člen zakona
o zdravstveni dejavnosti.

5.1.1.2 Kadri

Temelj organizacije in izvajanja osnovne zdravstvene dejavnosti
na primarni ravni bo še nadalje predstavljal zdravstveni dom, ki

Zdravstvene delavce bomo načrtovali na enakih izhodiščih za
vso Slovenijo, da bomo s tem dosegli zagotovljeno zmanjšanje
razlik v dostopnosti primarnega zdravstvenega varstva vsem
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prebivalcem. Število zaposlenih v tej se bo večalo z rastjo števila
prebivalcev. O spremembi števila zaposlenih bo odločilo
Ministrstvo za zdravstvo v soglasju s pooblaščenimi zbornicami
in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, tako da bo
zvečanje števila zaposlenih finančno pokrito.

izdelalo natančnejša merila za uresničevanje tega določila.

V osnovni zdravstveni dejavnosti bo leta 2000 na enega zdravnika
1060 do 1346 prebivalcev, na zobozdravnika 1246 do 2082
prebivalcev, na medicinsko sestro 328 do 513 prebivalcev in na
enega zaposlenega v zdravstvu 137 do 210 prebivalcev, v
patronažni službi medicinska sestra na 1650 do 3000 prebivalcev.

Če na določenem strokovnem področju že presegajo dogovorjeni
ciljni standard, ne bodo nadomeščali odliva kadrov vse do
zmanjšanja števila zaposlenih na raven, dogovorjeno med partnerji
v pogajanjih o programu zdravstvenega varstva, razen v primeru,
ko gre za posebej ogroženo skupino prebivalcev, za katero se
bodo partnerji posebej dogovorili za ugodnejši standard.

Pogodbeni partnerji se bodo dogovorili za hitrejši razvoj
posameznih slabše razvitih strokovnih področij na posameznih
območjih.

Kadri za izvajanje otroške in mladinskega zdravstvenega varstva
so planirani ločeno od kadrov za zdravstveno varstvo odrasle
populacije, kadri za izvajanje reproduktivnega zdravstvenega
varstva pa so načrtovani ločeno od drugih zdravnikov v osnovni
zdravstveni dejavnosti.

Če zdravstveni zavod poveri strokovna nemedicinska in tehnično
vzdrževalna dela drugi organizaciji in zato zmanjša število
zaposlenih nezdravstvenih delavcev, ne more namesto njih
zaposliti zdravstvenih delavcev prek dogovorjenih kadrovskih
standardov.

Standarde za ekipe nujne medicinske pomoči bo določilo
Ministrstvo za zdravstvo.

Prerazporeditev kadrov med strokami je možno samo med
splošno medicino in varstvom predšolskih otrok In šolskih otrok
ter mladine po predhodnem usposabljanju v skladu z zakonom
ter v zobozdravstvu med varstvom odraslih in mladinskim
zobozdravstvom, vendar se zato število ekip v mladinskem
zobozdravstvu ne sme zmanjševati.

Zdravstvena ekipa v zasebni zdravstveni dejavnosti bo obvezno
vključevala zdravstvenega tehnika.
V primeru, da bo ekipa opravljala dispanzersko dejavnost, mora
vključevati tudi druge kadre, predpisane v standardih za
posamezna varstva.

Skupno število zaposlenih v osnovni zdravstveni dejavnosti je
možno povečati z rastjo prebivalcev. Poveča se tudi za
specialistične ekipe, če bodo delovale v ZD namesto v bolnišnicah
v skladu z mrežo javne zdravstvene službe na sekundarni ravni.

Če bo zaradi specializacije in delitve dela opravilo naročeno delo
manjše število zobotehnikov, kot določa minimalni kadrovski
standard, se bo le-ta znižal na dogovorjeno nižjo raven.

Zmogljivosti ZD za študente in železniškega ZD so glede števila
in vrste ekip vključene v osnovno zdravstveno dejavnost na
podlagi standardov, ki veljajo za osnovno zdravstveno dejavnost.

Na število zaposlenih bodo v posameznem letu vplivali naslednji
dejavniki:
- starostna struktura prebivalcev (stari nad 65 let) za splošno
oziroma družinsko medicino,
- poseljenost in komunikacije za zdravljenje na domu, dežurno
službo, reševalno službo in patronažno varstvo družin,
- epidemiološke in zdravstveno ekološke razmere občine oziroma
območja,
- urbaniziranost območja.

Za ambulantno habilitacijo in rehabilitacijo otrok in mladine z
duševnimi in telesnimi motnjami v razvoju se bodo oblikovale v
osnovni zdravstveni dejavnosti razvojne ambulante.
Na območju, kjer je preskrbljenost z zdravniki in zobozdravniki
zelo slaba, se bo število le-teh zvečalo, zmanjšalo pa se bo na
območjih, kjer že presegajo ciljne standarde. S tem bomo v
planskem obdobju zmanjšali razlike med posameznimi območji
tako, da ne bodo znašale več kot 20%.

Ministrstvo za zdravstvo bo v 6 mesecih po sprejemu Plana
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Tabela 1. Načrtovano število zdravstvenih delavcev in vseh zaposlenih v osnovni zdravstveni dejavnosti v Sloveniji v letu 2000 ob
upoštevanju minimalnih standardov

Zdravnik(l)(2)
od tega:
v ZV žensk
v ZV otrok do 6 let
v ZV šol. otrok in mladine
Zobozdravnik(3)
Spec.zobozdr.
Drugi
Med.sestra(4)
Vsi zaposleni

2000
Zdr. delavci
Preb. na enega
1533
1320
119*
147*
152*
840
110
869
3892
9599

7246
1032
2263*
2375
18000
2315
513
210

I

Vse okrajšave pomenijo:
preb.
= prebivalci
zdr.delavci = zdravstveni delavci
spec.zobozdr.
= specialist zobozdravnik
med.sestra
= medicinska sestra + zdravstveni tehnik
drugi: zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci, ki niso našteti posebej
* Poleg naštetih je za dispanzersko .dejavnost na specializaciji tudi 38 zdravnikov: 11 za varstvo žensk, 17 za varstvo otrok do 6 let in 10
za varstvo šolskih otrok in mladine
.
(1) število prebivalcev na zdravnika se ustrezno spremeni z morebitnim prenosom dispanzerske ekipe v bolnišnico, kar omogoča Zakon
o zdravstveni dejavnosti
(2) vštete so vse dežurne ekipe in zdravniki za zdravljenje na domu
(3) od tega najmanj 45% ekip za mladinsko zobozdravstvo, na ekipo 0.25 med.sestre za preventivo; glede na primerjavi z razvitimi
evropskimi državami se predvideva korekcijo kadrovskih standardov v zobozdravstvu.
(4) vse medicinske sestre in zdravstveni tehniki v vseh enotah in službah v osnovni zdravstveni dejavnosti; vštete vse medicinske sestre
in zdravstveni tehniki v dežurni službi in na reševalnih postajah, tudi v Ljubljani

5.1.2.2 Kadri

5.1.2 Lekarniška dejavnost

Število diplomiranih inženirjev farmacije (v nadaljevanju:
farmacevtov) v lekarniški dejavnosti se bo do leta 2000 zvečalo
na račun zgoščevanja lekarniške mreže in z rastjo števila
prebivalcev. V lekarniški dejavnosti bo leta 1995 en farmacevt na
3900 prebivalcev, leta 2000 pa na 2755 prebivalcev. Zvečalo se
bo tudi število specialistov oblikovanja zdravil, specialistov
preizkušanja zdravil in specialistov farmacevtske informatike.
Število farmacevtov v bolnišnicah se ne bo zvečevalo, s
specializacijo klinične farmakologije pa se bo zvečala raven
njihove usposobljenosti za delo. Do leta 2000 se predvideva enega
specialista jarmakoinformatike na 75.000 prebivalcev.

5.1.2.1 Zavodi
Predvideva se, da se bodo večji lekarniški zavodi do leta 2000
razdrobili na manjše lekarne; temelj izvajanja lekarniške dejavnosti
bodo še naprej lekarniški zavodi, ki bodo organizirali tudi galenske
in kontrolne analizne laboratorije ter farmakoinformativno službo.
Na področju lekarniške dejavnosti bo delovalo večje število
zasebnih lekarn. Ko bodo dogovorjeni standardi popolnjeni, pomeni
vsaka zasebna lekarna eno ekipo manj v lekarniških zavodih.

poročevalec, št. 41
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Tabela 2. Načrtovano število zdravstvenih delavcev in vseh zaposlenih v lekarniški dejavnosti v Sloveniji v letu 2000

2000
Zdr.delavci
Min. st.
Farmacevt
Vsi zaposleni

722
1522

Preb.na enega
Min. st.
2755
1307

Krajšava pomeni: min.st. = minimalni standard

Lekarna bo oskrbovala 5000 do 7000 prebivalcev. Razdalja med
dvema lekarnama naj ne bi znašala manj kot 400 m cestne
razdalje. Podružnica lekarne bo lahko delovala v kraju, kjer bo
manj kot 5000 prebivalcev, in bo ugotovljena potreba za izdajo
zdravil ter bo do najbližje lekarne cestna razdalja najmanj 6 km.

5.2.1.1 Zavodi
Posebnih zavodov za specialistično ambulantno dejavnost ne
načrtujemo.
Specialistične ambulante bodo nameščene v bolnišnicah,
zdravstvenih domovih, naravnih zdraviliščih in zasebnih prostorih.
Zasebni specialisti se bodo lahko povezovali med seboj v zadruge.

Število zaposlenih farmacevtskih tehnikov se spreminja s številom
ekip v lekarnah. Število farmacevtskih tehnikov bo zaostajalo za
številom farmacevtov v lekarnah, ker ne predvidevamo tehnika v
vsaki lekarni. Predvidoma jih bo 30% manj kot farmacevtov. . če
dela v lekarni več ekip, pride na dva farmacevta najmanj en
farmacevtski tehnik.

Za potrebe vojske bodo organizirane tiste specialistične
ambulante, ki so nujno potrebne za nemoten potek vojaškega
usposabljanja.
Za verifikacijo specialističnih ambulant bo standarde opremljenosti
določilo Ministrstvo za zdravstvo.
O
Kot posebna oblika specialistične dejavnosti se bodo oblikovali
centri za preprečevanje, zdravljenje in rehabilitacijo odvisnih od
drog. Merila za te centre bo izdelalo Ministrstvo za zdravstvo.

Število nezdravstvenih delavcev v lekarnah se bo zmanjšalo na
račun zaostrenih standardov.
Ministrstvo za zdravstvo bo sodelovalo pri oblikovanju in delovanju
mreže lekarniške dejavnosti na demografsko ogroženih območjih.
5.2 SEKUNDARNA IN TERCIARNA RAVEN
ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

5.2.1.2 Kadri

Sekundarna raven zdravstvene dejavnosti podpira primarno in
obsega specialistične ambulante ter bolnišnice, kamor se napotijo
bolniki z napotnico.

Zdravniki specialisti so navedeni posebej zaradi ugotavljanja
izpolnitve standardov v specialističnih ambulantah v bolnišnici in
v zdravstvenih domovih ter pri dodeljevanju koncesije zasebnim
specialistom in naravnim zdraviliščem.

Mrežo javne zdravstvene službe na sekundarni in terciarni ravni
oblikuje in uresničuje Republika Slovenija.

Skupno število vseh specialističnih ekip v državi v posamezni
medicinski stroki ne bo večje, kot je določeno s ciljnim standardom
na prebivalca, niti ne manjše, kot je določeno z minimalnim
standardom.

5.2.1 Specialistična ambulantna zdravstvena
dejavnost

Ko je načrtovano število specialističnih ekip doseženo, pomeni
vsaka ekipa, priznana v zdravstvenem domu, ekipo manj v
bolnišnici in obratno. Isto velja za ekipo zasebnega specialista s
pridobljeno koncesijo in za specialistične ekipe s koncesijo v
naravnih zdraviliščih.

Specialistična ambulantna in bolnišnična dejavnost sta
funkcionalno povezani v celoto, saj se med seboj dopolnjujeta.
Načrtovano zmanjšanje bolnišničnega zdravljenja bo povečalo
potrebe po specialističnih ambulantah, s čimer bo napravljen filter
za sprejem v bolnišnico samo tistih bolnikov, pri katerih
diagnostika, zdravljenje in rehabilitacija niso možne brez
hospitalizacije. Specialistična ambulantna dejavnost se bo izvajala
v bolnišnicah, zasebnih specialističnih ambulantah s koncesijo,
zdravstvenih domovih in v naravnih zdraviliščih.

Število zdravniških ekip v ambulantni specialistični dejavnosti v
planskem obdobju ne bo naraščalo z rastjo števila prebivalcev,
pač pa z zmanjševanjem števila specialističnih ekip na bolnišničnih
oddelkih zaradi zmanjševanja števila hospitaliziranih bolnikov. V
tem primeru se ustrezno spremeni tudi kadrovski standard v
zadevni stroki.
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Tabela 3. Načrtovano Število zdravnikov v specialistični ambulantni dejavnosti v Sloveniji leta 2000

Interna'
Kirurgija'
Pulmologija'
Infektologija
Drmatovener.'
ORL+
Okulistika
Nevrologija
Psihiatrija!
Ortopedija
Onkologija
Rehabilitacija3
Rentgenologija

Število zdravnikov
2000
Min. st.
Cilj. st.
56
74
67
101
68
10
25
34
81
27
49
40
13
20
67

Preb. na zdravnika
2000
Min. st.
Cilj. st.
26.000
20.000
30.000
20.000
30.000
200.000
80.000
60.000
25.000
75.000
30.000
50.000
150.000
100.000
30.000

34
7
17
25
37
18
29
29
8
10
44

60.000
300.000
120.000
80.000
55.000
1 10,000
50.000
70.000
250.000
200.000
45.000

+ ORL = otorinolaringologija
' na prebivalce nad 18 let, vse ostale stroke na vse prebivalce; brez dialize, za ambulantno funkcionalno diagnostiko posebej
od tega za urologijo 30 %
ali v ZD ali v bolnišnici in zasebniki

2
3

V specialistični ambulantni dejavnosti bo v letu 1995 delalo po
ciljnih standardih 595 specialistov s 728 medicinskimi sestrami
oziroma zdravstvenimi tehniki, po minimalnih standardih pa 375
specialistov s 458 medicinskimi sestrami oziroma zdravstvenimi
tehniki. V letu 2000 bo delalo 5 ekip več kot leta 1995. V večini
strok bodo uresničeni ciljni standardi.

Do leta 2000 bodo dokončane že začete investicije v posameznih
bolnišnicah.
5.2.2.1.1 Oddelki
Delovanje oddelka je smotrno, če bo oskrboval toliko bolnikov,
da bodo zasedali vsaj 15 postelj. Če se priliv bolnikov zniža pod
to raven, bo Ministrstvo za zdravstvo začelo s postopkom za
ukinitev oddelka. Ob ukinitvi oddelka bodo ostale v bolnišnici
potrebne specialistične ekipe za izvajanje specialistične
konzultantske službe v bolnišnici in za specialistično ambulantno
dejavnost v območju, kjer bolnišnica deluje.

5.2.2 Specialistična bolnišnična zdravstvena
dejavnost
5.2.2.1 Zavodi
število in razporeditev splošnih bolnišnic ostaneta do leta 2000
nespremenjena, novim standardom bomo prilagajali ustanavljanje
in opuščanje oddelkov in določanje števila bolniških postelj.

Če v splošni bolnišnici ne bo samostojnega oddelka, delujejo pa v
njej specialistične ekipe, ki oskrbijo najmanj toliko bolnikov, da
zasedajo 20 postelj na strokovno sorodnem oddelku, bo
Ministrstvo za zdravstvo začelo s postopkom za ustanovitev
samostojnega oddelka.

Število specialnih bolnišnic bo ostalo do leta 1995 nespremenjeno.
Do leta 2000 bo povezovanje strokovno sorodnih oddelkov
omogočilo zmanjševanje zmogljivosti specialnih pulmoloških
bolnišnic in vključitev dogovorjenih zmogljivosti v interne oddelke
splošnih bolnišnic.

Meje med strokovno sorodnimi oddelki bodo zabrisane, kar bo
omogočilo boljšo izkoriščenost bolnišničnih zmogljivosti.
Hospitalizirani bolnik bo imel pravico do ustreznega specialista
konzultanta tudi, če bolnišnica, v kateri se zdravi, nima ustreznega
oddelka.

Do leta 2000 ne načrtujemo organizacijske delitve kliničnega
centra v Ljubljani na območno splošno bolnišnico in klinični center
na terciarni ravni.

Za verifikacijo bodo morali biti na oddelkih izpolnjeni pogoji glede
opremljenosti. Standarde opremljenosti bo določilo Ministrstvo za
zdravstvo.

Takoj, ko bodo na voljo dodatna sredstva v zdravstvu, bomo
začeli z gradnjo nove pediatrične klinike.
poročevalec, št. 41
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Bolnišnične oddelke bo Ministrstvo za zdravstvo razvrstilo v
skupine na podlagi zakonskih določb, organiziranosti, strokovne
opremljenosti in usposobljenosti kadrov. Merila za razvrstitev bo
izdelalo Ministrstvo za zdravstvo.

območij. Globalne zmogljivosti oddelkov v posamezni stroki določi
Ministrstvo za zdravstvo na predlog razširjenega kolegija
zdravstvene stroke. Konkretno število postelj na oddelku za leto
vnaprej določijo partnerji v pogajanjih o programu zdravstvenega
varstva na podlagi priliva bolnikov v preteklem letu.

5.2.2.1.2 Bolniške postelje

Zmogljivosti psihiatričnih oddelkov ostanejo nespremenjene.

V planu so zajete samo zmogljivosti javne zdravstvene službe;
morebitne večje zmogljivosti bo zdravstveni zavod ponudil na
prostem trgu. Načrtovanih 10.954 bolniških postelj oziroma 5,50
na 1000 prebivalcev bomo dosegli z zniževanjem stopnje
hospitalizacije na območjih, kjer presegajo republiško poprečje, s
skrajševanjem poprečnega trajanja zdravljenja na oddelkih, ki
presegajo republiško poprečje in povprečne kazalce v razvitih
državah, ter z ustanavljanjem cenejših oblik namestitve (hospic,
nursing home) in -dnevnih bolnišnic ter z zvečanimi možnostmi
zdravljenja v socialnih zavodih in na bolnikovem domu.

V splošnih bolnišnicah brez pulmološkega, infektološkega ali
nevrološkega oddelka se poveča zmogljivost internega oddelka,
kirurškega pa, če ni ortopedskega oddelka. V tem primeru morajo
v bolnišnici delovati ustrezne specialistične ekipe. Povečanje
zmogljivosti določijo partnerji v pogajanjih o programu
zdravstvenega varstva.

Na posameznih oddelkih, kjer je že v začetku planskega obdobja
manj postelj, kot bi jih lahko bilo po standardih do leta 2000, števila
postelj ne bomo večali, razen na račun večjega priliva z drugih

Za načrtovanje investicij v bolniške oddelke se upošteva potrebne
zmogljivosti na osnovi števila prebivalcev.

Število postelj ginekološko porodniških oddelkov se usklajuje s
številom porodov, na pediatričnih pa s številom otrok do 15 leta
starosti.

Tabela 4. Načrtovano število bolniških postelj leta 2000 za potrebe prebivalcev Slovenije
Stroka
Skupaj
Interna-pulmologija
Kirurgija'
Ginck. in porod.
Pediatrija'
Infektologija
Dcrmatoven.'
ORL
Okulistika
Ncvrologija
Psihiatrija
Ortopedija
Onkologija"
Rehabilitacija'
Invalidna mladina"

Število postelj
10.908
2305
2194
1361
798
283
260
310
289
292
1660
514
339
180
169

Na 1000 preb.
5.45
1,16
1,09
0,86
0,40
0,14
0,13
0,15
0,14
0,15
0,83
0,26
0,17
0,09
0,08

' Skupaj s 47 posteljami za maksilofacialno kirurgijo
Na vse prebivalce zaradi lažjega izračunavanja
Do konca leta 1996 bo Ministrstvo za zdravstvo izdelalo izračune potrebnih zmogljivosti, morebitni viški postelj bodo razporejeni v
deficitarne stroške
4
Velja samo za Onkološki inštitut
5
Velja samo za Inštitut RS za rehabilitacijo
6
Zavod v Šentvidu pri Stični in oddelek SB Šempeter v Stari gori
2
3

Število postelj na internih, pulmoloških, travmatoloških, uroloških,
nevroloških in ortopedskih oddelkih bomo ustrezno zvečali v
območjih, v katerih je delež prebivalcev, starejših od 65 let, nad
republiškim poprečjem.

Število postelj se z morebitno uveljavitvijo minimalnih standardov,
ki so 10% nižji od ciljnih, ne bo zmanjšalo, zmanjšalo se bo le
število zaposlenih v bolnišnici.
Za normalno zasedenost postelj se šteje 85%, razen v intenzivnih
enotah, kjer je 70%, na infektoloških, pediatričnih in ginekološko
porodniških oddelkih, kjer je 80 do 83%, in na psihiatričnih oddelkih
90%.

Upoštevano je stanje števila postelj za intezivno nego in intezivno
zdravljenje v letu 1993. Ministrstvo za zdravstvo bo na podlagi
analize določilo število postelj za intenzivno nego in zdravljenje
za vse stroke oziroma oddelke.
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5.2.2.1.3 Terciarna raven zdravstvene dejavnosti

Slovenije za transfuzijo in ustreznih oddelkih bolnišnic.

Na terciarni ravni naj bi se zdravili samo tisti bolniki, ki jih ni možno
ali ni smotrno zdraviti na sekundarni ravni. Izvaja se samo na
klinikah in inštitutih.

5.2.2.2 Kadri
Število zdravstvenega osebja in njihovih sodelavcev, vključenih
v mrežo javne zdravstvene službe, bomo izračunali iz števila
zasedenih postelj ob ugotavljanju deleža terciarne ravni na
oddelku, standardne nege, intezivne nege in intezivnega
zdravljenja.

Obseg dejavnosti terciarne ravni za posamezno stroko bo določilo
Ministrstvo za zdravstvo na predlog Zdravstvenega sveta.
5.2.2.1.4 Dializno zdravljenje
Ob klasičnem dializnem zdravljenju bomo razvili tudi dializo limited care (LC) kot dopolnilno metodo dializnega programa za
bolnike s kronično odpovedjo ledvic brez spremljajočih drugih
bolezni ali zapletov.

Poprečno bo zdravnik oskrboval 6,7 do 7,4 bolniške postelje,
medicinska sestra 1,7 do 1,9 postelje, drugi zdravstveni delavci
in sodelavci pa 4,7 do 5,2 postelje. Zdravnik ne bo oskrboval v
posamezni stroki oziroma na oddelku več postelj, kot je določeno
z minimalnimi standardi.

5.2.2.1.5 Transfuzijska dejavnost

V bolnišnicah bo v planskem obdobju delalo naslednje število
zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter nezdravstvenih
delavcev.

Transfuzijska dejavnost bo organizirana na zavodu Republike

Tabela 5. Načrtovano število zaposlenih v bolnišnični dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe v letu 2000 (1)

Zdravniki
Zobozdravniki
Farmacevti'
Medicinske sestre
zdravstvenih teh.
Vsi zaposleni

in

Število zaposlenih
Ciljni standard
Minimalni standard
Zaposlenih
Zaposlenih
Postelj na enega
Postelj na enega
1434
7,4
6,7
1593
40
45
121
90,2
134
81,2
5712
1,9
6347
1,7
17576

0,61

15818

0,67

(1) Izračunano število velja za načrtovano zasedenost postelj
specialist klinične farmacije na 250 postelj
od tega 30 % višjih medicinskih sester

1
en
2

Natančne razmejitve v številu zaposlenih med ambulantno
specialistično in bolnišnično dejavnostjo še ni; na osnovi
poglobljenih analiz bo ta razmejitev opravljena do konca leta 1996.

Če v bolnišnici ne dosegajo števila zaposlenih po sprejetih
standardih za standardno nego, se bodo za zvišanje števila
zaposlenih dogovorili partnerji v pogajanju o programu
zdravstvenega varstva.

Minimalni standardi preskrbljenosti z zaposlenimi v bolnišnični
zdravstveni dejavnosti so 10% nižji od ciljnih standardov.
Uveljavitev minimalnih standardov pomeni, da se bo zmanjšalo
samo število zaposlenih v bolnišnici, ne pa tudi število bolniških
postelj.

Če bolnišnica poveri čiščenje, pranje in vzdrževanje drugi
organizaciji in zato zmanjša število zaposlenih nezdravstvenih
delavcev, se namesto njih v bolnišnici ne bodo mogli zaposliti
novi zdravstveni delavci in sodelavci nad dogovorjenimi standardi.

Z zmanjšanjem števila bolniških postelj (razen pri uveljavitvi
minimalnih standardov) se v bolnišnici ne bo zmanjšalo število
zdravniških ekip, pač pa jih bomo preusmerili v specialistično
ambulantno dejavnost.

5.3 ZAVODI ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
Organiziranje in delovanje Inštituta za varovanje zdravja in
zavodov za zdravstveno varstvo (ZZV), bo urejeno tako, da bo
omogočalo spremljanje in poznavanje zdravstvenega stanja in
zdravstvenega varstva, učinkovito izvajanje zdravstveno
ekološke dejavnosti in epidemiologije nalezljivih bolezni, nadzor
nad izvajanjem preventivnih in zdravstveno vzgojnih programov
ter izboljšanje analiz na določenem območju.

Število zaposlenih v bolnišnični dejavnosti - za delo za
hospitalizirane bolnike - v planskem obdobju ne bo naraščalo
skladno z rastjo števila prebivalcev. Število medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov za zdravstveno nego se ne bo zmanjševalo.
Če na oddelku že dosegajo ciljne standarde, delavcev, ki zapustijo
delo, ne bodo nadomeščali, dokler ne bo zmanjšano število
zaposlenih na raven, za katero se bodo dogovorili partnerji v
pogajanju o programu zdravstvenega varstva.
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Za zboljšanje kakovosti dela in uspešnejše izvajanje nalog bodo
ZZV negovali in spodbujali timsko delo in vzpostavili sodelovanje
s strokami, ki so povezane z njihovo dejavnostjo. Sodelovali bodo
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med seboj, z inštituti Medicinske fakultete in drugimi ustreznimi
zavodi.

5.3.2 Kadri
Število zaposlenih zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev,
zdravstvenih ter drugih strokovnih sodelavcev se bo v planskem
obdobju zviševalo vzporedno z zmanjševanjem števila
nezdravstvenih delavcev. Skupno število zaposlenih bo raslo
skladno z rastjo prebivalcev.

5.3.1 Zavodi
ZZV bodo v planskem obdobju delovali v vseh zdravstvenih
območjih. Za Koroško območje bo ZZV na Ravnah opravljal
socialno medicinsko dejavnost, higiensko epidemiološko in
zdravstveno ekološko dejavnost za sedanje občine Dravograd,
Radlje, Ravne in Slovenj Gradec.

Glede na strategijo Zdravje za vse do leta 2000, ki nalaga ZZV
še posebne naloge, pridejo v poštev samo ciljni standardi, število
zdravstvenih delavcev in sodelavcev z visoko in višjo izobrazbo
bo raslo na račun zmanjševanja števila delavcev s srednjo in
nižjo izobrazbo. V ZZV bodo delali poleg zdravnikov tudi drugi
delavci z visoko izobrazbo, na primer psihologi, sociologi,
ekonomisti. Za nezdravstvene delavce in upravo se bo upošteval
standard 18% delavcev, izračunan na podlagi števila zdravstvenih
delavcev in zdravstvenih sodelavcev.

Za občine Gornji grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Šmartno
ob Paki, Šoštanj in Velenje bo socialno medicinsko, higienskoepidemiološko in zdravstveno-ekološko dejavnost opravljal ZZV
Celje, za občine Brežice, Krško in Sevnica pa bo ustanovljen
ZZV za Posavje. Proučena bo možnost za ustanovitev ZZV za
Zasavje.
Tabela 6. Načrtovano število zaposlenih v ZZV v letu 2000

2000
Preb. na enega

Zaposlenih
Območni ZZV
Inštitut za varovanje zdravja
Skupaj

772
240
1012

2580
8300
1970

5.4 SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI IN ZAVODI
ZA USPOSABLJANJE

posameznem socialnovarstvenem zavodu.

Zmogljivosti socialnovarstvenih zavodov ureja socialno-varstveni
program Republike Slovenije.

5.4.2 Osebje v posebnih socialnovarstvenih
zavodih, varstveno delovnih centrih in zavodih za
usposabljanje

Zavodi bodo za svoje oskrbovance izvajali oziroma organizirali v
okviru osnovne zdravstvene dejavnosti splošno medicinsko
dejavnost, rehabilitacijo In zdravstveno nego ter specialistično
ambulantno dejavnost v skladu z naravo dejavnosti zavoda in
mrežo javne zdravstvene službe.

V kolikor v navedenih zavodih ni zaposlenih zdravnikov oziroma
zobozdravnikov, se bo zavod za preskrbljenost z zdravniki in
zobozdravniki povezoval bodisi z zdravstvenimi zavodi bodisi z
zasebniki s koncesijo.

5.4.1 Osebje v domovih za starejše

Za zdravstveno osebje v šolah s prilagojenim programom veljajo
isti kadrovski standardi kot za socialno varstvene zavode.
En zdravnik, ne glede na specialnost, vključno s psihiatrijo, bo ob
koncu planskega obdobja oskrboval 45 do 100 varovancev in
zobozdravnik 600 do 800 varovancev. Ena oseba za zdravstveno
nego bo oskrbovala 2 do 7 varovancev. Med njimi bo 30%
medicinskih sester.

Če v domovih za starejše ne bodo imeli stalno zaposlenih
zdravnikov in zobozdravnikov, se bodo povezovali ali z
zdravstvenimi zavodi ali z zasebnimi zdravniki in zobozdravniki
s koncesijo.
V merila za postavitev mreže javne zdravstvene službe v teh
zavodih niso vključene strežnice.

Pri konkretnem določanju števila zdravstvenega osebja se bo
upoštevalo specifičnosti zdravstvenega stanja varovancev in
vzroke za sprejem v zavod.

Zdravniki vseh specialnosti bodo oskrbovali ob koncu planskega
obdobja po 200 do 300 varovancev, osebje za zdravstveno
nego in nego po 8 do 12 oskrbovancev za I. in II. ter po 1 do 4
oskrbovancev za III. skupino zahtevnosti zdravstvene nege,
fizioterapevt 100 do 150 varovancev in delovni terapevt 130 do
.200 varovancev. Delež medicinskih sester med osebjem za
zdravstveno nego bo najmanj 10%.

5.5 NARAVNA ZDRAVILIŠČA
5.5.1 Posteljne zmogljivosti
• V planu zdravstvenega varstva ne načrtujemo zmogljivosti
naravnih zdravilišč, se pa v njih odvija v skladu z zakonom

Pri konkretnem določanju števila zdravstvenega osebja se bo
upoštevalo specifičnosti zdravstvenega stanja varovancev v
19

poročevalec, št. 41

specialistična ambulantna in bolnišnična rehabilitacija na
sekundarni ravni.

laboratorijsko diagnostiko.

V mrežo javne zdravstvene službe bo vključenih na leto okoli
330.000 oskrbnih dni v naravnih zdraviliščih oziroma okoli 10%
realiziranih oskrbnih dni v vseh bolnišnicah vsako leto.

5.5.2 Kadri
V planu zdravstvenega varstva ne načrtujemo kadrov za delo v
naravnih zdraviliščih razen v okviru izobraževanja za ustrezne
poklice.
'

Če zdravilišče pridobi koncesijo za amulantno specialistično
dejavnost, zanj veljajo določila poglavja 5.2.1.

5.6 PRESKRBLJENOST S KADRI V ZDRAVSTVENI
DEJAVNOSTI DO LETA 2000

Zdravilišča lahko pridobijo koncesijo tudi za izvajanje ambulantne
rehabilitacije bolnih in poškodovanih na primarni ravni in za

Tabela 7. Načrtovano skupno število zaposlenih v zdravstveni dejavnosti v Sloveniji v letu 2000(1)

'
Zdravniki
Zobozdravniki
Farmacevti
Medicinske sestre in
zdravstveni teh.
Vsi zaposleni

Število zaposlenih
2000
Min. stand.
Cilj. stand.'
3440
4071
1010
1663
859
606
10461
13379
35836

28517

(1) Izračun izdelan na osnovi ciljnih standardov za vse zdravstvene dejavnosti
' Izračunano za vse ravni zdravstvene dejavnosti

V Sloveniji bomo imeli leta 2000 enega zdravnika na vseh ravneh
zdravstvene dejavnosti na 503 do 593 prebivalcev,
zobozdravnika na 1211 do 1995 prebivalcev, farmacevta na 2933
do 4077 prebivalcev, medicinsko sestro na 150 do 192 prebivalcev
in enega zaposlenega v zdravstveni dejavnosti na 56 do 71
prebivalcev.

Evropske unije, da bi usmerili izobraževanje v uveljavljanje in
ohranitev zdravja, j
- priporočila Evropske unije pri izobraževanju zdravnikov splošne
medicine,
- predlagane spremembe v izobraževanju na osnovi dolgoročnega
programa razvoja zdravstvene nege v Sloveniji, ki je usklajen s
priporočili SZO in Mednarodnega združenja medicinskih sester
pri izobraževanju kadrov za zdravstveno nego,
- dolgoročne potrebe po zdravstvenih delavcih in zdravstvenih
sodelavcih,
- novo strategijo tudi pri programih podiplomskega izpopolnjevanja
in usposabljanja,
- potrebno po vključitvi vzgoje za delo z ljudmi v vse izobraževalne
programe,
- postopno vključevanje vsebin s področja zdravstvene
ekonomike v študijske programe na vseh ravneh.
Učni program za zdravstvene tehnike bomo spremenili tako, da
bodo zdravstveni tehniki in zobotehniki v večji meri praktično
usposobljeni za delo, zdravstveni tehniki pa v celoti bistveno bolj
usmerjeni v svoj poklic, kot so zdaj.

6 IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENIH DELAVCEV
Ukrepi v zvezi z izobraževanjem zdravstvenih delavcev bodo
vplivali na tri področja:
- na vsebino študijskih programov,
- na odvisnost od števila zaposlenih v zdravstveni dejavnosti,
- na zmogljivosti zdravstvenih šol.
'
6.1 Študijski programi
Podpirali in priporočili bomo uvedbo takih izobraževalnih in
študijskih programov, ki bodo prilagojeni priporočilom Svetovne
zdravstvene organizacije in bodo poleg usmeritev tega plana
upoštevali tudi:

6.2 Potrebe po zdravstvenih delavcih in
zdravstvenih sodelavcih

- novo strategijo Zdravje za vse do leta 2000 in priporočila
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.

Ne glede na zmogljivosti zdravstvenih šol na vseh ravneh
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dolgoročno potrebujemo za mrežo javne zdravstvene službe v
Republiki Sloveniji do leta 2000 na 100.000 prebivalcev največ
naslednje število zdravstvenih delavcev in zdravstvenih
sodelavcev:

7.2 Zaposleni v zdravstvu
Število zaposlenih v zdravstvu se je povečevalo vse do leta
1989, ko je doseglo vrh, čeprav je kriza v zaposlovanju v Sloveniji
nastopila že leta 1988. V poprečju je naraščalo precej hitreje, po
letu 1989 pa je upadalo počasneje kot skupno število zaposlenih.

1780 vseh zaposlenih v zdravstveni dejavnosti,
200 zdravnikov v vseh medicinskih strokah,

Skupno število zaposlenih v zdravstveni dejavnosti se je do leta
1994 rahlo zmanjševalo, bo pa do leta 2000 približno enako kot
leta 1994.

80 zobozdravnikov vključno s specialisti zobozdravniki,
20 medicinskih sester z visoko strokovno izobrazbo

Spremembe v izobrazbeni strukturi zaposlenih v zdravstvu
povzroča oddaja vzdrževalnih in drugih režijskih del zunanjim
izvajalcem (čiščenje, pranje perila, tehnična, administrativna,
finančno-računovodska in druga dela).

35 farmacevti vključno s specialisti,
665 medicinskih sester na višji strokovni stopnji in
zdravstvenih tehnikov na srednji stopnji,

Razmerje med zaposlenimi v zdravstvu in aktivnim prebivalstvom
bo še vedno (kakršno je od leta 1988) približno na ravni 3,6%.

800 vseh drugih zaposlenih v zdravstveni dejavnosti.

Izobrazbena struktura zaposlenih v zdravstvu, ki je odvisna od
normativov ožiroma od veljavne doktrine, se le počasi prilagaja
spremembam v tehnologiji. Čeprav je zdravstvo izrazito delovno
in znanjsko intenzivna dejavnost, pa je največ zdravstvenega
osebja s srednjo izobrazbo. Enako kot pri drugih dejavnostih
podobne narave, se bo v zdravstvu začelo povečevati
povpraševanje po poklicni izobrazbi, sedanje višje stopnje
zahtevnosti pa bodo prehajale na visoko stopnjo.

7 EKONOMSKI POLOŽAJ IN FINANCIRANJE
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
Narodnogospodarsko pojavno obliko zdravstva v največji meri
opredeljujeta ekonomska moč države ter razvitost zdravstva
(oblike delovanja in organiziranost zdravstvenega sistema).
Najpomembnejše določljivke so prebivalci (število in struktura),
zaposlenost (število zaposlenih v zdravstvu) in obseg denarja
za zdravstvo.

7.3 Plače v zdravstveni dejavnosti
Zaradi uvedbe kolektivnih pogodb kot instrumenta za določanje
plač zaposlenih bo v naslednjih letih prišlo do povečanja razmerja
med plačami v zdravstvu v primerjavi z vsemi poprečnimi plačami
in še posebej v primerjavi s plačami v gospodarstvu. V zdravstvu
bodo tudi realne plače naraščale nekoliko hitreje kot v celoti;
pravo primerljivost s plačami v nam primerljivih državah pa bo
zdravstvo lahko začelo dosegati šele po opravljeni preobrazbi v
novi sistem.

Ekonomska moč slovenske družbe oziroma države že nekaj let
hitro pada. Bruto domači prizvod (GDP) se je od leta 1987, ko je
bil 1.645 milijard SIT (vsi denarni ekonomski podatki so v tem
poglavju izraženi v cenah leta 1992), zmanjšal za 606 milijard SIT
na 1.039 milijard SIT v letu 1992. V letu 1994 se je GDP povečal
na 1.808 milijard SIT. Tudi v naslednjih letih je predvideno
naraščanje GDP.

V letu 1989, ko so bile realne plače in razmerja za zdravstvo
najboljša, je bila porazdelitev plač po značilnih poklicih najbolj
podobna razmerjem v sedanjih kolektivnih pogodbah. Tudi
mednarodne primerjave kažejo, da je poprečna plača zdravnika
pogosto v razponu od okoli dva do tri poprečne plače vseh
zaposlenih (Finska, Združeno kraljestvo, Kanada).

7.1 Prebivalci
Zaradi čedalje večjega staranja slovenskega prebivalstva (delež
prebivalcev, starih 60 let in več, je znašal leta 1981 nekaj čez
14%, leta 1990 pa že skoraj 16% in se bo še povečeval) lahko
pričakujemo v prihodnje nezmanjšano ali celo povečano stopnjo
umrljivosti. Pri padajoči nataliteti zadnjih let to pomeni, da bi zgolj
pri naravni rasti število prebivalcev v Sloveniji naraščalo le še do
leta 2003 (po projekciji Urbanističnega inštituta Slovenije), nakar
bi se začelo čedalje hitreje zmanjševati. V primeru ponovne
močnejše oživitve gospodarstva lahko pričakujemo tudi ponovno
oživitev priseljevanja v Slovenijo, ki naj bi bilo omogočeno samo
tistim, ki bi jih za uresničitev načrtovane rasti potrebovali. Zato
lahko predvidevamo, da bo število prebivalcev Slovenije
(neupoštevaje begunce) v naslednjih letih naraščalo v mejah
čedalje bolj upadajoče naravne rasti.

Tako lahko tudi pri nas pričakujemo, da bodo plače v naslednjih
letih toliko spremenjene, da se bo razmerje poprečnih plač v
zdravstvu do poprečnih plač v gospodarstvu ustalilo na okoli 130
do 135 indeksne ravni.
Povečano z zaposlenostjo bo to pomenilo povečanje plačne gmote
od 23 milijard v letu 1992 na okoli 60 milijard SIT v letu 1996.
Plače vseh zaposlenih v zdravstvu se bodo urejale, upoštevaje
sistemski zakon, ki bo določal enoten sistem plač za V6e
zaposlene v javnem sektorju in s panožno ali drugo ustrezno
kolektivno pogodbo.

Tudi temeljne strukture prebivalstva se v času do leta 2000 ne
bodo bistveno spreminjale.
Delež brezposelnih se ne bo povečeval, predvideno je povečanje
števila zaposlenih. Bistvena strukturna sprememba v tem obdobju
pa bo povečevanje deleža starega prebivalstva. Za zdravstveno
varstvo bo to pomenilo določeno povečevanje zahtev prebivalcev
po zdravstvenem varstvu in posegih zdravstva.

7.4 Sredstva za zdravstveno varstvo iz javnega
financiranja
Realna vrednost javnih sredstev za zdravstvo (izraženo v cenah
iz leta 1992) se je v zadnjih desetih tetih gibala med okoli 57 in 75
milijardami SIT na leto. V letu 1994 je znašala realna vrednost
pravnih sredstev za zdravstvo 132 milijard SIT. Najvišji obseg bi
smel biti okoli 157 milijard SIT letno (v tekočih cenah leta 1995).

V pregledu obremenitve bo to pomenilo relativno ohranjanje stopnje
prispevkov za zdravstvo ob istočasnem povečanem deležu
lastnih prispevkov, ki jih bodo prebivalcrnamenjali za ohranjanje
In izbojšanje zdravja.

V mednarodnem in tudi v domačem okolju se bolj kot vrednosti
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oziroma obseg sredstev primerjajo deleži v družbenem prolzyodu.
Metodološko tudi to še ni popolnoma neoporečno, ker bi vrednosti
javne porabe za zdravstvo in vrednost bruto domačega proizvoda
morali prevesti na notranjo kupno moč (ki je v našem primeru
večja od izkazane v domači valuti). Neodvisno od tega pa velja,
da delež v GDP za zdravstvo ne more biti cilj, pač pa le posledica
politike.

enaka pa ostajata število in delež zavarovancev, ki ničesar ne
plačujejo (družinski člani).
Zdravstveno zavarovanje oseb na služenju vojaškega roka bo
ostalo nespremenjeno še v letu 1994.
Znotraj delovno aktivnih zavarovancev so nekateri zavarovanci
izrazito malo obremenjeni; delež prihodkov je za njih bistveno
manjši od deleža, ki ga imajo v skupnem številu zavarovancev ali
v skupnem obsegu ustvarjenega bruto družbenega proizvoda.
Posebej velika je ta razlika pri kmetih in pri samostojnih podjetnikih
in obrtnikih. Prihodek zavarovanja pri kmetih je nesorazmerno
majhen glede na to, koliko je kmetov v aktivnem prebivalstvu. To
je sicer posledica (aktivne) kmetijske politike, zavarovalnica pa
bo morala preveriti, če jo naj nespremenjeno privzame in nadaljuje.

V Sloveniji je bil delež vseh sredstev za zdravstvo v GDP na
spodnji meji držav v okviru OECD. Vendar se delež javnih
sredstev že od leta 1987 povečuje in je bil v letu 1992 večji (več
kot 7%) Po letu 1994 se ta delež ne bo povečeval, pač pa se bo
ustalil okoli te vrednosti. S takšnim deležem pa smo že blizu
povprečja držav OECD (ob enaki metodologiji pa verjetno že nad
povprečjem). Naše primerljive države po deležu so Finska,
Luksemburg, Belgija, Italija, Irska, Švica In Avstrija.

Če Državni zbor R Slovenije izglasuje subvencije za kmetijske
zavarovance, obrtnike in podjetnike, se sredstva za razliko med
plačanimi zavarovalnimi osnovami in subvencijami izplačujejo
neposredno iz državnega proračuna.

7.5 Osebna sredstva, ki jih prebivalci namenjajo
za zdravje
Za zdravstveno varstvo porabijo prebivalci poleg sredstev, ki jih
namenjajo prek prispevne stopnje iz bruto plač še dodatna
sredstva neposredno iz osebnega oziroma družinskega
proračuna (sredstva osebne porabe). To so izdatki za nakup
zdravil v prosti prodaji ter za doplačila za zdravstvene storitve in
zdravila oziroma premije za prostovoljno zavarovanje. V sedanji
strukturi osebne porabe to pomeni okoli 0,5% sredstev za osebno
porabo. Posredni izdatki za zdravje (izdatki za osebno nego)
predstavljajo dodatno še okoli 2% sredstev. Ti izdatki se v strukturi
porabe v zadnjih letih bistveno ne spreminjajo.

7.7 Ekonomski položaj zavodov
Največji del zdravstvene dejavnosti se bo tudi ob najbolj razvitem
in vpeljanem programu za ohranjanje in pospeševanje zdravja
odvijal v institucijah zdravstvenega sistema. V sedanji statusni in
organizacijski strukturi so to zavodi (zdravstveni domovi,
bolnišnice, zavodi za zdravstveno varstvo ter lekarne). Vendar
je tudi v zdravstvu potrebno pričakovati vse probleme in naloge,
ki jih povzroča prehod iz ene oblike in vsebine organiziranosti v
drugo. Zavodi že dobivajo konkurenco v zasebni dejavnosti,
zaradi razpisov pa se bo povečala konkurenca tudi med njimi. Na
drugi strani bo prišlo tudi do konkurence med plačniki; obveznemu
zavarovanju se bodo pridružili zasebni zavarovalni skladi in
posamični plačniki. V naslednjih dveh mogoče pa tudi treh letih pa
se zaradi statusnih sprememb ekonomsko vedenje izvajalcev
zdravstvenega varstva še ne bo bistveno spreminjalo; prehodno
obdobje in nedodelanost pravil pa bodo skušali izkoristiti za večje
cene in višje prihodke.

Obenem porabljajo prebivalci denarna sredstva tudi za take
namene, ki negativno vplivajo na zdravje. Prav gotovo pa so
izdatki za tobak, ne glede na količino, v vsakem primeru negativni
dejavnik za zdravje. V strukturi izdatkov namenja prebivalstvo
okoli 1.5% sredstev za nakup tobaka.
V obdobju 1993-1995 so nastale spremembe v strukturi porabe
prebivalstva, saj so v tem času realne plače rahlo rasle. Precejšnje
povečanje se lahko pričakuje predvsem pri deležu izdatkov za
zdravje, kajti neposredna participacija prebivalstva je bila dosedaj
Izjemno majhna glede na raven zdravstvenih storitev, ki so
prebivalcem Slovenije na voljo. Ob uvedbi novega sistema
zdravstvenega zavarovanja in spremenjenih načinov financiranja
in plačevanja zdravstva ter zaradi drugačnega odnosa do zdravja
In zdravstva bodo prebivalci povečali izdatke od 4,8 milijona SIT
v letu 1991 na 14,5 milijona SIT kar pomeni skoraj trikratno
povečanje sredstev.

7.7.1 Javno financiranje in zdravstveni zavodi
Zdravstveni zavodi so zaradi svoje narave dela, izbire strank in
plačnika (plačnikov) v zelo veliki meri vezani na sredstva iz javnih
financ.
Realni prihodek, ki je bil v preteklih desetih letih pridobljen iz javnih
sredstev, je naraščal od približno 45 milijard do 60 milijard SIT na
leto. Javno financiranje bi moralo v naslednjih letih za zdravstveno
varstvo spet zagotoviti okoli 100 milijard SIT na leto, od tega za
zdravstvene zavode 65 milijard SIT.

Delež izdatkov, ki negativno vplivajo na zdravje, se verjetno
bistveno ne bo spremenil; le-ta bi se zmanjšal le v primeru širše
in uspešne kampanje za zdravo življenje v okviru programov za
zboljševanje zdravja, pa še to le dolgoročno.

7.7.2 Prihodek od drugih plačnikov
7.6 Zavarovanje

Poleg sredstev iz javnih blagajn je za zavode in za celotno
zdravstvo pomembno tudi neposredno plačevanje občanovbolnikov. Tem se pridružujejo v novem sistemu tudi druga prostovoljna zavarovanja, plačila podjetij in trženje zdravstvenih
storitev za plačnike iz drugih držav.

V Sloveniji smo v zdravstvu uzakonili zavarovalni sistem. S tem
smo se uvrstili (znova vrnili) v sisteme, ki sicer veljajo v evropskih
državah. Trenutno je vse zavarovanje obvezno (državno), z
razvijanjem novega sistema zdravstvenega varstva in
zavarovanja in ob izboljšanju gospodarskega položaja pa se bo
povečevalo tudi zasebno - prostovoljno zavarovanje.

V prejšnjih obdobjih je bil prihodek od drugih plačnikov predvsem
participacija za storitve in le redko posebne storitve ali višji standard. Pri nekaterih dejavnostih in zavodih pa je bil tudi precejšen
delež plačnikov iz drugih republik bivše Jugoslavije in deloma tudi
iz tujine.

Temeljna značilnost zavarovanske populacije v naslednjih letih je
spreminjanje njene strukture. Zaradi zmanjševanja zaposlenosti
se bo še zmanjšal delež zaposlenih zavarovancev. Povečuje se
delež zavarovancev, ki plačujejo prispevke iz prihodkov, ki so jih
dobili iz drugih skladov (upokojenci, nezaposleni) in tistih
zavarovancev, ki jim plača prispevke proračun. Razmeroma
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Obseg prihodka od občanov se bo v prihodnje gibal okoli deset
milijard SIT na leto, vsaj toliko pa bo potrebno ustvariti prihodka
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Zagotavljanje in spremljanje kakovosti življenjskega okolja bodo
financirali predvsem glavni onesnaževalci ter državni in občinski
proračun iz sredstev, ki niso neposredno zdravstvenega značaja.
V zdravstvu bi morali zagotoviti samo tisti del sredstev, ki bi
vzpostavil in ohranil tehnično primernost in skladnost postopkov,
kar bi v naslednjih letih stalo okoli 100 milijonov SIT in okoli 10
milijonov SIT letno.

tudi od podjetij, tujine in drugih porabnikov ter interesentov.
7.8 Investicije v zdravstvenih zavodih
Z investicijami se ustvarijajo razmere za delovanje, spremembe
in razvoj v dejavnostih. Sedanji poslovni subjekti v zdravstvu pa
v naslednjih treh letih vsak zase in vsi skupaj predvidevajo
precejšnjo investicijsko dejavnost.

Proučevanje novih doktrin in vzpostavitev plačila zdravstvenega
informacijskega sistema bo v glavnem vključeno v programe In
storitve zdravstvenega varstva. Del teh nalog pa bo financiral
državni proračun posebej, za kar bo namenjal okoli 60 milijonov
SIT letno.

Zdravstveni domovi ne načrtujejo večjih vlaganj v nove objekte.
Velike pa so potrebe za vlaganje v obnovo obstoječih objektov,
najnujnejšo medicinsko in drugo opremo za nemoteno delovanje
zdravstvene službe, zamenjavo dotrajane medicinske opreme in
za razvoj Informacijskega sistema.

Novo cepljenje za zaščito pred posledicami influence in preprečitve
hepatitisa A bo stalo letno okoli 100 milijonov SIT, kar bosta v
okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja pokrivala ZZZS
in državni proračun. Druge naloge za zagotavljanje prioritet so že
vključene v obseg vseh dejavnosti, razen priprave posebej
pblikovanega programa za usposabljanje vodstvenih delavcev v
zdravstvu, kar bi proračun stalo 3 milijone SIT, in izobraževanje
za zdravstveno nego na vi^ji stopnji v Mariboru v višini 12,5
milijona SIT.

Vse bolnišnice v Republiki Sloveniji načrtujejo v naslednjih letih
vlaganja v objekte, opremo In druge naloge investicijskega
pomena; predstavljajo 85% vseh investicijskih vlaganj v
zdravstvenih zavodih v obdobju 1992-1995. Bolnišnice bi največ
sredstev namenile nadomestitvi iztrošene ali nabavi nove
medicinske in druge opreme (več kot tretjino). Okoli četrtino bi
namenile tudi v adaptacije, modernizacije ter dograditve obstoječih
prostorskih kapacitet in seveda nadaljevale investicije v gradbena
ter obrtniška dela, ki so v teku.

Skupna sredstva za uresničitev novih načrtovanih ciljev bodo
znašala 275,5 milijonov SIT letno.

Prizadevali si bomo za zagotovitev dodatnih sredstev za izgradnjo
nove Pediatrične klinike v Ljubljani.

7.10 Ekonomsko finančni instrumenti usmerjanja

V zavodih za zdravstveno varstvo gre za manjša vlaganja,
pretežno v gradbeno-obrtniška dela. Poleg rednega
investicijskega vzdrževanja bo večina vlaganj v zavodih za
zdravstveno varstvo uporabljena za opremo in preureditev
obstoječih prostorskih kapacitet.

Način plačevanja opravljenega dela izvajalcem je pomembna
sestavina zdravstvenega varstva v vsaki ureditvi.
Glede na naše izkušnje o uporabi storitvenega sistema pri
plačevanju opravljenega dela je potrebno plačevanje na sploh,
posebej pa še storitveni sistem, temeljito preveriti oziroma
spremeniti.

Na podlagi cen v letu 1992 znašajo vse namere zdravstvenih
zavodov za letna investicijska vlaganja okoli 8 milijard SIT.
Zaradi tega, ker v zadnjih letih niso bila priznana v cenah
zdravstvenih storitev sredstva za investicije, je bil sprejet Zakon
o investicijah v zdravstvu, ki zagotavlja okoli 2 milijardi SIT letno
za investicije. Republiški program zdravstvenih investicij bi iz
vseh virov lahko računal na okoli tri milijarde SIT letno, od česar
bi moral proračun zagotoviti vsaj okoli dve milijardi SIT letno.

Pri tem pa je treba zaradi uvedbe sistema zdravstvenega
zavarovanja v Sloveniji nujno upoštevati dejstvo, da zavarovanja
ni mogoče uresničiti brez ohranitve storitvenega sistema. Partnerji
bi morali doseči soglasje o zmanjšanju števila storitev v katalogu
medicinskih postopkov in ne, kakor doslej, vsakega poskusa
njegove poenostavitve spremeniti v njegovo razširitev.

Za določeno obdobje se bo oblikoval republiški program za
investicije v zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika
Slovenija.

Zaradi razlik v načinu dela in zaradi sprememb v sistemu
organiziranosti bo potrebno uveljaviti različne pristope za
posamezne dejavnosti:

Pri investicijah v zdravstvene zavode bomo upoštevali tudi potrebe
za njihovo delovanje ob naravnih in drugih nesrečah ter v vojni.

1. V osnovni zdravstveni dejavnosti (brez zobozdravstvene) bi
pripravili za to dejavnost specifičen seznam storitev, ki bi bil
prilagojen tudi vsaki od njenih ožjih dejavnosti in bi ga uporabljale
te same. Tak seznam bi v splošni medicini in v dispanzerjih
vseboval 10-15 storitev s pretežnim poudarkom na prvem in
ponovnem pregledu. Ostale storitve bi na primer bile obisk pri
zdravljenju na domu, ambulantna kirurška oskrba,
elektrokardiografija, ugotavljanje vida, majhna medicinska storitev
(pisanje recepta, preveza rane, biopsije) itn. Ta poenostavljen in
možen spisek storitev bi kot podlago storitvenega sistema
kombinirali z nekaterimi elementi "glavarine", ki bi morala biti
diferencirana glede na starost zavarovanca, zahtevnost in
specifičnost območja in nekatere druge delovne razmere.
#
2. V zobozdravstveni dejavnosti ni možna drugačna rešitev kot
ohranitev storitvenega sistema. Seznam storitev pa bo moral biti
bistveno zmanjšan.

t
7.9 Ovrednotenje nalog in aktivnosti za
doseganje prednostnih ciljev
Celotno financiranje zdravstvenega varstva in drugih dejavnosti
v zdravstvenem sistemu je namenjeno tudi ustvarjanju pogojev
za doseganje prednostnih ciljev. V nadaljevanju navajamo naloge,
ki so neposredno povezane z doseganjem ciljev.
Izdelava strokovnih podlag za oblikovanje politike zdravja in za
spremljanje zdravstvenega stanja stane letno okoli 30 milijonov
SIT več kot doslej. Financiranje zmanjševanja razlik v
zdravstvenem stanju in možnostih dostopa do zdravstvenih
storitev je del financiranja dejavnosti in ne zahteva posebnih
sredstev. Spreminjanje zdravju škodljivih vzorcev obnašanja in
pospeševanje pozitivnega zdravja bo v naslednjih letih zahtevalo
poprečno okoli 60 milijonov SIT, kar bosta morali v polovičnem
deležu financirati ZZZS in država iz proračuna.

3. V reševalni službi bi kazalo proučiti možnost kombiniranega
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strokovni kolegij za varovanje zdravja in Zdravstveni svet.

sistema obračunavanja dela. Pretežni del plačila bo določen s
pavšalom, preostali del bi se obračunaval z dejansko prevoženimi
(potniškimi) kilometri, diferenciranimi po kakovosti prevoza.

Spremembe v sistemu zdravstvenega varstva prinašajo večji
poudarek na ekonomski učinkovitosti. To bomo spremljali z
makroekonomskimi in mikroekonomskimi kazalci. Precej
pozornosti bomo posvetili izobraževanju managerjev v zdravstvu.
Finančni nadzor nosilcev zdravstvene dejavnosti bo izvajal Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije v okviru svojih pristojnosti.
Makroekonomski nadzor je naloga Ministrstva za zdravstvo.

4. V bolnišnični in zdraviliški (stacionarni) dejavnosti bi uvedli
sistem obračunavanja po oskrbnih dneh. Ta storitev bi vštevala
vse nemedicinske (hotelske, nastanitvene) in medicinske storitve,
ki jih zdravstveni delavci opravijo pri stacionarno obravnavanih
osebah. V ta oskrbni dan bi vključevali tudi vse laboratorijske,
rentgenske, fizioterapevtske storitve, funkcionalna testiranja ter
kurativne in rehabilitacijske storitve. Oskrbni dan (kot zbir vseh
navedenih in doslej na drobno razčlenjenih opravil) bi bil od
bolnišnice do bolnišnice različen oziroma odvisen od ožjih
dejavnosti v sestavi ter njihovi specifičnosti funkcij, ki jih opravljajo.
Posamezna bolnišnica bi lahko imela tudi več različnih oskrbnih
dni, na primer za kirurške stroke, za internistične stroke, za
pediatrično dejavnost itn. Poleg oskrbnih dni bi bolnišnice ter klinike
lahko obračunavale nekatere najzahtevnejše storitve, kot so
elekto magnetna resonanca, računalniška tomografija,
kardioklrurške in nevrokirurške storitve, transplantacije, dialize,
radioterapije in nekatere najdražje materiale (kri, krvni derivati,
radioizotopi, endoproteze itn.). Tak pristop zahteva resen
strokovni nadzor nad delom v bolnišnicah, ker je v takšnem
načinu obračunavanja diagnosticiranje in zdravljenje zavarovanca
manj pregledno kot doslej in je v celoti prepuščeno izvajalcem.
Tudi, če bi se za takšen pristop odločili, bi lahko pomenil le fazo ali
prehodno obdobje do uveljavitve sistema, odvisnega od diagnoze
(DRG).

S konkurenčnostjo v zdravstvu bo prišla v ospredje nuja po
spremljanju potreb prebivalstva. Omogočili bomo izvedbo vzorčnih
raziskav, s katerimi bomo raziskali potrebe uporabnikov.
Naš zdravstveno-informacijski sistem omogoča, da SZO
sporočamo zahtevane podatke. SZO je izdelala tudi kazalce
zdravstvenega stanja prebivalstva. Z njihovo primerjavo imajo
države možnost primerjave glede doseganja ciljev Zdravje za
vse. Njihova vsakoletna objava in tolmačenje bosta nalogi Inštituta
za varovanje zdravja, ki bo o tem poročal ministrstvu, opozarjal
na težave in predlagal ukrepe. Pod okriljem SZO so nastale tudi
mreže mednarodno primerljivih informacij na področju
preprečevanja bolezni in pospeševanja zdravja, v katerem se bo
Slovenija vključila. Okrepili bomo tudi stike z Evropsko unijo in
meddržavne stike.
9 SKLEP
Sodobne svetovne smeri razvoja skrbi za "zdravje prebivalstva
terjajo spremembe tudi v naši državi. Te spremembe so nujne,
saj se soočamo z resno ekonomsko krizo, ki sami zdravstveni
dejavnosti onemogoča vzdrževanje do zdaj doseženega
zdravstvenega varstva prebivalstva, ki je bilo usmerjeno
predvsem v zdravljenje bolnikov. Novo gibanje ima dve bistveni
osnovi. Prva je interes vsakega prebivalca, da bo pričel sam bolj
odgovorno skrbeti za preprečevanje zgodnje zbolevnosti in
invalidnosti, druga pa je povezava celotne družbe v takih razvojnih
programih, kjer bo zdravje prebivalstva osnovna skrb vsake
dejavnosti. Samo skupna družbena skrb za zdravje prebivalstva
lahko omili naraščajoče potrebe po sredstvih za zdravljenje
posledic okvarjenega zdravja. Tak pristop pa hkrati krepi in
podaljšuje ustvarjalnost posameznika.

5. V specialistični ambulantni dejavnosti je možno obračunavati
opravljeno delo le v obliki storitev, pri čemer bi tudi za to področje
kazalo skrajšati in poenostaviti spisek storitev in jih prilagoditi
vsaki posamezni specialnosti posebej.
6. V lekarniški dejavnosti bi tudi v prihodnje veljal storitveni sistem.
7. V laboratorijski dejavnosti (klinični, biokemični, mikrobiološki,
citološki) in rentgenološki dejavnosti bodo potrebne posebne
rešitve, ki jih bo pripravilo Ministrstvo za zdravstvo ob sodelovanju
zbornic in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
8 SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGAVARSTVA IN
NADZOR NAD NJIM

Najpomembnejši razlogi prezgodnje umrljivosti prebivalstva
Slovenije so zdravju škodljive življenjske navade: kajenje,
čezmerno uživanje alkoholnih pijač, premalo gibanja, človeku
neprilagojeno delovno okolje. Dežele, ki so v zadnjem desetletju
prevzele strategijo SZO "Zdravje za vse do leta 2000", dokazujejo,
da je moč z usklajenimi aktivnostmi vseh družbenih dejavnikov
spremeniti gospodarske usmeritve, vzgojo prebivalstva in zdravju
škodljive navade posameznika« v tolikšni meri, da je pričela
pospešeno rasti življenjska doba prebivalstva in padati invalidnost,
zlasti pa se je podaljšala doba ustvarjalnosti posameznika, kar je
nujno potrebno predvsem starajočim se narodom, ki se jim
približuje tudi Slovenija.

Spremljanje zdravstvenega varstva je tudi povezano z njegovim
nadzorom. Kakovostna povezava med obema je, ko zdravstvena
statistika pokaže na probleme v zdravstvenem varstvu, na podlagi
analiz pa se raziščejo vzroki zanje in najdejo rešitve.
Sodoben pristop k analitiki zdravstvenega varstva pomeni, da
vsak analizira svoje delo. To je možno, če so v vsaki dejavnosti
strokovnjaki za analitiko. Na območni in republiški ravni bomo
okrepili službo za analiziranje dela zdravstvene dejavnosti in
potreb prebivalstva. Služba bo strokovno telo Zdravstvenega
sveta, Ministrstva, pristojnih zbornic in pomoč izvajalcem. Nadzor
nad strokovnim delom posameznika bo v pristojnosti zbornice z
javnimi pooblastili oziroma Ministrstva.

S predlaganim razvojnim programom lahko tudi ustavimo
razslojevanje prebivalstva po možnostih plačevanja uslug dragega
zdravstvenega varstva, ki čaka prebivalce Slovenije ob sedanjem
pomanjkanju sredstev in načinu dela v zdravstveni dejavnosti. Z
upoštevanjem predlaganih usmeritev lahko pomembno
zmanjšamo sedanje razlike med skupinami prebivalcev in med
posameznimi območji v Sloveniji.

Republiško bomo zagotovili spremljanje dogovorjenih kazalcev.
V skladu z metodologijo in priporočili SZO. Preverili bomo zbirane
podatke, določili potrebne ter opredelili njihove uporabnike. Te
bomo tudi izobrazili, da jih bodo znali vrednotiti. Do zdaj smo
spremljali samo kazalce umrljivosti in obolevnosti, premalo pa
kazalce zdravja. To pomanjkljivost bomo odpravili z vzorčnimi
raziskavami.

Z uskladitvijo mreže javne zdravstvene službe na podlagi sprejetih
meril in planskih usmeritev bomo zagotovili ustrezno dostopnost
in strokovno raven zdravstvene službe.

SZO je izdelala metodologijo spremljanja zdravstvenega varstva,
ki jo bomo sprejeli tudi pri nas. Kakovost dela bodo regionalno
zagotavljali neodvisni analitiki. Nadzor bosta izvajala razširjeni
poročevalec, št. 41

Zaradi sprememb na področju zdravstvenega varstva in v
družbenem sistemu, ki jih še ne moremo predvideti, bo Vlada
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Republike Slovenije vsako leto preverila uresničevanje plana In
po potrebi predlagala Državnemu zboru spremembe in dopolnila.

10. KONČNA DOLOČBA
Plan zdravstvenega varstva Republike Slovenije - Zdravje v
Sloveniji do leta 2000 začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
PRILOGA 1
splošne medicine, pediatrije in pedopsihiatrije, šolske medicine,
medicine dela in ginekologije. Zaradi prekrivanja, posebej med
pediatrijo in šolsko ter splošno medicino, niso v mreži po občinah
prikazane posamezne stroke oziroma službe. V podatkih o
sedanjem stanju so vključeni tudi specialisti, ki sodijo sicer na
sekundarno raven zdravstvene dejavnosti in niso všteti v skupno
število zdravnikov, zato so po območjih navedeni posebej, pod
tabelo s podatki o zdravstveni dejavnosti na primarni ravni.
Specialiste s področja stomatologije prikazujemo posebej.
Medicinske sestre so vse sestre z višjo izobrazbo, prej višje
medicinske sestre. Med farrrjacevti so všteti tudi specialisti, med
tehnike pa inženirji farmacije. Šoferje-reševalce prikazujemo
posebej, vendar po dogovoru med zdravstvenimi delavci.

MREŽA JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE
UVOD
Na podlagi 6. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti in Plana
zdravstvenega varstva (ZV) Republike Slovenije do leta 2000, ki
v petem poglavju opredeljuje merila za postavitev mreže javne
zdravstvene službe, predlagamo mrežo te službe. Mreža zajema
samo dejavnost za zagotavljanje nacionalnega programa ZV
oziroma obveznega zdravstvenega zavarovanja in ne posega
omejevalno na zmogljivosti zdravstvenih dejavnosti, ki so na voljo
drugim naročnikom oziroma plačnikom. Zato vsak zavod lahko
določi večje zmogljivosti, kot so vključene v mrežo (velja tudi za
število bolniških postelj), ne more pa zanje zahtevati plačila od
plačnika nacionalnega programa ZV, niti ne sredstev za njihovo
izgradnjo.

Nezdravstvenih delavcev ne prikazujemo, ker se njihovo število
stalno spreminja zaradi oddaje vzdrževalnih in drOgih opravil
zunanjim pravnim ali fizičnim osebam. V osnovni zdravstveni
dejavnosti je zanje predvideno toliko sredstev, da bi jih lahko
zaposlili 18%, izračunanih iz zdravstvenih delavcev in
sodelavcev, v lekarnah pa 24%, izračunanih iz strokovnih
delavcev.

Ker plan ZV še ni sprejet, se smatra predložena mreža kot predlog,
ki se bo spremenil, če bodo v planu spremenjena merila za
postavitev mreže.

Mreža na primarni ravni zdravstvene dejavnosti je prikazana po
sedanjih občinah, na sekundarni ravni pa po zdravstvenih
območjih.

Zavoljo specifičnosti organiziranja in delovanja koroške in
ljubljanske reševalne postaje, ju ne vključujemo v tabele po
občinah, ampak samo v skupno tabelo za oboje območij. Tudi
Železniški zdravstveni dom Ljubljana in Zdravstveni dom
študentov vključujemo v ljubljansko območje in ne v občino
Ljubljana-Center, saj njuna dejavnost pokriva večje območje, kot
občina njunega sedeža oziroma mesto Ljubljana.

Zdravstveni svet bo stalno spremljal uresničevanje mreže in, na
podlagi ugotovitev, predlagal ustrezne prilagoditve, tako na
primarni, kot na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene
dejavnosti.

Enote mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni - tako •
osnovna kot tudi lekarniška dejavnost - so prikazane po območjih
v prvih treh tabelah, kadri pa so prikazani v naslednjih tabelah za
Slovenijo, območja in občine ter mesto Ljubljana.

I. MREŽA JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA
PRIMARNI RAVNI

V tabelah niso v stolpiču A vključeni kadri, ki bi jih izračunali iz
dopolnilnih ur. V stolpiču B so prikazani zdravstveni delavci za
potrebe vseh prebivalcev v naslovu tabele naštetih občin, ne
glede na to, kje uveljavljajo svoje pravice na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti.

Mrežo na primarni ravni zdravstvene dejavnosti določa občina. V
predlogu mreže na tej ravni so opravljeni samo izračuni potrebnih
kadrov po minimalnih standardih.

Po 5. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti določa mrežo javne
zdravstvene službe na primarni ravni občina oziroma mesto, za
zdravstveno varstvo študentov pa Republika Slovenija. Merila
za postavitev mreže so določena v planu zdravstvenega varstva
in v prilogi plana Standardi preskrbljenosti s kadri v zdravstveni
dejavnosti.

Večja razhajanja med zaposlenimi, prikazanimi v tabelah v stolpiču
A in izračuni po kadrovskih standardih v stolpiču B narekujejo
razmislek o spremembi posameznih standardov. To velja
predvsem za zobotehnike, laboratorijske in farmacevtske tehnike.
Vodstva lekarn in zasebni lekarnarji zaposlujejo in načrtujejo
zaposliti bistveno manj farmacevtskih tehnikov, kot bi jih lahko po
standardih; predlagajo, da se načrtuje na dva farmacevta najmanj
enega farmacevtskega tehnika, kar pri izračunih tudi upoštevamo.
Potrebno število farmacevtskih tehnikov naj bi bilo 30% nižje kot
število farmacevtov. Ena lekarniška enota naj bi delovala na
območju s poprečno 7000 prebivalci.

Vse občine nimajo niti primernih strokovnjakov niti ne dovolj
• ustreznih podatkov, zato so večino dela na mreži opravili izbrani
zdravniki območnih zavodov za zdravstveno varstvo ob
sodelovanju zdravstvenih domov in lekarn. Le posamezne občine
so delo opravile same oziroma z zunanjimi sodelavci.
Mreža vključuje podatke o obstoječem stanju zaposlenih in
izračune potrebnih kadrov po minimalnih standardih. Strokovnjaki
območnih zavodov za zdravstveno varstvo so zbrali podatke o
številu zaposlenih in opravili izračune potrebnih delavcev po
kadrovskih standardih.

V stolpiču B so prikazani potrebni delavci za izvedbo programov
v rednem delovnem času, vključno z zdravljenjem na domu,
dežurstvom in pogodbenimi deli. Uresničitev standarda v tem
stolpiču ni vselej niti smotrna niti potrebna, če pač standard še ni
dosežen oziroma presežen. Ta standard torej ni pravica območja
ali stroke brez ugotavljanja smotrnosti.

Med zdravniki so zajeti vsi zdravniki splošne medicine, specialisti
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zdravnikov v osnovni zdravstveni dejavnosti. Število
zobozdravnikov se bo zmanjšalo, ker se pričakuje spremembe v
pravicah odraslega prebivalstva do zobozdravstvenega varstva.

V Bazi podatkov izvajalcev zdravstvenega varstva je na primarni
ravni zajetih 5.7% več zaposlenih kot jih prikazuje seštevek v
stolpiču A v tabeli s podatki za Slovenijo. Vzrok za razhajanje je v
zaposlenih za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne
delavce zavoljo specializacij, porodnih dopustov, bolezni in
poškodb.

V prihodnje je predvidena postopna opredelitev nosilne vloge
zdravnika oziroma zobozdravnika v osnovni zdravstveni
dejavnosti; nanju se bo vezalo potrebno število drugih zdravstvenih
delavcev in sodelavcev ter finančna sredstva zanje.

Število tedenskih delovnih dni zaposlenih smo pretvorili v delež
zaposlenega na naslednji način:
enkrat na dva tedna
enkrat tedensko
dvakrat tedensko
trikrat tedensko
štirikrat tedensko
petkrat tedensko
poln delovni čas

V občinah, v katerih število zaposlenih - predvsem zdravnikov •
ne dosega minimalnih kadrovskih standardov, je potrebno
zvečanje števila zaposlenih, če se ugotovi preslaba preskrbljenost
z ZV in ni mogoče izvajati dogovorjenih programov ZV na ustrezni
strokovni ravni. Če pa obstoječi kadri izpolnjujejo dogovorjeni
program ZV na ustrezni strokovni ravni, čeprav številčno
zaostajajo za minimalnimi standardi ni potrebe po zvečevanju
njihovega števila.
,

0.08
0.17
0.34
0.50
0.50
0.83
1.00

Možno je tudi načrtovano in nadzorovano postopno zmanjševanje
števila zaposlenih če s tem ni ogrožena zdravstvena
preskrbljenost prebivalcev.

Izračunanega števila zaposlenih po kadrovskih standardih v
posameznih občinah ne smemo zaokrožiti na polno število, ker bi
zaradi razdrobljenosti dejavnosti dobili bodisi preveč zaposlenih
z zaokroževanjem navzgor, bodisi premalo z zaokroževanjem
navzdol. Razlike so velike predvsem pri majhnih občinah oziroma
pri posameznih prebivalstvenih skupinah.

O spremembi števila zaposlenih odloči Ministrstvo za zdravstvo
v soglasju z zbornicami z javnimi pooblastili in Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zvečanje števila zaposlenih
mora biti tudi finančno pokrito.

Po uveljavitvi zakona o lokalni samoupravi in ustanovitvi novih
občin so.se pristojnosti in naloge na področju zdravstvene
dejavnosti razdrobile na bistveno večje število subjektov. Med
novimi občinami so tudi takšne, ki po številu prebivalcev ne
izpolnjujejo pogojev niti za eno zdravniško ekipo na primarni ravni.
Glede na te razlike bo nujno potrebno usklajevanje potreb po
zdravstverni mreži za območje več občin. Ministrstvo za
zdravstvo je občinam zato predlagalo, da usklajevalno vlogo v
zvezi z mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni poverijo
strokovnim službam občin, ki so bile ustanovljenbe na sedežu
prejšnjih občin, medtem ko bodo reševanje strokovnih vprašanj
pri tem usklajevanju morali v večji meri, kot doslej, prevzeti
območni zavodi za zdravstveno varstvo.

Med občinami, območji in strokami se izpelje uskladitev zaradi
prekrivanja mreže javne zdravstvene službe glede na razvoj
stroke in dejansko gravitacijo prebivalcev.
Našteta izhodišča so vezana na nespremenjene pravice do
uresničevanja ZV, rast družbenega proizvoda, lastno udeležbo
prebivalcev itd.
Krajšave v tabelah pomenijo;
A obstoječe stanje (zaposleni "živi" ljudje v zdravstveni dejavnosti)
B Izračun kadrov po minimalnih standardih (teoretično število
delavcev, ki bi delo opravili v rednem delovnem času)

Razlike v doseganju in preseganju minimalnih standardov med
občinami in območji so velike; na podlagi priporočil Svetovne
zdravstvene organizacije in določil Plana zdravstvenega varstva
(ZV) naj bi se do leta 2000 te razlike zmanjšale na največ 10 %
zaostajanja oziroma preseganja. Skupno število zaposlenih se
do leta 2000 ne bo zvečevalo za potrebe javne zdravstvene
službe na nacionalni ravni. Povečalo se bo skupno število

- kader ni načrtovan ali pa stroka predlaga, da se sprejeti kadrovski
standardi ne upoštevajo
* vozniki-reševalci niso načrtovani, ker v občini nI reševalne
postaje.

%
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A.
1.

ENOTE

OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST, SLOVENIJA 1993

STROKE V ZDRAVSTVENIH ZAVODIH
ZDRAVSTVENI DOM
ZDRAVSTVENI DOM STUDENTOV
ZDRAVSTVENA POSTAJA
ZASEBNI ZDRAVSTVENI ZAVOD*
SPLOSNA MEDICINA
ordinacija
dežurna služba
zasebna ordinacija

RS
71
1
71
6
67
710
58
29

CE
13
22
11
124
15
2

GO
4
1
4
10
3
2

KP
6
■3
6
48
5
-

KR
9
9
1
8
73
7
1

LJ
20
1
16
4
19
257
12
20

MB
6
6
88
4
-

MS
4
15
4
38
3
1

NM
5
5
5
41
4
1

RA
4
1
4
31
5
2

DISPANZER MEDICINE DELA

61

9

3

5

8

18

5

4

5

4

OBRATNE AMBULANTE

26

10

-

-

10

2

2

-

2

-

DISPANZER ZA PREDŠOLSKE OTROKE

59

8

3

6

6

18

5

4

5

4

DISPANZER ZA ŠOLARJE IN MLADINO

59

8

3

6

6

18

5

4

5

4

DISPANZER ZA ŽENSKE

60

8

3

5

6

19

5

4

5

4

DISPANZER ZA PLJ. BOLEZNI IN TBC

44

7

2

4

4

12

3

4

5

3

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE

26

1

2

4

3

10

2

1

2

1

PEDOPSIHIATRIJA

7

-

-

2

2

1

1

1

-

-

DERMATOVENEROLOSKI DISPANZER

3

1

1

DIABETOLOSKI DISPANZER

5

GERIATRICNI DISPANZER

4

1
13-1
1

-

-

-

2

1

-

-

-

Opomba: V tej in v naslednjih tabelah so upoštevane le tiste kurativne in preventivne ordinacije ter
posvetovalnice, ki jih v ZD vodijo ločeno.
+ Ljubljana in Maribor imata všteta železniški zdravstveni dom
* všteti zasebni zavodi, ki delujejo kot pravne osebe
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STROKE V ZDRAVSTVENIH ZAVODIH
ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST
spi.zobne ordinacije
mlad. ordinacije
zobni rentgen
zobni laboratorij
zobozdrav.vzgoja(preventiva)
dežurna zobna ordinacija
zasebne spi.zobne ord.
zasebni zobni laboratorij
specialistične zobne ord.
- pedontologija
- ortodontija
- stomat.protetika
- zobne in ustne bol.
- oralna kirurgija
zasebne spec.zobne ord.
POLIVALENTNA PATRONAZNA DEJAVNOST IN NEGA BOLNIKA NA DOMU
zasebni zdrav.delavec

RS
73
704
394
28
144
28
4
67
8

CE
11
106
49
2
37
2
2
2
-

GO
4
37
20
1
9
2
9
2

KP
6
37
25
6
5
-

21
70
23
22
10
8

4
7
' 2
4
-

1
4
3
1
-

1
7
2
1
1
-

3
7
3
3
2
2

5
24
4
6
1
3

33

10

10

12

51

5

12

-

1

-

-

-

-

-

1

-

16
35
60
3
120
21
21
21
33
5
3
46

1
3
10
1
24
2
2
4
4
2
1
8

3
3
7
5

5
8
12
5
2
4
5
3
5

6
12
20
1
44
7
15
4
12
2
10

.....
1
1
5
6
3
5

3
5
3
1
4
4
4

2
4
1
6

-v
1
4
2
10

2

4
2
4
8
3
1
4

17.
4
5
5
6
14
12
33
7
2
1
69

2
3
2
2
2
5
1
1

5

2
1
1
3
1
2

2
1
4
1
5
10

7
1
3
3
6
4
11
4
1
41

1
2
1
1
3
4
1
1
6

1
1
3
2

2
1
-

149
2
r

ZDRAVSTVENA VZGOJA
RENTGEN
FIZIOTERAPIJA
zasebna fizioterapija
LABORATORIJ
HIGIENSKO-EPIDEMIOLOSKA SLUŽBA
STERILIZACIJA
LOGOPED-ordinacija
PSIHOLOG-ordinacija
DEFEKTOLOG-ord i nacija
SOCIALNA SLUŽBA
REŠEVALNA SLUŽBA
•
SPECIALISTIČNE AMBULANTE
interna medicina
nevrologija
nevropsihiatrija
psihiatrija
dermatovenerologija
ortopedija
otorinolaringologija
okulistika
fiziatrija
onkologija
kirurgija
zasebne spec.ordinacije
* v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti
Vir podatkov: Baza podatkov izvajalcev
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KR
LJ
8
25
59 268
38 131
8
14
8
57
3
7
2
3
33
5
-

♦

--

-

MB
6
105
75
2
11
4
6
-

MS
4
34
25
1
4
1
7
1

3
10
5
4
4
-

3
1
1
1
1

NM RA
5
4
35
23
17
14
5
7
2
2
3
4
1
4
2
1
1
-

3
4
1
1
2

8

1
4

8

1
4
5
4

1
1
2
2
2

2. GOSTOTA LEKARNIŠKE MREŽE V SLOVENIJI STANJE MAREC 1994

OBMOĆJE
SLOVENIJA
CELJE'
NOVA GORICA
KOPER
KRANJ
KRŠKO
LJUBLJANA2
MARIBOR
MURSKA SOBOTA
NOVO MESTO
RAVNE

1

ŠTEVILO ENOT
177
19
13
14
19
6
48
21
12
10
15

PREBIVALCI/ENOTA
11.215
10.146
7.910
9.680
10.235
12.078
12.347
15.503
10.878
10.442
8.921

Brez Posavja.

2

Odstopanja od poprečja so v ljubljanskem območju zelo velika. V občini Ljubljana-Center
pride enota na vsega 4.030 prebivalcev, v občini Ljubljana Vič-Rudnik pa na 27.689 prebivalcev.

29

poročevalec, št. 41

MREŽA JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE - PRIMARNA RAVEN KADRI PO OBMOČJIH IN
OBČINAH - STANJE IN IZRAČUNI
SLOVENIJA
A
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI (l)
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI (2)
PSIHOLOGI (3)
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI (4)
ING.RADIOLOGIJE (3)
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE(5)
ING.MEDIC.BIOKEMIJE (5)
LABORATOR.TEHNIKI (5)
FARMACEVTI
FARMACEVT. TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

B
1400

1526

121
147
152
878
126
1123
2948
66
13
30
10
212
2
117
521
76
27
55
388
512
424
365

133
163
184
835
113
1190
2694
58
13
28
10
300
40
105
655
45
87
175
175
510
565

(1) V zobozdravstvenem varstvu odraslih je v mreži predvideno manjše število zobozdravnikov za potrebe
nacionalnega programa.
(2) Zmanjšanje je možno z uvajanjem zasebnega dela zdravnikov.
(3) Število zaposlenih v obeh poklicih naj bi, kljub minimalnemu standardu, ostalo na sedanji ravni.
(4) Kadrovski standard ne upošteva sodobnih trendov pri organiziranju dela v zobotehničnih laboratorijih; ni
potrebe po zvečanju števila zobotehnikov.
(5) Zaradi spremembe v izobrazbeni strukturi delavcev v laboratoriju se načrtuje bistveno več kadra z visoko in
višjo izobrazbo ter manj kadra s srednjo izobrazbo.
(6) Upoštevanje predlog Lekarniške zbornice Slovenije.
i
Opomba: Naštete pripombe veljajo za vse tabele v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni.
Specialisti na sek. ravni
Anesteziolog
Citolog
Dermatolog
Epidemiolog
Ergoftalmolog
Fiziater
Internist
Kineziolog
Kirurg
Nevrolog
poročevalec, št. 41

število
0.30
,
0.50
6.89
0.08
1.00
6.20
22.50
1.00
0.20
1.34

Specialisti na sek. ravni
Nevropsihiater
Oftalmolog
Onkolog
Ortoped
Ortopedagog
Otorinolaringolog
Psihiater
Pulmolog
Pulmolog/internist
Radiolog
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število
1.10
19.90
0.35
1.55
1.00
5.34
21.00
46.15
2.00
13.15

OBMOČJE CELJE
B

A
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

198

242

14
17
18
127
18
154
441
6
2
3
2
33
0
3
85
12
3
8
56
66
69
49

18
24
26
128
17
185
447
6
2
4
2
42
9
14
84
6
11
22
22
73
"
49

število
1.20
1.20
1.86
1.00
1.10
1.42
0.20
1.00
1.00
3.34
9.51
1.80

Specialisti na sek. ravni
Dermatolog
Fiziater
Internist
Kineziolog
Nevropsihiater
Oftalmolog
Ortoped
Ortopedagog
Otorinolaringolog
Psihiater
Pulmolog
Radiolog
f
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Občina Brežice
A
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT. TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

12.67

B
19.34

1.2
1.0
1.0
6.00
1.00
9.67
22.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
4.00
5.00
5.00
4.00

1.4
1.6
1.9
10.53
1.33
15.11
36.66
0.23
0.32
0.12
3.32
0.86
0.89
7.1 1
0.47
0.93
1.86
1.86
6.05
4.00

Mestna občina Celje in občini Vojnik, Štore

*n
oo
poročevalec, št. 41

ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDI.CBIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT. TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

•
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A
50.34

B
49.62

3.5
5.5
4.3
32.50
8.00
53.50
132.50
2.00
2.00
1.00
1.00
12.50
0.00
1.50
23.00
7.00
1.50
1.00
17.00
19.00
25.00
14.00

3.7
5.5
5.3
27.57
3.52
38.57
86.50
0.63
0.87
0.31
8.74
'2.23
2.30
18.38
1.24
2.40
4.80
4.80

14.00

Občini Laško, Radeče
A
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI „
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC. MEDIC. BIO KEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT. TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

«

B
14.00

15.64

1.0
1.0
1.2
8.00
1.00
6.00
26.00
0.00
0.00
0.00
0.00
.0.00
0.00
0.00
6.00
0.00
0.00
1.00
•2.00
4.00
3.00
4.00

1.1
1.4
1.6
8.12
1.02
10.60
30.11
0.65
0.26
0.09
2.59
0.38
\.53
5.37
0.36
0.40
0.80
0.80
4.60
4.00

Občine Mozirje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje
A
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC. M EDIC.BIO KEMIJE
ING. MEDIC. BIOKEMIJE ,
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT. TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI
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B
8.34

13.93

0.5
0.0
0.0
8.00
0.34
6.09
19.12
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00
4.00
0.00
0.00
0.00
2.00
4.00
2.00
4.00

0.9
1.4
1.4
7. II
0.92
10.19
27.24
0.17
0.24
0.09
2.29
0.57
0.58
4.61
0.32
0.51
1.02
1.02
4.05
4.00
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Občina Sevnica
A
12.00

ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC. BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT. TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

1.2
1.0
0.7
7.00
1.00
1.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
3.00
. 6.00
3.00
4.00

B
17.34
1.3
1.4
1.6
8.03
1.03
14.61
31.56
0.35
0.27
0.09
2.86
0.38
1.53
5.27
0.39
0.80
1.60
1.60
4.59
4.00

Občine Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče
A
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT. TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI
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B
13.00

17.81

1.6
2.0
1.7
9.00
0.30
8.00
30.00
0.30
0.00
1.00
0.00
3.00
0.00
0.00
4.00
1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
5.00
4.00

1.6
2.1
2.1
9.54
1.28
13.38
32.68
0.25
0.35
0.13
3.13
0.77
0.75
6.01
0.43
0.91
1.82
1.82
5.42
4.00

Občina Šentjur pri Celju
B

A
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC. MEDIC. BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT. TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

8.34

15.81

0.8
1.0
1.1
5.00
1.00
7.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00
4.00
0.00
0.00
0.00
3.00
2.00
3.00
*

1.1
1.4
1.8
8.37
1.11
12.22
25.68
0.21
0.29
0.11
2.72
* 0.67
0.67
5.37
0.35
0.66
1.33
1.33
4.77
*

Občine Šmarje pri Jelšah, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec
B

A
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGI JE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT. TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI
35

19.50

27.76

1.3
1.9
2.0
12.50
0.00
12.50
39.50
0.23
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
7.00
0.00
0.00
1.00
4.00
6.00
6.00
5.00

1.8
2.4
2.9
13.81
1.81
19.48
52.84
0.34
0.48
0.17
4.46
1.11
1.11
8.92
0.62
1.05
2.10
2.10
7.87
5.00
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Mestna občina Velenje in občini Šmartno ob Paki, Šoštanj
A
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV Sol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGI JE
SPEC.MEDIC. BIOKEMIJE
ING. MEDIC. BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT. TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

B
36.00

33.24

3.0
3.5
3.7
21.50
4.00
31.17
77.00
2.00
0.00
1.00
0.00
9.00
0.00
2.00
17.00
4.00
2.00
3.00
14.00
10.00
9.00
10.00

2.3
3.7
4.2
18.34
3.11
26.05
64.99
1.57
0.68
0.25
6.08
0.85
1.28
11.58
0.83
1.80
3.60
3.60
10.40
10.00

Občina Žalec
A
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC. BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT. TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI
poročevalec, št. 41
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24.00

B
31.83

1.5
1.9
2.5
17.00
1.00
19.00
45.00
1.00
0.00
0.00
1.00
3.00
0.00
0.00
10.00
0.00
0.00
1.00
5.00
5.00
8.00
•

2.3
2.8
3.4
17.00
2.21
24.37
58.58
1.40
0.56
0.20
5.45
0.80
3.28
11.31
0.68
1.59
3.18
3.18
9.42
*

OBMOČJE NOVA GORICA

A
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
laborator.tehniki
FARMACEVTI
FARMACEVT. TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

B
73
8
7
8.
50
9
73
167
3
0
l
I
22
l
6
37
4
I
l
26
31
19
17

Specialisti na sek.ravni
Citolog
Dermatolog
Internist
Nevrolog
Psihiater
! Pulmolog
Pulmolog/internist

78
8
8
9
" 43
9
65
153
3
0
2
1
14
2
8
33
9
4
8
8
26
17

število
0.50
1.00
1.86
0.34
0.40
1.00
2.00
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Občini Ajdovščina, Vipava
A
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING. MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT. TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

I4.00

B
15.63

1.5
1.7
1.3
11.00
0.00
19.00
29.00
0.50
0.00
0.00
0.00
5.00
0.00
0.00
8.00
1.00
0.00
1.00
6.00
5.00
7.00
*

1.5
1.8
2.0
9.70
1.24
14.44
34.30
0.99
0.34
0.12
3.13
0.45
1.66
7.66
1.32
0.88
1.76
1.76
5.50
*

Mestna občina Nova Gorica in občine Brda, Kana!, Miren-Kostanjevica
A
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC. MEDIC. BIOKEMIJE
ING. MEDIC. BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT. TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI
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44.00

B
44.62

4.6
3.8
4.7
29.50
9.50
42.20
101.20
1.50
0.00
1.00
1.00
12.80
1.20
5.00
23.00
2.00
1.00
0.00
15.00
20.00
10.00
10.00

4.6
4.4
4.8
25.35
5.70
38.37
84.37
1.00
1.40
0.50
7.97
1.19
5.13
19.11
5.66
2.15
4.30
4.30
14.47
10.00

Občine Tolmin, Bovec, Kobarid

ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT. TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

A
15.00

B
17.84

2.0
1.5
1.4
10.00
0.00
12.00
36.34
0.50
0.00
0.00
0.00
4.00
0.00
1.00
6.00
1.00
0.00
0.00
5.00
6.00
2.00
7.00

2.0
1.7
1.9
8.85
1.14
12.35
34.00
0.88
0.28
0.10
2.79
0.42
1.69
6.61
1.95
0.78
1.56
1.56
5.61
7.00

r
■ -r.

£VT
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OBMOČJE KOPER

B

A
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
i
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

Specialisti na sek. ravni
Dermatolog
Internist
Kirurg
Oftalmolog
Ortoped
Pulmolog
Radiolog

poročevalec, št. 41

114

123

8
10
11
64
10
94
230
5
0
0
0
18
0
11
44
6
1
9

8
11
12
58
7
80
194
6
0
2
1
20
4
11
49
3
6
12
12
26
30

3.1
38,.
25
30

število
0.20
6.70
0.20
0.77
0.74
3.00
1.00
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Občina Ilirska Bistrica
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC. MEDIC. BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

A
10.55

B
14.06

0.6
I.O
1.0
7.50'
0.17
7.30
23.50
0.00
0.00
0.00
0.00
4.00
0.00
0.00
4.00
1.00
0.00
1.00
4.00
3.00
2.00
5.00

0.8
1.0
1.2
6.14
0.77
8.43
20.63
0.28
0.19
0.07
2.14
0.29
1.20
4.65
0.28
0.77
1.53
1.53
2.67
5.00

Občina Izola
A
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC. MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
gARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI
3

B
13.44

9.00
1.0
1.5
0.5
7.00
0.00
8.50
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00
6.00
0.00
0.00
1.00
3.00
4.00
2.00
12.00

1.1
1.0
1.2
6.07
0.79
8.46
20.77
0.60
0.19
0.07
2.73
1.49
1.17
5.70
0.46
0.51
1.02
1.02
2.67
12.00

Od teh 3.5 višjih dentistov
41
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Mestna občina Koper
A
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING. MEDIC.BIOKEMIJE
L ABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

41.05

B
38.33

2.0
3.0
4.0
21.17
5.00
32.95
78.20
2.20
0.00
0.00
0.00
7.00
0.00
5.00
14.00
2.00
0.00
3.00
9.00
16.00
11.00
*

2.6
3.4
4.1
19.98
2.52
27.26
59.23
2.05
0.61
0.21
6.20
0.93
4.38
20.80
0.98
2.04
4.09
4.09
9.56
*

15.15

B
13.05

1.2
2.0
2.0
7.80
1.50
11.75
34.40
1.20
0.00
0.20
0.00
0.00
0.00
1.00
6.00
1.00
0.00
1.00
3.00
6.00
3.00
*
1.00

1.2
2.0
2.0
7.32
0.94
10.48
23.47
0.76
0.23
0.08
2.56
0.35
1.41
5.51
0.33
0.65
1.30
1.30
3.19
♦
-

Občina Piran
A
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI
VIŠJI SANIT. TEHNIK
ročevalec, št. 41
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Občini Postojna, Pivka
A
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV Sol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

19.10

B
16.69

1.5
1.7
1.5
11.30
2.00
20.10
34.35
1.10
0.00
0.00
0.00
4.00
• 0.00
4.25
8.46
1.80
1.00'
2.00
9.00
4.00
4,50
4,70

1.5
1.7
1.7
8.31
1.08
1 1.36
32,27
1,37
0.28
0.10
2.67
0.39
t 0.99
6.10
0,69
0.86
1.72
1.72
3.60
4.70

Občine Sežana, Divača, Herpelje-Kozina, Komen
A
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV Sol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI
4

22.38
1.2
1.0
2.0
9.00
1.00
13.38
38.72
0.34
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
6.00
0.34
0.00
1.00'
4.00
5.00
3.00
10.00

B
24.05
1.3
1.4
2.0
10.06
1.18
13.69
36.97
1.00
0.30
0.1 1
3.46
0.47
1.90
7.61
0.45
1.31
2.61
2.61
4.32
10.00

Visoka izobrazba, brez specializacije

' Višji lab. tehnik
43
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OBMOČJE KRANJ
A
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOG!
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC. BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

število
1.00
2.20
2.00
3.34
3.00

Specialisti na sek. ravni
Dermatolog
Oftalmolog
Psihiater
Pulnlolog
Radiolog

;
poročevalec, št. 41
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B
116

133

11
13
12
83
15
86
260
6
0
4
1
32
0
9
58
15
5
3
44
50
46
26

13
16
18
83
11
121
207
9
0
3
1
27
4
10
60
15
7
14
14
47
26

Občini Jesenice, Kranjska Gora

ZDRAVNIKI
Od lega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
\
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

A
22.00

B
21.73

2.0
2.1
1.9
1 1.00
3.00
11.00
52.00
1.00
0.00
1.00
0.00
4.00
0.00
1.00
8.00
2.00
1.00
2.00
8.00
5.00
7.00
5.00

2.2
2.5
2.8
13.62
1.78
19.68
33.98
1.38
0.45
0.16
4.37
0.64
1.63
*9.98
2.38
1.10
2.20
2.20
7.79
5.00

Mestna občina Kranj in občine Cerklje, Naklo, Preddvor, Šenčur

ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEH NI KI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI
45

A
41.50

B
50.28

3.0
6.0
5.0
33.00
8.74
38.00
98.50
4.00
0.00
2.00
1.00
12.00
0.00
4.00
29.00
8.00
3.00
1.00
16.00
20.00
23.00
7.00

4.1
6.5
6.6
31.35
4.13
45.87
78.2»
3.29
1.09
0.39
10.16
1>7
3.78
22.57
6.47
2.55
5.10
5.10
17.88
7.00
poročevalec, št. 41

Občine Radovljica, Bled, Bohinj

ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

A
22.00

B
23.80

2.4
1.6
1.6
14.00
1.00
13.00
47.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.00
0.00
3.00
8.00
1.00
0.00
0.00
9.00
10.00
8.00
4.00

2.4
2.4
2.9
14.76
1.90
21.34
37.06
1.52
0.48
0.17
4.71
0.69
1.74
10.90
2.59
1.18
2.35
2.35
8.45
4.00

Občine Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki, Žiri

ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FJZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING. MEDIC. BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI
poročevalec, št. 41

A
22.34

B
26.63

2.2
2.5
2.8
19.00
2.00
21.50
45.00
1.00
0.00
1.00
0.00
7.00
0.00
1.00
10.00
3.00
1.00
0.00
8.00
11.00
6.00
6.00

2.6
3.3
3.9
16.79
2.27
24.92
41.47
1.74
0.64
0.23
5.56
0.78
2.07
11.66
2.91
1.35
2.70
2.70
9.58
6.00

Občina Tržič
A
8.00

ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC. BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

1.5
1.0
1.1
6.00
0.00
3.00
17.50
0.00
0.00
0.00
0.00
•2.00
0.00
0.00
3.00
1.00
0.00
0.00
3.00
4.00
2.00
4.00

B
10.63
1.5
1.1
1.4
6.45
0.85
9.44
16.40
0.67
0.22
0.08
2.09
0.30
0.78
4.65
1.13
0.58
1.05
1.05
3.68
4.00

-J

»»

j
i
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OBMOČJE NOVO MESTO
A
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
L ABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

Specialisti na sek. ravni
Anesteziolog
Dermatolog
Fiziater
Internist
Psihiater
Pulmolog
Radiolog

B
85

96

7.3
9.5
11.6
53
9
74
166
4
1
3
0
11
0
5
37
6
2
4
4
32
34
23

8.0
11.3
12.6
57
6
89
146
4
1
2
1
19
3
11
42
6
5
9
9
32
-a.
23

število
0.30
0.15
1.00
3.00
2.67
1.66
3.00
' U\At ■
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Občini Črnomelj, Semič
A
II.50

ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGI JE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

l .4
1.5
l.6
6.34
0.34
12.00
20.50
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
' 0.00
6.00
0.00
0.00
1.00
4.00
3.00
3.00
4.00

B
12.98
1.4
1.7
1.7
7.93
0.73
13.68
19.01
0.73
0.28
0.10
2.59
0.37
1.52
•5.66
0.66
0.68
1.36
1.36
4.49
4.00

Občina Krško
A
16.00

ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV Sol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
• ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING. MEDIC. BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHN1KI
SOFERJI-RESEVALCI

1.2
2.0
2.0
10.50
2.00
15.80
36.00
1.30
0.00
0.15
0.00
3.00
0.00
1.00
6.00
1.00
1.00
0.00
5.50
6.00
5.00
4.00
49

B
18.72
1.6
2.1
2.5
12.32
1.12
19.09
29.18,
1.16
0.42
0.15
3.98
0.60
2.38
9.92
2.64
1.11
2.22
2.22
6.99
4.00
poročevalec, št. 41

Občina Metlika
B

A
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC. BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKl
SOFERJI-RESEVALCI

5.17

5.50

0.5
0.5
0.5
3.00
0.00
4.17
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.00
0.00
0.00
0.00
2.00
2.00
3.00
2.00

0.6
0.6
0.7
3.54
0.31
5.49
8.44
0.36
0.12
0.04
1.13
0.17
0.68
2.59
0.77
0.31
0.62
0.62
2.01
2.00

Mestna občina Novo mesto in občini Šentjernej, Škocjan

ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKl
SOFERJI-RESEVALCI
poročevalec, št. 41
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A
41.27

B
47.80

3.0
4.5
6.0
26.50
6.00
31.00
85.00
2.00
1.00
3.00
0.00
5.00
0.00
4.00
17.00
4.00
1.00
2.00
7.00
17.00
19.00
9.00

3.2
5.0
6.1
25.63
3.40
39.67
71.54
0.67
1.00
0.93
0.33
8.38
1.20
4.94
18.28
1.16
2.00
4.00
4.00
14,57
9.00

Ob&ina Trebnje

ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

51

A
11.00

B
11.28

1.2
1.5
1.5
7.00
0.50
11.00
17.00
0.29
0.00
0.17
0.00
2.00
0.00
0.50
4.50
1.00
0.00
1.00
3.00
3.00
4.00
4.00

1.2
1.9
1.6
7.68
0.71
11.16
17.45
0.62
0.28
0.10
2.51
0.36
' 1.44
5.40
0.77
0.59
1.18 .
1.18
4.33
4.00
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OBMOČJE LJUBLJANA

A
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

B
495

405

41.0
55.0
56.4*
341
30
383
848
20
8
10
4
71
1
64
130
20
11
6
154
175
128
127

42.3
57.8
62.9
244
34
356
643
24
8
9
3
76
11
44
185
13
29
57
57
143
127

*Mesto Ljubljana je center srednješolskega izobraževanja, tako so dispanzerji za šolske otroke in
mladino še dodatno obremenjeni s srednješolci iz drugih krajev (predvsem preventivno zdravstveno
varstvo). Zato v dispanzerjih Lj.Center in Lj. Bežigrad nismo zmanjševali obstoječega kadra (glede na
obremenitev dosegajo 1700 mladih na 1 šolskega zdravnika)
število
1.34
< 4.00
8.91
1.00
12.51
0.18
0.44
3.34
4.38
14.36
3.27

Specialisti na sek. ravni
Dermatolog
Fiziater
Internist
Nevrolog
Oftalmolog
Onkolog
Ortoped
Otorinolaringolog
Psihiater
Pulmolog
Radiolog

poročevalec, št>
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Občini Cerknica, Loška dolina
B

A
10.60

ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOG I JE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING. MEDIC.BIOKEMIJE
L A BOR ATOR.TEH NI KI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

1.4
1.0
1.3
7.00
0.30
9.50
20.00
0.08
0.00
0.50
0.00
2.00
0.00
0.00
6.00
0.00
0.08
0.00
6.00
5.00
3.00
4.00

9.56

<

1.4
1.2
1.4
6.54
0.73
9.25
17.55
0.29
0.21
0.08
2.30
0.31
0.89
< 5.17
1.27
0.65
1.30
1.30
4.00
4.00

Občine Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče
A
29.70

ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABOR ATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
ŠOFERJI-RESEVALCI

2.8
3.3
3.4
24.50
2.50
16.80
65.70
1.50
1.00
1.00
0.00
6.00
0.00
1.50
17.50
1.00
2.00
0.00
13.00
11.00
8.00
8.00
53

B
32.10
3.1
3.8
4.2
18.40
2.20
28.00
47.70
2.10
1.00
0.70
0.26
6.40
0.92
1.20
13.90
0.90
1.78
3.56
3.56
11.00
8.00
poročevalec, it. 41

Občine Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica

ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOG!
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
L A BOR ATOR.TEH NI KI
FARMACEVTI
FARM ACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

A
18.50

B
17.40

1.6
3.0
3.0
13.50
0.00
16.00
29.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
3.50
7.00
1.00
1.00
0.00
5.50
6.00
2.00
3.00

1.6
3.1
3.2
11.36
1.64
16.40
28.30
0.90
0.40
0.10
3.90
0.60
2.50
8.50
0.50
1.00
2.00
2.00
7.00
3.00

A
10.76

B

Občina Hrastnik

ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
1NG.MEDIC.BIOKEMIJE
LA BOR ATOR.TEH NI KI
FARMACEVTI
FARM ACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI
poročevalec, št. 41

1.8
1.0
1.0
6.50
0.00
6.64
19.66
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
2.00
2.50
0.00
0.00
0.00
3.50
3.00
2.00
4.00
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7.77
1.8
1.0
1.0
4.66
0.57
6.50
12.08
0.47
0.15
0.06
1.10
0.22
0.55
3.47
0.35
0.54
1.08
1.08
2.50
4.00

Občini Idrija, Cerkno
A
11.70

B
l 1.21

0.8
I.O
l.O
9.00
0.50
10.50
22.00
l.OO
0.00
0.00
0.00
l.OO
0.00
0.00
4.00
l.OO
0.00
0.50
4.50
4.00
2.00
6.00

l.O
1.2
l .4
6.82
0.94
10.1 5
16.73
0.41
0.24
0.09
1.72
0.34
0.00
• 4.69
0.31
1.50
3.00
3.00
4.00
6.00

A
21.00

B
20.20

1.8
2.5
2.0
15.00
1.00
15.00
40.00
1.30
1.00
0.00
0.00
4.00
0.00
0.00
8.00
0.00
. 0.00
0.00
9.00
L 0.00
4.00
6.00

2.0
2.7
2.7
12.50
1.80
14.00
H0.-00
1.00
1.00
0.50
0.20
2.90
0.00
0.20
9.30
0.50
1.01
2.02
2.02
7.14
6.00

ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
L ABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI
Občina Kamnik

ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
. ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEH NI KI
SOFERJI-RESEVALCI
55
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Občini Kočevje, Osilnica

ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV Sol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGI JE
SPEC.MEDIC. BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

A
15.83

B
13.42

1.8
1.4
1.6
7.00
1.00
14.00
31.50
1.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
7.00
3.00
1.00
0.00
5.50
5.00
3.00
4.00

1.8
1.6
1.8
7.73
1.06
12.39
19.77
0.79
0.27
0.09
1.89
0.37
1.40
6.12
0.48
0.67
1.34
1.34
4.50
4.00

A
13.00

B
11.30

1.8
2.0
2.0
8.00
0.00
8.00
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
• 0.00
5.00
1.00
0.00
0.00
4.00
3.00
4.00
6.50

1.8
2.0
2.0
7.34
1.06
12.80
18.00
0.90
0.60
0.10
1.88
0.38
0.50
5.40
0.60
0.57
1.13
1.13
4.50
6.50

Občina Litija

ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING. MEDIC. BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI
poroi*mlac,it.41
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Mestna občina Ljubljana in občine Brezovica, Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Ig,
Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice (1)

cn
OO

ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
L ABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

A
245.50

B
227.80

20.0
33.5
34.5
151.70
25.50
229.30
424.70
8.00
5.00
8.00
1.20
40.00
1.00
52.00
48.00
1 1.00
7.00
5.00
81.00
109.00
81.00
75.00

20.5
33.5
138.40
19.40
197.30
360.80
15.50
5.00
4.70
1.60
45.20
6:70
32.20
100.70
7.00
14.80
29.60
29.60
80.00
75.00

(I) Za potrebe vseh petih bivših občin. V teku so priprave na nove rešitve z.a mrežo javfie zdravstvene službe
na{primarni ravni za Mesto Ljubljana, pri kateri pa se bodo moralo upoštevati dejstvo, da bo večina
zmogljivosti ZD Ljubljana in zasebnikov v mestu namenjenih tudi prebivalcem novih občin izven mesta.

Občina Logatec
A
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC. MEDIC. BIOKEMIJE .
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

B
6.40

6.23

1.3
1.0
1.0
4.20
0.00
3.00
14.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.20
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
2.00
3.00
1.00
*

1.3
1.1
1.0
3.88
0.58
6.61
10.96
0.20
0.16
0.06
1.00
0.20
0.12
4.52
•0.18
1.00
2.00
2.00
2.50
*

Občini Ribnica, Loški potok
A
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI.TEH NI KI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEH NI KI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI
poročevalec,
št. 41
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B
9.00

8.17

1.3
1.1
l.l
7.00
0.17
10.00
21.00
0.00
0.00
0.00
1.00
2.00
0.00
0.00
5.00
0.00
0.00
1.00
3.00
2.00
3.00
3.00

1.3
1.1
1.2
5.30
0.72
7.98
16.33
0.51
0.20
0.07
1.36
0.27
0.37
4.09
0.24
0.41
0.82
0.82
3.00
3.00

Občina Trbovlje

ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV Sol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
L ABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

A
16.84

B
14.85

0.8
2.0
1.5
8.00
1.00
14.75
26.64
0.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
6.00
0.18
0.00
0.00
0.00
7.00
6.00
5.00

1.1
2.0
1.7
7.05
1.02
12.06
24.16
0.36
0.25
0.09
2.55
0.38
« 1.16
5.84
0.40
0.78
1.56
1.56
4.50
5.00

Občini Vrhnika, Borovnica

ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI
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A
13.63

B
14.57

1.8
2.0
1.8
9.00
0.00
10.00
22.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
4.00
4.00
3.00
*

1.8
2.0
1.9
7.23
1.09
13.08
12.88
0.39
0.29
0.10
1.95
0.39
1.86
8.55
0.33
0.73
1.46
1.46
4.50
*

poročevalec, it. 41

Občina Zagorje ob Savi

ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

A
l l .00

B
10.10

l .8
l .3
1.2
6.00
0.00
10.00
23.00
0.00
0.00
1.00
0.00
2.00
0.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00
4.00
3.00
4.00
4.00

1.8
1.5
1.5
6.35
0.95
9.40
17.40
0.34
0.20
0.09
1.70
0.34
1.23
5.10
0.29
0.50
1.01
1.01
4.00
4.00

ZDRAVSTVENI DOM ŠTUDENTOV UNIVERZE V LJUBLJANI
A
9.00
9.00
0.00
4.00
19.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
2.00
1.00
0.00
0.00
5.00
1.00
0.00
*

ZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING. RADIOLOGIJE
SPEC. MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI
' poročevalec, št> 4,1
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B
12.00
10.00
0.00
5.00
23.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
2.00
1.00
0.00
0.00 .
5.00
1.00
0.00
*

OBMOČJE MARIBOR

A
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
■
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

Specialisti na sek. ravni
Dermatolog
Epidemiolog
Ergoftalmolog
Internist
Oftalmolog
Onkolog
Ortoped
Otorinolaringolog
Psihiater
Pulmolog
Radiolog

B
200

262

20
19
21
145
24
166
535
14
1
1
2
18
0
13
77
10
3
19
38
69
57
51

23
21
26
140
18
206
, 440
21
1
4
2
44
7
20
103
27
19
38
38
84
51

število
0.34
0.08
1.00
0.17
1.00
0.17
0.17
1.00
4.17
9.00
0.08
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Občina Lenart
A
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARM ACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

8.60

B
14.08

l .8
l.O
l.O
5.00
0.00
8.00
26.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
3.00
2.00
3.00
7.00

1.8
1.4
1.5
7.52
0.99
11.21
24.35
0.98
0.26
0.10
2.43
0.35
1.43
5.35
1.51
0.70
1.39
1.39
4.27
7.00

Mestna občina Maribor in občine Duplek, Rače-Fram, Starše, Pesnico, Kungoto, Šentilj in Ru5e

ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI
poročevalec, št. 41
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A
124.99

B
158.47

7
10.0
12.5
95.00
19.00
102.00
343.00
9.00
1.00
0.00
1.00
12.00
0.00
6.00
42.00
8.00
1.00
17.00
20.00
45.00
32.00
27.00

10.8
10.7
14.2
79.55
9.92
118.08
273.66
13.02
1.00
2.32
0.84
24.69
3.74
9.12
60.26
18.50
12.18
24.36
24.36
45.55
27.00

Občina Ormož
A
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
1NG.MEDIC. BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

9.00

B
13.02

2.6
L0
l.O
5.00
0.08
6.51
21.08
0.68
0.00
0.00
0.00
2.00
0.00
1.00
5.00
0.00
0.00
l.OO
3.00
3.00
3.00
*

2.6
1.3
1.5
7.57
0.98
11.25
20.21
1.03
0.25
0.09
2.42
0.36
. 1.44
5.56
1.53
0.72
1.44
1.44
9.00
*

Mestnii občina Ptuj in občine Destrnik-Trnovska vas, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Videm, Zavrč

ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEH NI KI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI
63

A
36.00

B
52.38

5.6
4.5
4.6
26.00
4.34
29.00
94.84
2.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
5.00
18.00
1.00
1.00
1.00
7.00
13.00
13.00
19.00

5.6
4.9
6.0
29.61
3.83
44.19
79.1 1
4.14
0.99
0.36
9.50
1.39
5.68
21.62
2.25
3.50
7.00
7.00
16.90
19.00
poročevalec, št. 41

Občina Slovenska Bistrica

ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

poročevalec, it. 41

64

A
21.00

B
24.28

2.6
2.0
2.3
14.00
1.00
20.75
50.05
2.00
0.03
0.00
0.00
4.00
0.00
1.00
9.00
1.50
1.00
0.00
5.00
6.00
6.00
8.00

2.6
2.3
2.9
16.11
1.85
21.32
43.17
2.03
0.48
0.17
4.58
0.67
2.73
10.36
3.05
1.81
3.62
3.62
8.14
8.00

OBMOČJE MURSKA SOBOTA

A
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

B
78

84

7
8
8
48
5
45
198
6
• l
4
0
0
0
3
28
l
0
2
22
34
33
25

8
9
10
55
8
81
136
6
1
2
1
18
3
7
42
2
5
9
49
31.76
. j25

(l

Specialisti na sek.ravni
Dermatolog
Psihiater
Pulmolog

število
1.00
3.00
2.68
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Občine Gornja Radgona, Radenci, Sv. Jurij
A
13.00

ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TER'APEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC. BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

1.2
1.0
1.7
8.50
1.00
7.00
33.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.00
0.00
0.00
0.00
2.00
4.00
3.00
3.00

B
13.91
1.5
1.4
1.9
9.24
1.22
14.17
22.67
1.03
0.32
0.11
2.99
1.27
1.11
6.50
0.30
0.75
1.50
1.50
5.27
3.00

Občine Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranei, TurniSče
A
16.00

ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV Sol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEH NI KI
FARMACEVTI
FARM ACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI
poročevalec, it. 41

1.5
1.5
1.3
1 1.00
0.00
10.00
37.50
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
1.00
6.00
0.50
0.00
1.00
3.00
4.00
6.00
6.00
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B
17.03
1.8
1.7
2.3
11.15
1.45
14.92
26.66
1.14
0.37
0.13
3.54
0.52
1.33
8.50
0.49
0.90
1.81
1.81
6.39
6.00

Občina Ljutomer
A
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

B
12.00

12.07

1.2
1.0
1.5
6.00
1.00
5.00
28.00
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
.0.00
1.00
4.50
0.00
0.00
0.00
4.00
4.00
3.00
4.00

1.3
1.3
1.6
8.04
1.05
1 1.86
18.90
0.87
0.58
0.09
2.56
0.38
0.95
6.20
0.35
0.65
1.31
1.31
4.60
4.00

Mestna občina Murska Sobota in občine Beltinci, Cankova-Tišina, Gornji Petrovci, Hodoš-Šalovci, Kuzma, Moravske
toplice, Puconci, Rogaševci

ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

•
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A
37.00

B
41.28

3.2
4.5
3.5
22.50
3.50
23.50
100.00
3.00
1.00
2.00
0.00
0.00
0.00
1.00
11.50
1.00
0.00
1.00
13.50
22.00
21.00
12.00

3.6
4.9
5.1
27.01
3.90
40.19
68.08
2.88
1.00
0.84
0.30
8.54
1.27
3.16
20.90
1.20
2.21
4.43
4.43
15.50
12.00
poročevalec, št. 41
it I?

OBMOČJE RAVNE NA KOROŠKEM

A
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

Specialisti na sek.ravni
Oftalmolog
Pulmolog
Psihiater
Radiolog

poročevalec, št. 41

B
43

4
6
5
31
5
46.70
102
4
D
2
0
7
0
l
24
2
0
3
15
20
12
17

število
2.00
1.60
1.00
1.00

68

58
5
7
7
32
4
44
103
3
0
1
0
10
0
3
22
6
3
6
6
18
17'

Občina Dravograd
B

A
ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI .
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC. MEDIC. BIO KEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
L A BOR ATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
ŠOFERJI-REŠEVALCI

4.50

6.65

0.8
0.5
0.5
3.80
l .00
5.70
9.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
0.50
8.00
l .00
l .00
l. 00
l .00
*

0.8
0.8
0.8
3.68
0.45
5. II
13.90
0.37
0.12
0.00
0.86
0.00
0.42
5.63
0.16
0.32
0.64
0.64
2.10
*

Občine Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka-Ribnica, Vuzenica
A
9.30

ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC. BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIK1
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCI

0.9
1.7
0.8
8.00
0.00
9.00
22.20
0.00
0.00
0.50
0.00
2.00
0.00
0.00
5.00
0.30
0.00
1.00
3.00
5.00
2.00
*
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B
13.77
0.9
J .7
1.6
7.36
0.99
10.05
22.86
0.63
0.00
0.25
0.00
2.38
0.00
0.95
5.27
0.32
0.58
1.16
1.16
4.14
*
poročevglec, št. 41

Občine Ravne-Prevalje, Črna, Mežica

ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZQBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
L A BOR ATOR.TEH NI KI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCl

A
17.70

B
20.63

1.6
1.9
2.8
11.00
2.00
19.00
41.00
3.00
0.00
1.00
0.00
5.00
0.00
1.00
9.00
1.00
0.00
1.00
7.00
6.00
5.00
17.00

1.8
2.3
2.8
11.59
1.49
16.00
38.31
1.15
0.00
0.38
0.00
3.72
0.00
1.37
8.44
0.52
1.10
2.20
2.20
6.66
17.00

Mestna občina Slovenj Gradec in občino Mislinja

ZDRAVNIKI
Od tega:
- v ZV žensk
- v ZV otrok do 6 let
- v ZV šol. otrok in mladine
ZOBOZDRAVNIKI
ZOBOZDRAVNIKI-SPEC.
MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVSTVENI TEHNIKI
PSIHOLOGI
SOCIALNI DELAVCI
LOGOPEDI
DEFEKTOLOGI
FIZIOTERAPEVTI
DELOVNI TERAPEVTI
ING.ZOBNE PROTETIKE
ZOBOTEHNIKI
ING.RADIOLOGIJE
SPEC. MEDIC.BIOKEMIJE
ING.MEDIC.BIOKEMIJE
LABORATOR.TEHNIKI
FARMACEVTI
FARMACEVT.TEHNIKI
SOFERJI-RESEVALCl
poročevalec, št. 41
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A
11.10

B
16.48

1.1
1.7
1.2
8.00
2.50
9.00
27.00
1.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.50
8.00
0.60
0.00
0.00
4.00
6.00
4.00
*

1.2
1.8
2.0
9.08
1.20
12.61
26.56
0.84
0.00
0.33
0.00
2.97
0.00
0.60
6.10
0.40
0.82
1.65
1.65
5.16
*

do leta 2000 višji kot v drugih zdravstvenih dejavnostih, če bo
uresničeno načrtovano zmanjševanje bolnišničnega zdravljenja.
V ambulantni specialistični dejavnosti se prizna število zaposlenih
največ do uresničenega ciljnega standarda. Višek prikazanih
specialistov (nad ciljnim standardom) se prenese na delo na
bolniškem oddelku.

II MREŽA JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA
SEKUNDARNI IN TERCIARNI RAVNI
A. AMBULANTNA SPECIALISTIČNA DEJAVNOST
Izhodišča

Če se ugotovi, da s specialističnimi ekipami po ciljnem standardu
ni moč izpeljati dogovorjenega programa ZV v posamezni stroki,
se začne postopek za spremembo kadrovskega standarda.

Mreža zajema vse možne lokacije specialističnih ambulant:
- v bolnišnicah,
- v osnovni zdravstveni dejavnosti,
- zasebne (s koncesijo),
- v naravnih zdraviliščih (s koncesijo).

Med območji se izpelje uskladitev zaradi prekrivanja mreže
ambulantne specialistične dejavnosti glede na dejansko gravitacijo
prebivalcev.
Izračun potrebnega števila specialističnih ekip je prikazan po
območjih. Za vsako ekipo so predvidena tolikšna sredstva za
nezdravstvene delavce, da bi jih lahko zaposlili 20 %, izračunanih
iz vseh zdravstvenih delavcev in sodelavcev v ekipi.

Vse ekipe se med seboj številčno dopolnjujejo v celoto.
Stanja zaposlenih v območjih in državi ne prikazujemo, ker izhaja
iz evidentiranih ur v specialističnih ambulantah in ne iz specialistov,
sočasno pa ni moč natančno razmejiti dela v specialistični
ambulanti in na bolniškem oddelku. Le podatki o specialističnih
ekipah s polnim delovnim časom v osnovni zdravstveni dejavnosti
in zasebnikih so točni, njihov delež med vsemi pa je majhen.

Mrežo na tej ravni zdravstvene dejavnosti bo moč uresničiti s:
- prehajanjem specialistov iz bolnišnične dejavnosti, tudi v
podaljšanem delovnem času v domačem zavodu, drugem zavodu
in pri zasebnikih,
- specialisti, zaposlenimi v zdravstvenih domovih,
- z odpiranjem novih zasebnih specialistističnih ambulant s
koncesijo,
- normalnim odobravanjem in uresničevanjem specializacij v vseh
strokah, kar je neposredno odvisno od ustreznega načina
financiranja.

V pediatriji in ginekologiji s porodništvom specialistične ekipe
dopolnjujejo dispanzerske zmogljivosti na primarni ravni, zato jih
prikazujemo za vsako območje v opombi pod preglednico. Del
teh ekip je namenjen specialistični dejavnosti na sekundarni in
terciarni ravni.
Odstotek uresničenih kadrovskih standardov bo v tej dejavnosti
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Ambulantna specialistična dejavnost po območjih
SLOVENIJA
Stroka
Interna medicina (l)
Kirurgija z urologijo (2)
Pulmologija (3)
Infektologija
Dermatovenerologija
Otorinolaringologija (4)
Oftalmologija
Nevrologija
Psihiatrija (5)
Ortopedija
Onkologija
Rehabilitacija
Radiologija (6)
Stomatološka protetika
Ustne in zobne bolezni
Oralna kirurgija
Pedontologija
Ortodontija
T

Min. stand.
57
67
33
7
14
25
36
18
29
29
8
11
45
25
21
13
17
34

Ciljni stand.
74
100
67
10
25
33
80
27
49
40
13
25
67
42
33
20
50
55

(1) Vključene vse subspecialnosti, vključno s svetovalnico za diabetes.
(2) Vključno z vsemi subspecialnostmi; zaradi večjih potreb travmatologije je upoštevan ciljni
standard. 30% ekip je uroloških.
(3) Skupaj dispanzerji in ambulante v bolnišnicah.
(4) Vključno z avdiologijo.
(5) Samo za odrasle; pedopsihiatrija na primarni ravni.
(6) Samo za izvenbolnišnično radiologijo.
Opomba: V bolnišnicah so opravili za zunanje bolnike v specialističnih ambulantah dela za 31.3
ginekologov in 17.9 pediatrov.

poročevalec, št. 41
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CELJE (1)

Stroka
Interna medicina
Kirurgija z urologijo
Pulmologija (2)
Infektologija
Dermatovenerologija
Otorinolaringologija
Oftalmologija
Nevrologija
Psihiatrija
Ortopedija
Onkologija (3)
Rehabilitacija
Radiologija

Min. stand.
8.8
10.0
5.0
1.0
2.2
4.0
5.5
2.7
6.0
4:3
1.2
1.7
6.7

Ciljni stand.
11.5
15.0
10.0
1.5
3.5
5.3
12.0
4.0
7.5
6.0
. 2.0
3.7
10.0

(1) Vključno z Brežicami, Mozirjem, Sevnico in Velenjem; Posavje je prikazano posebej,
vendar kot del celjskega oz. novomeškega območja.
(2) Samo v dispanzerjih; ostala pulmologija se uredi skupaj s Topolšico, odvisno od
strokovne opredelitve pulmoloških zmogljivosti v območju.
(3) V Ljubljani in Mariboru.
Opomba: V bolnišnici so opravili za zunanje bolnike dela za 3.5 ginekologa in 3.1
pediatra.
NOVA GORICA
Min. stand.
3.0
3.4
1.7
0.3
0.7
1.3
1.9
0.9
1.6
1.5
0.4
0.5
2.4

Stroka
Interna medicina
Kirurgija z urologijo
Pulmologija (1)
Infektologija (2)
Dermatovenerologija
Otorinolaringologija
Oftalmologija
Nevrologija
Psihiatrija
Ortopedija
Onkologija (2)
Rehabilitacija
Radiologija

Ciljni stand.
4.0
5.3
3.5
0.5
T.3
1.7
4.2
1.4
2.5
2.0
0.7
1.3
3.5

(1) Doslej le v ZD, odslej v povezavi z bolnišnico.
(2) V Ljubljani.
Opomba: V bolnišnici so opravili za zunanje bolnike dela za 2.1 ginekologa in 0.7
pediatra.
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KOPER

Stroka
Interna medicina
Kirurgija z urologijo
Pulmologija (l)
Infektologija (2)
Dermatovenerologija
Otorinolaringologija
Oftalmologija
Nevrologija
Psihiatrija
Ortopedija
Onkologija (2)
Rehabilitacija
Radiologija

Min. stand.
4.0
4.6
2.3
0.4
1.0
1.7
2.5
1.2
2.0
1.9
0.5
0.7
3.1

Ciljni stand.
5.0
7.0
4.5.
0.6
1.7
2.3
5.5
1.8
3.3
2.7
0.8
1.7
4.6

(1) Na Obali doslej le v ZD, odslej v povezavi s SB Izola.
(2) V Ljubljani.
Opomba: V bolnišnici so opravili za zunanje bolnike dela za 0.9 ginekologa in 0.3 pediatra.

KRANJ

Stroka
Interna medicina
Kirurgija z urologijo
Pulmologija (1)
Infektologija (2)
Dermatovenerologija
Otorinolaringologija
Oftalmologija
Nevrologija
Psihiatrija
Ortopedija
Onkologija (2)
Rehabilitacija
Radiologija

Min. stand.
5.6
6.6
3.3
0.6
1.4
3.0
3.6
1.8
2.8
2.8
0.7
1.0
4.5

Ciljni stand.
7.3
9.8
6.5
0.9
2.4
4,3
7.9
2.6
4.7
3.9
1.2
2.4
6.6

(1) Od tega ena ekipa na Golniku.
(2) V Ljubljani.
Opomba: V bolnišnicah so opravili dela za zunanje bolnike za 4.5 ginekologa in 0.8 pediatra.
poročevalec, št. 41
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LJUBLJANA (1)

Stroka
Interna medicina
Kirurgija z urologijo
Pulmologija
Infektologija
Dermatovenerologija
Otorinolaringologija
Oftalmologija
Nevrologija
Psihiatrija
Ortopedija
Onkologija
Rehabilitacija
Radiologija

Min. stand.
17.3
20.4
10.0
2.1
4.2
7.5
11.0
5.4
9.0
8.6
2.4
3.2
13.8

Ciljni stand.
22.4
30.2
20.0
3.0
7.5
10.0
. 24.2
8.0
'14.6
12.0
3.8
7.5
20.3

(1) V večini strok je število ekip (iz ur) večje kot bi območju pripadalo po številu prebivalcev.
Vzrok za stanje je v oskrbi bolnikov iz območij, ki nimajo ustrezne ambulantne specialistične
službe, in za potrebe terciarne ravni zdravstvene dejavnosti.
Opomba: Na klinikah KC Ljubljana so opravili za zunanje bolnike dela za 9.2 ginekologa in 7.3 pcdiatra.
t
MARIBOR

Stroka
Interna medicina
Kirurgija z urologijo
Pulmologija
Infektologija
Dermatovenerologija
Otorinolaringologija
Oftalmologija
Nevrologija
Psihiatrija (1)
Ortopedija
Onkologija
Rehabilitacija
Radiologija

Min. stand.
9.5
1 1.0
5.6
1.0
2.3
4.0
6.0
3.0
5.0
4.7
1.3
1.8
7.5

Ciljni stand.
12.2
16.5
1 hO
1.6
4.0
5.6
13.2
4.4
8.0
6.5
2.0
4.0
1 1.0

(1) V mreži dodati del zmogljivosti za potrebe Koroške.
Opomba: V bolnišnicah so opravili za zunanje bolnike dela za 8 ginekologov in 2.5 pediatrov.
1
v
'
. '' 1
•
,
:i' * t
i ' '
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MURSKA SOBOTA

Stroka
Interna medicina
Kirurgija z urologijo
Pulmologija
Infektologija (1)
Dermatovenerologija
Otorinolaringologija
Oftalmologija
Nevrologija
Psihiatrija
Ortopedija
Onkologija
Rehabilitacija
Radiologija

Min. stand.
3.7
4.4
2.2
0.4
0.9
1.6
2.4
1.2
1.9
1.8
0.5
0.7
2.9

Ciljni stand.
4.9
6.6
4.4
0.6
1.6
2.2
5.3
.
1.8
3.1
2.6
0.8
1.6
4.4

(1) Potrebno jc preseganje ciljnega standarda po dogovoru s stroko.
Opomba: V bolnišnici so opravili za zunanje bolnike dela za 1 ginekologa in 0.5 pediatra.

NOVO MESTO (1)

Min. stand.
3.7
4.6
2.3
0.4
1.0
1.7
2.5
1.2
2.0
2.0
0.5
0.7
3.0

Stroka
Interna medicina
Kirurgija z urologijo
Pulmologija
Infektologija
Dermatovenerologija
Otorinolaringologija
Oftalmologija
Nevrologija
Psihiatrija (2)
Ortopedija
Onkologija (3)
Rehabilitacija
Radiologija

Ciljni stand.
4.8
6.7
4.5
. 0.6
1.7
2.3
5.4
1.8
3.2
2.7
0.8
1.7
4.6

"(V
' ■;
">
" t,
•(1) Vključno za prebivalce občine Krško; mreža za Posavje je prikazana posebej, vendar
kot del celjskega oz. novomeškega območja.
(2) Doslej deloma v Ljubljani.
(3) V Ljubljani.
i
V bolnišnici so opravili za zunanje bolnike dela za 0.6 ginekologa in 1.1 pediatra.
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RAVNE (1)

Stroka
Interna medicina
Kirurgija z urologijo
Pulmologija
Infektologija (2)
Dermatovenerologija
Otorinolaringologija
Oftalmologija
Nevrologija
Psihiatrija
Ortopedija
Onkologija
Rehabilitacija
Radiologija

Min. stand.
2.1
2.5
1.3
0.3
0.5
1.1
1.4
0.7
1.1
1.1
0.3
0.4
1.7

*

Ciljni stand.
2.7
3.7
2.5
0.4
0.9
1.5
3.0
1.0
1.8
1.5
0.5
' 0.9
2.5

(1) Brez Mozirja in Velenja.
(2) V Celju in Mariboru.

\

Opomba: V bolnišnici so opravili za zunanje bolnike dela za 1.5 ginekologa in 1.6 pediatra.
Posebej prikazujemo novo območje Posavje (Krško) za občine Brežice, Krško in Sevnico. Naštete
občine so vključene v območji Celje oziroma Novo mesto. Ko bo območje v celoti zaživelo, bo treba
prenesti del načrtovanih zmogljivosti nanj.

POSAVJE

Stroka
Interna medicina
Kirurgija z urologijo
Pulmologija
Infektologija (2)
Dermatovenerologija
Otorinolaringologija
Oftalmologija
Nevrologija
Psihiatrija
Ortopedija
Onkologija
Rehabilitacija
Radiologija

Min. stand.

Ciljni stand.

2.1
2.4
1.2
0.2
0.5
1.0
1.3
0.7
1.1
1.0
0.3
0.4
1.6

2.7
3.6
-2.4
0.4
0.9
1.2
2.9
1.0
1.8
1.5
0.5
0.9
2.4

Sedaj so te specialistične ekipe vključene v celjsko in novomeško območje, so pa načrtovane za iste
prebivalce in v enakem številu, kot bi bile v primeru prenosa na novo posavsko območje.
f
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B. BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Potrebne zmogljivosti posameznih strok smo določili iz standardov
preskrbljenosti s kadri, ki jih je sprejel Zdravstveni svet (ZS)
Republike Slovenije 3. 3.1993 in so objavljeni v prilogah plana
zdravstvenega varstva (ZV) (1). Število prebivalcev je načrtovano
v p|anu zv. Podatke o obstoječem stanju bolnišnične dejavnosti
smo zajeli v Zdravstvenem statističnem letopisu Slovenije 1993
(2). V tabeli 1 so prikazane razlike med sedanjim in načrtovanim
stanjem po medicinskih strokah.

1. Načrtovane zmogljivosti posameznih strok
Načrtujemo samo zmogljivosti za uresničevanje obveznega
zdravstvenega zavarovanja. V bolnišnicah imajo lahko večje
število postelj in osebja, vendar na račun drugih plačnikov.

Tabela 1: Primerjava števila postelj po strokah: stanje v letu 1993 in načrtovano do leta 20001
Stroke

Število
prikazanih
postelj
1993

Skupaj
Interna-pulmologija
Kirurgij a"
Ginekologijaporodništvo
Ped i atrij a
Infektologija
Dermatovenerologija
Otorinolaringologija
Oftalmologija
Nevrologija"
Psihiatrija
Ortopedija
Onkologija
Rehabilitacija'200
Invalidna mladina"

Zasede- Na 1000
preb.
nih
1993
postelj2
1993

Število
postelj
2000

Postelj
na
1000
preb.

Razlika Razlika
v %
v
številu1

11535
2474
2394
1419

10930
2491
2270
1361

5.77
1.25
1,14
0.68

10954
2305
2194
1361

5.50
1.16
1.09
0.68

-581
-169
-200
-58

-5.04
-6.83
-8.35
-4.09

833
311
262
333
295
313
1614
557
365
189
165

613
300
255
284
238
323
1610
519
346
0.10
132

0.31
0.15
0.13
0.14
0.12
0.16
0.81
0.26
0.17
180
0.07

798
283
260
310
289
292
1660
514
339
0.09
169

0.40J
0.14
0.13
0.15
0.14
0.15
0.83
0.26
0.17
-20
0.08

-35
-28
-2
-23
-6
-20
46
-43
-26
-10.00
+4

-4.20
-9.00
-0.76
-6.91
2.03
-6.41
2.85
-7.72
-7.12

1

+2.42

Uresničitev v interni medicini-pulmologiji bo možna samo ob sočasnem povečanju obsega zdravljenja
v socialnih zavodih in zdravljenja na domu. V kirurgiji pa bo možna uresničitev z zagotovljenimi
možnostmi za skrajševanje PTZ.
2

Skupno število BOD v stroki delimo z možnim številom BOD na posteljo na leto (pri 85%
zasedenosti 310 BOD).
3

Razlika med zasedenimi v letu 1993 in načrtovanimi 2000.

4

Skupaj s 47 posteljami za makšilofacialno kirurgijo.

5

Na vse prebivalce zaradi lažjega izračunavanja.

6

Znižanje neko kot v internistiki.

7

Samo Inštitut za rehabilitacijo.

8

Zavod v Šentvidu pri Stični in oddelek SB Šempeter v Stari gori.
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Zmanjševanje zmogljivosti za bolnišnično zdravljenje je vezano
na naslednje načrtovane ukrepe, brez katerih racionalizacije ne
bodo možne:
i i/
'i
- skrajšanje poprečnega trajanja zdravljenja (PTZ), ki je v večini
strok pomembno daljše kot v razvitih zahodnoevropskih državah,
tudi j. dosledno predoperativno pripravo bolnikov pri osebnem
zdravniku ali v specialistični ambulanti,

v dejanski gravitaciji bolnikov prihodnjih letih umirjale in bodo
potrebne zmogljivosti posameznih bolnišnic postale stabilne.
Ocenjujemo, da se nove zmogljivosti ne bodo bistveno razlikovale
od sedaj načrtovanih. Računati pa moramo tudi na možnost
popravkov načrtovanih zmogljivosti do leta 2000.
Upoštevanje povezanosti sorodnih oddelkov pomeni, da se enako
število postelj, kot se jih prišteje "matični" bolnišnici, sočasno
odšteje bolnišnici, v kateri so bile sicer načrtovane. S tem ciljem
združujemo zmogljivosti interne medicine in pulmologije, s čemer
stroka soglaša.

- ukinjanje meja med sorodnimi oddelki v isti bolnišnici (interni,
pulmološki, infektološki, nevrološki, dermatovenerološki,
- krepitev osnovne zdravstvene dejavnosti, predvsem splošne
oziroma družinske medicine in nege bolnika na domu, kar bo
omogočilo pravočasno odpuščanje bolnikov iz bolnišnic,

Meje med oddelki sorodnih strok se lahko odpravljajo, s čemer
lahko bolnišnica spreminja namembnost posameznih postelj, mora
pa upoštevati pogoj, da s tem ukrepom ne povzroči pošiljanja
bolnikov iz območja, ki ga bolnišnica pokriva, na ustrezni oddelek
druge bolnišnice. Prav tako lahko bolnišnica zaradi spremenjene
dejanske gravitacije bolnikov preusmeri do 10% postelj tistih
oddelkov, na katere se priliv zmanjšuje, na oddelke, kjer je pritisk
bolnikov povečan. S tem ukrepom se zmogljivosti bolnišnice ne
spremenijo, le zmogljivosti posameznih oddelkov se prilagodijo
dejanskim potrebam. Večje možnosti za povezovanje imajo
sorodni oddelki, na primer interni s pulmološkim, infektološkim,
dermatovenerološkim in nevrološkim, kirurški z ortopedskim,
otorinolaringološkim in oftalmološkim. Znotraj kliničnega centra
se bodo dogovorili za morebitne spremembe zmogljivosti med
posameznimi klinikami. Opisani ukrep ne pomeni ukinitve oddelka;
to se lahko zgodi samo na način, ki je predviden v planu ZV.

- približanju stopnje hospitalizacije (SH) slovenskemu poprečju
zaradi velikih odstopanj med območji v isti stroki; pri izračunu
sorodne stroke združujemo, če v območni bolnišnici ni
odgovarjajočega oddelka,
- upoštevanje "normalne" oziroma dogovorjene zasedenosti
postelj, ki jo je za posamezno stroko sprejel ZS; podatek je zgolj
teoretičen in se uporablja samo za štartno oblikovanje zmogljivosti,
kasneje pa le, če se ugotavlja stalno relativno nizek delež zasedenih
postelj; upoštevajo se naslednje vrednosti: ginekologija s
porodništvom, pediatrija In infektologija 80 do 83 %, druge stroke
85 %, razen psihiatrije, kjer je zaradi PTZ zasedenost najmanj
90 %,

Razporeditev postelj po posameznih oddelkih oziroma bolnišnicah
v stroki sprejme Ministrstvo na predlog Razširjenega strokovnega
kolegija.

- organiziranje alternativnih zmogljivosti (na primer hospic, nursing home) v neposredni bližini bolnišnice (ali preusmeritev
opuščenega dela bolnišnice v ta namen) za namestitev tistih
bolnikov, pri katerih diagnostična obravnava, pooperativna nega,
zdravljenje ali rehabilitacija niso vezane na nujno hospitalizacijo,

V nadaljevanju prikazujemo kazalce o bolnišničnem zdravljenju
po posameznih strokah v letu 1993 in nekatere dogovorjene
usmeritve za posamezne zavode do leta 2000.

- oblikovanje dnevnih bolnišnic, kar je možno v strokah z dolgim
poprečnim trajanjem zdravljenja,

I. Interna medicina

- po končanem bolnišničnem zdravljenju omogočiti premestitev
v negovalne oddelke socialnih zavodov za nadaljevanje nujno
potrebne zdravstvene nege tistih bolnikov, ki jih zaradi njihovega
stanja in zahtevnosti nege še ni moč negovati doma.

SH je 25.67 (Ravne 36.33, LJ 19.62). Število bolniških oskrbnih
dni (BOD) na 1000 prebivalcev 290.04 (LJ 231.49, GO 362.79),
PTZ je 11.23. Zasedenost postelj je 84.9%.
Načrtovano število postelj naj bi dosegli že z zmanjšanjem SH v
Novi Gorici in na Koroškem ter s skrajšanjem PTZ od 11.78 na
II.15. Vsi drugi ukrepi bodo omogočili sprejemanje večjega števila
bolnikov ob staranju populacije. Pri izračunu upoštevamo tudi
korekcijo glede na delež starejših prebivalcev. Zmogljivost
internega oddelka v Topolšici se določi v povezavi z zmogljivostjo
oddelka v Slovenj Gradcu na podlagi sklepa Razširjenega
strokovnega kolegija (RSK) internističnih strok.

Načrtovane racionalizacije so samo možne, saj bo morebitno
uresničevanje odvisno od medsebojnega dogovora in soglasja
treh partnerjev: posameznih strok, ki jih spremembe zadevajo,
Ministrstva za zdravstvo in Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.
*
Določanje zmogljivosti posameznih bolnišnic v letu 2000 izhaja iz
zmogljivosti posameznih strok in temelji na naslednjih izhodiščih:

1.A Pulmologija

1. število prebivalcev v območju, ki ga pokriva bolnišnica,

Zmogljivosti za pulmologijo je treba določati skupaj z interno
medicino. SH je 5.52 (KP 7.97, GO 3.36). BOD/1000 je 95.04
(Ravne 191.08, Go 59.80). PTZ je 17,21 dni (Golnik 14.7,
Topolšica 21.7). Zasedenost postelj je 79.2%.

2. število zdravljenih in njihovih oskrbnih dni iz drugih območij, v
katerih nimajo zadevnih medicinskih oddelkov,
3. upoštevanje korekcijskega količnika za delež starih 65 in več
let v območju, ki ga bolnišnica pokriva, za naslednje stroke:
travmatologija, ortopedija, interna medicina, pulmologija,
nevrologija,

Ob zmanjšanju vseh posteljnih zmogljivosti je možno v povezavi
z internim oddelkom preseliti po 20 postelj za diagnostiko in
zdravljenje akutnih pljučnih bolnikov iz Sežane v Izolo in v
Šempeter. S tem se namembnost bolnišnice Sežana preusmeri v
obravnavo kroničnih pljučnih bolnikov in morebitno speleoterapijo.
Namembnost pulmološkega oddelka v Topolšici se v tem
srednjeročnem obdobju ne spreminja, ker ni ustreznih zmogljivosti
v SB Celje in SB Slovenj Gradec.

4. upoštevanje vpliva povezanosti sorodnih oddelkov, kar bo
omogočilo bistveno boljšo izkoriščenost posteljnih zmogljivosti.
Ocenjujemo, da se bo dejanska gravitacija, ki se je pričela
spreminjati z novim zakonom o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju, ki je odpravil medobčinske oziroma
območne meje, ustalila šele po letu 1994. Zato se bodo spremembe

Tesnejša povezava internih in pulmoloških oddelkov ne pomeni
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zmanjševanja števila specialistov pulmologov v bolnišnicah.

postelj za infektologijo kot v drugih območjih.

Pri izračunu upoštevamo korekcijo glede deleža starejših
prebivalcev.

6. Dermatovenerologija
SH je 1.92 (GO 0.81, NM 2.54), BOD/1000 je 39.61 (MS 17.40,
LJ 48.09). PTZ je 20.63. Zasedenost postelj je 82.4%. Zaradi
različnih kazalcev sklepamo na zdravljenje na drugih oddelkih,
predvsem na internem in pediatričnem, zato je povezava med
temi oddelki pričakovana. V tej stroki še ni organiziranih dnevnih
oddelkov, čeprav pridejo v poštev.

2. Kirurgija
SH je 39.62 (LJ 31.31, NM 53.72), BOD/1000 je 341.43 (LJ 283.00,
NM 411.4793), PTZ je 8.62 (LJ 9.03). Zasedenost postelj je
80.9%.
Vključuje vse kirurške stroke; delitev na posamezne specialnosti
se opravi znotraj bolnišnice. V KC v Ljubljani je prištetih tudi 47
postelj za maksilofacialno kirurgijo.

7. Otorinolaringologija
Kjer nimajo matičnega oddelka, se zdravi del bolnikov na kirurškem
oddelku. SH je 6.51 (KR 2.51, GO 9.59, LJ 4.74). BOD/1000 je
43.84 (KR 15.51, MS 69.67, LJ 23.30), PTZ je 6.7. Zasedenost
postelj je 71.75%.

Pri izračunu upoštevamo korekcijo glede na delež starejših
prebivalcev.
3. Ginekologija in porodništvo
SH je 32.53 (GO 26.30, KR 35.91), BOD/1000 je 204.23 (LJ
153.13, MB 292.50), PTZ je 6.28. Zasedenost postelj je 79.6%.

V Kliničnem centru potrebujejo po izračunih 128 postelj, imajo pa
jih le 104, ki jih tudi v mreži načrtujemo. Če bo stroka zaradi
dejanskih potreb začela postopek za večanje zmogljivosti, se bo
nove potrebe upoštevalo pri investiciji v povečanje zmogljivost
klinike za največ 24 postelj.

Po oceni in izkušnjah je za ginekologijo namenjenih 40 % postelj,
za porodništvo pa 60 %, od teh polovico za ogroženo nosečnost
in druga polovica za porodnice. Posteljice za novorojence so
nedeljiva celota porodne postelje.

Bolniki iz koprskega območja "bežijo" v Šempeter in Ljubljano.
Leta 1993 so v Izoli napolnili s svojimi bolniki le še 14.7 postelje.
Če se stanje ne bo popravilo, bo oddelek "odmrl", čeprav tega v
mreži še ne načrtujemo.

Če bi se priliv pacientk v porodnišnico Postojna zmanjšal z
obalnega, novogoriškega in ljubljanskega območja, se bodo
zmogljivosti ginekološko-porodniških oddelkov v naštetih
območjih ustrezno povečali, del dejavnosti v Postojni pa preusmeril
v druge programe. Teoretično pride v poštev združevanje obeh
oddelkov na Gorenjskem na eni lokaciji. Jeseniška varianta je
manj ugodna, ker bi se število postelj povečalo preko prostorskih
možnosti. Poleg tega se bi povečal pritisk na ljubljanski oddelek.
V mreži združevanja jeseniškega in kranjskega oddelka še ne
načrtujemo.

8. Oftalmologija
SH je 4.00 (KR 3.32, GO 6.29, LJ 3.67). BOD/1000 je 36.70 (KR
31.20, KP 55.27, LJ 33.32). PTZ je 9.18. Zasednost postelj je
67.8%.
V Novem mestu načrtujemo 25 postelj za bolnike iz drugih območij,
če bo priliv zaradi kadrovskih sprememb uplahnil, se bo moralo
povečati število postelj v Ljubljani, Celju in Izoli.
9. Nevrologija

4. Pediatrija

Zmogljivosti se določajo skupaj z internistiko, saj ugotavljamo
medsebojno odvisnost obeh oddelkov. SH je 2.99 (GO 0.57, NM
5.47, LJ 2.86), BOD/1000 je 49.66 (GO 9.66, NM 71.30). PTZ je
16.6 (KP 11.88, MB 19.71, LJ 19.02). Zasedenost postelj je 86.5%.
Na novomeški oddelek sprejemajo tudi psihiatrične bolnike.

SH je 12.90 (KP 10.62, MB 15.38), BOD/1000 je 99.71 (LJ 74.16,
MB 129.52), PTZ je 7.80 in je visoko nad evropskimi državami.
Zasedenost postelj je 67.6%.
Odprto je vprašanje zmogljivosti otroškega oddelka v Brežicah in
Novem mestu. Iz Sevnice se je zdravilo v Brežicah le 11 % otrok,
drugi v Novem mestu in Celju. V Novem mestu se je zdravilo le 21
% otrok iz Krškega. Zato je smotrno vsklajeno določanje števila
postelj za obe bolnišnici. Zmogljivosti načrtovanega otroškega
oddelka kirurških strok se bodo pridobile na račun posameznih
kirurških strok in standardnega otroškega oddelka. Postelje za
matere niso vštete, ker gre za nadstandardni program.

Pri izračunu upoštevamo delež starejših prebivalcev.
10. Psihiatrija
SH je 4.71 (NM 2.30, KR 6.39, LJ 5.38). BOD/1000 je 266.31
(NM 190.67, GO 429.77), PTZ je 56.53, brez ljubljanske klinike
55.34. Zasedenost postelj je bila 1993. leta 91.07%.
Zaradi odnosa do te stroke v preteklosti števila postelj ne
znižujemo. Število bolnišnic ostane nespremenjeno. V strokovnih
osnovah za pripravo plana je sicer nakazana možnost, da se
ustanovi psihiatrični oddelek v Novem mestu. Imel bi največ 100
postelj. Glede na bližino Ljubljane, kjer bi morali število postelj
zmanjšati za 100, dolenjskega oddelka ne načrtujemo v mreži
javne zdravstvene službe. V postopku je preselitev mariborskega
oddelka v mesto, kar je smotrno zaradi izboljšanja delovnih
pogojev, delovanja in upravljanja. Z izgradnjo oddelka se skupno
število psihiatričnih postelj v mreži javne zdravstvene službe v
Sloveniji poveča. Število postelj mariborskega oddelka določi RSK
za psihiatrijo.

5. Infektologija
Zmogljivosti infektologije je treba določati skupaj z internim
oddelkom, saj je več kot polovico obravnavanih bolnikov z
internističnega področja. SH je 5.08 (GO 0.53, MS 13.72). BOD/
1000 je 43.41 (GO 6.77, MS 91.22). PTZ je 8.52 (KC 8.5, NM
9.6). Zasedenost postelj je 76.1%.
Polovica zmogljivosti je namenjena zdravljenju otrok, polovica pa
odraslih bolnikov.
V Murski Soboti potrebujejo zaradi znanih razlogov večji delež
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11. Ortopedija

13. Rehabilitacija

SH je 6.32 (MS 3.55, KP 14.13, LJ 7.45), BOD/1000 je 80.14 (MS
49.30, KP 156.60, LJ 93.60), PTZ je 12.69 dni (CE 10.3, Valdoltra
12.5, Ljubljana 12.8). Zasedenost postelj je bila 1993. leta 78.42%.

Načrtujemo le zmogljivosti Inštituta za rehabilitacijo, druge
zmogljivosti so vključene v splošne in specialne bolnišnice in
naravna zdravilišča, kjer ZZZS odkupi letno okoli 10% BOD,
ustvarjenih v bolnišnicah (leta 1993 3,335.473 oskrbnih dni v
bolnišnicah, v zdraviliščih okoli 330.000 dni).

V Valdoltri je predvideno zmanjšanje števila postelj na račun
bolnikov, ki prihajajo tja na zdraviliško zdravljenje, zato se tam
zmogljivosti za ortopedijo ne zmanjšujejo.
število postelj je večje v območjih z večjim deležem starejših
prebivalcev.
12. Ontologija na Onkološkem inštitutu
V planu so zajete samo zmogljivosti Onkološkega inštituta.
Onkološki bolniki se zdravijo tudi na drugih oddelkih. Kazalci o
koriščenju so v ontologiji zelo poenoteni za vsa območja. Poprečno
je SH 4.60, BOD/1000 je 53.16 dni in PTZ 11.56 dni, pri čemer je
za bolnike Pomurja 13.6 dni, za ljubljanske pa 9.7 dni. Zasedenost
postelj je 79.4%.

.

SH je bila v letu 1993 1.03. Na Inštitutu so imeli 85.8% zasedenost
postelj, zdravili so (samo) 50 tujih bolnikov, s katerimi so zasedali
skozi vse 1993. leto 7 postelj. Vse bolnike naročajo, PTZ je 30.7
dni, zato je možna večji odstotek zasedenosti postelj. Tudi za
potrebe Inštituta bi bilo smotrno koriščenje hospica za posamezne
bolnike, vendar v manjšem deležu kot pri ontologiji, kirurgiji in
internistiki.
14. Invalidna mladina
Oba oddelka sprejemata otroke iz vse Slovenije. SH je ob
upoštevanju obeh oddelkov 0.22, BOD/1000 je 20.70, PTZ 93.59
dni. 4.7 odstotkov zmogljivosti obeh oddelkov so koristili otroci
beguncev bivše Jugoslavije.
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2. Kategorije bolnišnic v Republiki Sloveniji

3.Terciarna raven zdravstvene dejavnosti

2.1. Klinični zavodi

Terciarna raven se opravlja za vso državo le na klinikah in inštitutih.
Pravilnik o kategorizaciji slovenskih bolnišnic bo določil, katera je
ta dejavnost in kolikšen delež predstavlja v obsegu dejavnosti
zavoda.

Klinike
Inštituti
2.2. Regionalni (območni) zavodi
2.3. Lokalni (podobmočni) zavodi
2.4. Specialni zavodi
Delovna področja posameznih kategorij zavodov bo opredelil
Pravilnik o kategorizaciji slovenskih bolnišnic.
4. Načrtovani kadri po strokah oziroma oddelkih
bolnišnic

Tabela 3. Število vseh zaposlenih po strokah oziroma oddelkih (na zasedeno posteljo)*
Stroka/oddelek

Klinična na
posteljo

Učna na
posteljo

Območnana
posteljo

Interni

1.55

1.40

1.35

Kirurški, urološki

1.85

1.70

1.65

Gin. porodniški

1.85

1.70

Pediatrični

1.55

1.70

1.35

Pulmološki"

1.55

1.40

1.35

Infektološki

1.55

1.40

1.35

Dermatovenerološki

1.20

1.10

1.05

Otorinolaringološki

1.60

1.45

1.40

Oftalmološki

1.60

1.45

1.40

Nevrološki

1.55

1.40

1.35

Psihiatrični

1.25

1.10

1.05

Ortopedski

1.75

1.65

1.55

•

1.60

Na Onkološkem inštitutu vLjubljani bo delalo na posteljo 1.75 zaposlenih, na Inštitutu RS za rehabilitacijo pa 1.55 delavca.
Število zaposlenih na 1000 dializnih posegov.9
Dializni center

„
Oseb na 1000

v klinični bolnišnici

4.70

v učni bolnišnici

4.30

drugi dializni centri

4.15

Ministrstvo za zdravstvo bo določilo število delovišč v bolnišnicah za anesteziološko-reanimatološko dejavnost.

* V Številu osebja in kvalifikacijskem količniku ni razlike med območno in
podobmočno bolnišnico; razlika je le v številu oddelkov. Specialne bolnišnice
imajo enako število zdravstvenega osebja In kvalifikacijski količnik kot
enaki oddelki oz. stroke v območni bolnišnici, zato jih ne navajamo posebej.
V Zavodu za Invalidno mladino se prizna obstoječe stanje Šentvid pri Stični
In Stara gora. Med načrtovanim osebjem so tudi nezdravstvenl delavci, ki
naj bi jih bilo 50 % od zdravstvenega osebja; njihovo število je lahko tudi
manjše, če bolnišnica oddaja njihovo delo drugim pravnim ali fizičnim osebam.

Kljub morebitnemu manjšemu številu zaposlenih nezdravstvenih delavcev
je bolnišnica upravičena do enakih sredstev, s katerimi lahko plačuje oddana
dela. Ob smotrnejšem organiziranju delovnih postopkov je možno zaposliti
več zdravstvenega osebja tudi na račun nezdravstvenih delavcev, zato ne
ločimo načrtovanega osebja na zdravstveno In nezdravstveno.
" Po oblikovanju rehabilitacijskega pulmoloikega centra v Sežani se
zanj oblikujejo posebni kadrovski standardi.
'(11) NI razlike med območno in podobmočno bolnišnico.
83

poročevalec, št. 41

Za opravljanje storitev, ki so vezane na bolniško posteljo in se evidentirajo posebej, se doda še naslednje osebje:

Kategorija bolnišnice

Oseb na 100 postelj

Klinična bolnišnica

17.70

Učna bolnišnica

10.00

Območna bolnišnica

8.50

Lokalna bolnišnica

4.50

Tako Izračunano osebje se doda celotnemu zavodu, zato ga ne
določamo po posameznih oddelkih oziroma strokah.
Ker imajo posamezne bolnišnice svoje delavce za čiščenje, pranje
in vzdrževanje, druge pa te službe oddajajo servisom, smo pri
izdelavi standardov uporabili podatke o zaposlenih 1991. Na ta
način je odpravljena razlika med posameznimi bolnišnicami, saj
vse dobijo potrebna sredstva, bodisi za plače svojih delavcev
bodisi za plačilo servisnih uslug.
Standardi zajemajo samo zaposlene za delo pri bolniški postelji,
ne pa tudi kadra v ambulantni specialistični dejavnosti.
Zavod lahko zmanjša število-zapoaterritr na oddelku,-vendar le do
meje, ki mu še omogoča normalno izpolnjevanje delovnih
programov, kar bo ugotavljal strokovni nadzor.
Če pridobi posamezni oddelek pravico opravljanja storitev na
terciarni ravni, se mu ustrezno zviša število zaposlenih.

bila pretežno locirana v bolnišnicah. Število zaposlenih v
bolnišnicah se torej kljub zmanjševanju števila postelj ne bo znižalo,
njihovo število na posteljo se bo celo rahlo povečalo.'0 Na ta način
je izpolnjeno načelo, ki je bilo oblikovano na samem začetku
oblikovanja kadrovskih standardov in mreže javne zdravstvene
službe, da se število osebja v bolnišnicah ne bo zmanjševalo
sočasno z zmanjševanjem števila postelj, omogočen bo le prehod
osebja v specialistično ambulantno dejavnost. Medicinske sestre
in zdravstveni tehniki in zdravniki niso v bolnišnicah v procesu
zdravstvene nege vezani v time v tolikšni meri kot v ambulantni
specialistični dejavnosti, v kateri je na enega zdravnika zaposlenih
še 1.1- -drugih zdravstvenih delavcev. Zato bo dana možnost, da
•■** se število medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v
zdravstveni negi na bolnišničnih oddelkih'relativno celo nekoliko
poveča, kar bo ugoden premik v kadrovski zasedbi delovnih
mest, saj je v razvitih evropskih državah na posteljo zaposlenih
manj zdravnikov in več medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
kot v naši državi.
Natančne razmejitve v številu zaposlenih med ambulantno
specialistično in bolnišnično dejavnostjo še.ni; na osnovi
poglobljenih analiz bo ta razmejitev opravljena do konca leta 1995,
ko bo znano, koliko specialistov in članov njihovih ekip dela v
specialističnih ambulantah.

5. Uresničevanje mreže v bolnišnični dejavnosti
V slovenskih bolnišnicah je delalo 31. 12. 1993 skupaj 18.460
delavcev, vključno s specialistično ambulantno dejavnostjo, ki je

,0
Po tem načelu gre za porast števila ekip v ambulantni specialistični
dejavnosti na račun zmanjševanja bolnišničnega zdravljenja bolnikov. Iz
istega vzroka se bodo povečale tudi zmogljivosti osnovne zdravstvene
dejavnosti.
/

>-■
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III MREŽA JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE ZA
SOCIALNO MEDICINSKO, HIGIENSKO IN
ZDRAVSTVENO EKOLOŠKO DEJAVNOST TER
EPIDEMIOLOGIJO NALEZLJIVIH BOLEZNI

A. OBMOČNI ZAVODI ZA ZDRAVSTVENO
VARSTVO (ZZV)
sekundarna raven zdravstvene dejavnosti

Število zaposlenih v ZZV leta 1994 in načrtovani kadri v letu 2000
Zaposleni
leta 1994

Načrtovani
soc.med.

kadri leta
HEENB

101

19

104

145

N. GORICA

57

10

35

53

KOPER

68

10

46

66

KRANJ

87

10

67

90

LJUBLJANA (3)

59

25

59

99

230

19

121

165

MURSKA SOBOTA

55

10

45

64

NOVO MESTO (5)

52

10

46

66

RAVNE (6)

13

6

14

24

740

119

537

772

2 Ž V
CELJE (2)

MARIBOR (4)

SKUPAJ

Legenda:

im
Skupaj (1)

soc.med. = socialno medicinska dejavnost
HEENB = Higienska in zdravstvenoekološka dejavnost ter epidemiologija nalezljivih bolezni

Od naštetih jih dela na nacionalnem programu 231, leta 2000 pa jih bo 266, od njih 8 na IVZ za potrebe ljubljanskega območja.

(1) Med njimi naj bi bilo 18 % nezdravstvenih delavcev, kar pomeni ustrezna
sredstva"ianje, zato je njihovo število ob enakih sredstvih lahko tudi manjše,
če ZZV oddaja posamezna dela. Natančne razmejitve v številu zaposlenih
med ambulantno specialistično in bolnišnično dejavnostjo še nI; na osnovi
,, poglobljenih analiz bo ta razmejitev opravljena do konca leta 1995, ko bo
znano koliko specialistov In članov njihovih ekip dela v specialističnih
ambulantah.

število načrtovanih delavcev v ZZV Ljubljana manjše od Izračunanih po
standardih, ker del te dejavnosti opravlja IVZ.
(4) število zaposlenih v HEENB dejavnosti je višje zaradi dejavnosti, ki
presegajo potrebe območja in nacionalnega programa, za koroško območje
8 zaposlenih.
^
(5) Vključena je občina Krško; ko se bo oblikoval ZZV za Posavje, se bo
število prebivalcev, ki jih ZZV pokriva, zmanjšalo na 104.468 in temu
ustrezno spremenilo tudi število zaposlenih.

(2) Dodani prebivalci Mozirja in Velenja. Vključeni sta občini Brežice in
Sevnica, čeprav je dana možnost, da se v Posavju - vključno z občino
Krško - oblikuje ZZV.

(6) Brez Mozirja In Velenja; v Mariboru za to območje za HEENB dejavnost
zaposlenih 8 delavcev.

(3) Med zaposlene niso všteti zdravniki pripravniki. Za HEENB dejavnost je
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B. INŠTITUT ZAVAROVANJE ZDRAVJA (IVZ)
terciarna raven zdravstvene dejavnosti
število zaposlenih na IVZ leta 1994 in načrtovani kadri v letu 2000

Dejavnost
Socialnomedicinska dej.

število
skupaj 1994

zaposlenih
zdr.del in sod.

v letu 2000
skupaj (1)

75

64

75(2)

HEENB dejavnost

157

149

165

Skupaj

232

197

240

Od naštetih jih dela na nacionalnem programu 96 (od njih 8 za ljubljansko območje), leta 2000 pa jih bo 114, od tega 10 za ljubljansko
območje.

(1) Med njimi naj bi bilo 18 % nezdravstvenih delavcev, kar pomeni
ustrezna sredstva zanje, zato je njihovo število ob enakih sredstvih
lahko tudi manjše, če IVZ oddaja posamezna dela.

(2) Vključno z nacionalno skupino za zdravstveno informacijski
sistem.

VIRI
1. Plan zdravstvenega varstva R Slovenije. Priloge. Ministrstvo
za zdravstvo R Slovenije, Ljubljana 1993:123-45
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2.

Zdravstvenostatistični letopis Slovenija 1993, Zdrav Var
1994;33 Supf 4:1-445
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PRILOGA II
da zasebniki svoje delo opravljajo v najetih prostorih zdravstvenih
zavodov.

STRATEGIJA RAZVOJA ZDRAVSTVENEGA
VARSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI

Vsi kandidati za zasebno zdravstveno dejavnost, ne oziraje se
na obliko zasebništva, vsako leto do 30. septembra oddajo vlogo
na Ministrstvo za zdravstvo. Zbornica v neposredni komunikaciji
s kandidatom usklajuje njegove želje z možnostmi, preveri
kandidatovo strokovno usposobljenost in usklajenost zaprošene
koncesije z obstoječo mrežo javne zdravstvene službe. Obenem
zbornica poskrbi, da vsak kandidat svojo vlogo dopolni in začne
pripravljati ustrezne ordinacijske prostore. Vse tako rešene vloge
zbornica posreduje Ministrstvu za zdravstvo in poda oceno za
vsakega posameznega kandidata. Posebna komisija, sestavljena
iz predstavnikov Ministrstva za zdravstvo, pristojnih zbornic in
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, najkasneje v treh
mesecih obvesti vse prosilce o njihovih možnostih za zasebno
delo., Pri tem v vsakem posamičnem primeru presoja izpolnjevanje
predpisanih pogojev za opravljanje zasebne zdravstvene
dejavnosti, preveri, ali je prostor v mreži zdravstvene stroke v
kateri kandidat želi opravljati zasebno delo, opredeli kraj, območje
in razmere za opravljanje dejavnosti, predviden čas za pridobitev
koncesije in pričetek dela ter možnost opravljati zdravstveno
dejavnost izven mreže javne zdravstvene službe.

Čeprav so poglavitne sistemske novosti slovenske zdravstvene
zakonodaje iz leta 1992 že uveljavljene, se v zvezi z njimi odpirajo
nova vprašanja. Odgovori nanje naj bi zagotovili, da bo zdravstveno
varstvo v skladu s finančnimi možnostmi Slovenije zagotavljalo
kar najboljšo zdravstveno varnost državljanov Slovenije. Ta
Strategija razvoja zdravstvenega varstva je predlog ukrepov za
izpeljavo nadaljnjih organizacijskih, kadrovskih, političnih ter
ekonomskih sprememb na vseh področjih slovenskega
zdravstva. Eden od pogojev za izpeljavo teh ukrepov je tudi
sprememba zdravstvene zakonodaje.
Strategija je osnovni del gradiva, ki ga sestavljata še Plan
zdravstvenega varstva in Mreža zdravstvenih služb za potrebe
obveznega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji. Ker
je cilj te strategije usmerjanje razvoja zdravstvenega varstva, bo
njeno vsebino treba še v bodoče preverjati in jo prilagajati
razmeram«in zahtevam zdravstvenega varstva v Republiki
Sloveniji.
I. ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Pravico do koncesije je treba načeloma omejiti pravnim in fizičnim
osebam, katerih osnovna dejavnost ni zdravstvo.

1. Obvezno zdravstveno zavarovanje

Za večjo izbiro na višjih ravneh zdravstvene mreže je treba omiliti
35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti in vrhunskim
strokovnjakom v javnih zdravstvenih zavodih dovoliti tudi zasebno
delo. Kriterije vrhunskosti določi Zdravstveni svet, obseg in pogoje
zasebnega dela Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
strokovnjakom pa dovoljenje za zasebno delo podeli minister za
zdravstvo. Zasebni zdravniki lahko z zdravstvenimi zavodi
sklenejo pogodbe o delu, ki jih je moč skleniti zaradi ohranitve
strokovne ravni zasebnih zdravnikov, ali pa jih pri podeljevanju
koncesije celo pogojevati, če je z njimi povezana ohranitev
dejavnosti oziroma programov zdravstvenih zavodov. Plačilo za
pogodbeno delo in cena storitev, opravljenih s pogodbenim delom,
se ne razlikujeta od plačil za redno zaposlene oziroma od cene,
ki jo za enake storitve plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.

Obvezno zdravstveno zavarovanje je opredeljeno z zakonom.
Finansira se prek prispevne stopnje za zdravstvo s solidarnostno
in namensko zbranim denarjem. Vsem zavarovanim osebam
zagotavlja zdravstveno varstvo v takem obsegu in kakovosti,
kakor ju razen zakona določajo še splošni akti Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, vsako leto dogovorjena
izhodišča ter pogodbe med izvajalci in plačniki. Zdravstvene
storitve, ki niso ali ne bodo vključene v obvezno zdravstveno
zavarovanje, bodo posamezniki plačevali prek različnih oblik
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ali pa neposredno.
2. Prostovoljno, neobvezno zdravstveno zavarovanje
Prostovoljno zdravstveno zavarovanje zavaruje tiste zdravstvene
storitve, ki ne sodijo v obvezno zdravstveno zavarovanje. Vsebina
tega zavarovanja se bo prilagajala z obsegom pravic obveznega
zdravstvenega zavarovanja in z višjim standardom zdravstvenih,
pa tudi nezdravstvenih storitev.

Skupna količina storitev, ki jih na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja vsako leto opravijo zdravniki s koncesijo
in zdravstveni zavodi, ne sme .presegati finančnih okvirov, ki jih
za tisto leto določa dogovor med partnerji in omogoča prispevna
stopnja za zdravstvo. To pomeni, da zdravstveni zavodi z
odhodom svojih delavcev med zasebnike izgubijo tudi ustrezen
obseg svoje dejavnosti.

Kakšne so oblike višje ravni zdravstvenega varstva in kateri so
pogoji, pod katerimi jih je možno dobiti, je našteto v pogodbah, ki
jih zavarovalnice - domače ali tuje, državne ali zasebne - sklepajo
s svojimi zavarovanci. Višjo raven zdravstvenih storitev si je
možno zagotoviti tudi z neposrednim plačilom ali doplačilom.

Pogoj za dodelitev in obdržanje koncesije je, da vsak zasebnik
sklene vsako leto pogodbo z Zavodom za zdravstveno
zavarovanje Slovenije in opravi vse storitve iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja v pogodbeni količini in pod pogoji, za
katere se vsako leto dogovorijo vsi udeleženci. Zasebno se lahko
izvajata kurativna in preventivna zdravstvena dejavnost.
Dosledno izvajanje preventive je treba zavarovati z natančno
opredelitvijo populacije, za katero se izvaja preventivni program
in s finančnimi spodbudami za preverljivo dobre dosežke.

H. ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
I. Zasebna zdravstvena dejavnost
Pod pogoji enakih kadrovskih in storitvenih normativov se zasebno
delo nadzorovano, usklajeno in postopoma uvaja na vseh področjih
zdravstvenega varstva, razen na tistih, ki jih izvzema zakon.
Uvajanje zasebne zdravstvene dejavnosti ne sme vplivati na
nepretrgano in nemoteno zdravstveno preskrbljenost ljudi.

Ministrstvo za zdravstvo pripravi Pravilnik za pridobitev pravice
do zasebnega dela v zdravstvu, ki določi minimalne pogoje za
pridobitev koncesije in obveznosti koncesionarja ter opredeli
okoliščine, v katerih se že podeljena koncesija odvzame.

Zdravstveni delavci izvajajo zasebno zdravstveno varstvo s
koncesijo ali brež nje. Pravico do koncesije imajo vsi samostojni
zdravstveni poklici v mreži javne zdravstvene službe. Zaradi
ohranitve namembnosti javnih zdravstvenih površin je zaželjeno,

Z nadaljnjim uvajanjem zasebnega dela se bo zmanjševal delež
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"črnih praks" v zdravstvu. Združenje zasebnih zdravnikov,
• zbornice in Ministrstvo za zdravstvo bodo skupaj z drugimi organi
sodelovali pri njihovem preganjanju.

sodelovanje z osnovno zdravstveno dejavnostjo. Domovi za
starejše občane bodo lahko prevzeli tudi vlogo negovalnih
bolnišnic.

2. Koordinacija in usmerjanje celovite zdravstvene dejavnosti

Zaradi boljše izmenjave znanja in izkušenj naj bi se bolnišnice
bolje povezale med seboj, tudi z izmenjavo strokovnjakov. Tisti
diagnostični in terapevtski ukrepi, za katere je potrebna draga
oprema, se bodo opravljali le v eni ali v nekaj bolnišnicah, vendar
bodo pri tem lahko sodelovali usposobljeni strokovnjaki iz vseh
bolnišnic.

V okviru celovite zdravstvene dejavnosti bodo posebne pozornosti
in spodbude deležni programi osnovne zdravstvene dejavnosti.
S strokovnimi merili za ugotavljanje kakovosti dela se bo bolje
vrednotilo uspešno izvajanje njenih storitev in programov. Pri tem
bo dana prednost izvajanju in financiranju preventivnih programov
v skladu z navodili, ki jih izda minister za zdravstvo. Na ta način
bo mogoče doseči tudi večji delež sredstev za osnovno
zdravstveno dejavnost.

7. Zdravstvena nega
Zaradi naraščajočega pomena zdravstvene nege je treba opredeliti
njeno delovno področje, da ne bi prihajalo do prepletanja z delovnim
področjem zdravnika. Pri tem se upošteva opredelitev
zdravstvene nege, kakor jo je pripravila Svetovna zdravstvena
organizacija.

Bolj razpršeno zdravstveno dejavnost bodo na posameznih širših
območjih, ki bodo pokrivala območja več novih občin, spremljali
in usklajevali koordinatorji zdravstvene dejavnosti. Delovali bodo
v območnih zavodih za zdravstveno varstvo. Oblikovali bodo
delovno skupino za vsklajeno delovanje in izvajanje nalog na
ravni države v povezavi z Ministrstvom za zdravstvo ter drugimi
pristojnimi organi in organizacijami. Po posameznih strokovnih
področjih bodo zdravstveno dejavnost usmerjali ustrezni razširjeni
strokovni kolegiji, koordinirali pa strokovnjaki z nazivom višji
svetnik.

Pomanjkanje medicinskih sester naj se rešuje z boljšim nagrajevanjem in drugimi ugodnostmi na skrbno izbranih delovnih
mestih, s premestitvami v deficitarne dejavnosti, s povečanim
vpisom v zdravstvene šole, s štipendiranjem, z zaposlitvijo v
bolnišnicah, z obremenjevanjem le s tistimi nalogami, ki sodijo v
sestrsko delo In s ponovnim uvajanjem bolničarskecJS profila.
Zdravstvena nega se bo razvijala skladno s kadrovskimi,
izobraževalnimi in materialnimi pogoji na osnovi dolgoročnega
programa razvoja zdravstvene nege v Republiki Sloveniji.

3. Ohranitev dejavnosti zdravstvenih domov
Zdravstveni dom ostane v zdravstvenem varstvu funkcionalna
celota, ki jo sestavljajo vsi nosilci zdravstvene dejavnosti,
zaposleni v javnem zavodu in zasebniki s koncesijo. Zdravstvena
dejavnost, ki jo bodo na področju osnovne zdravstvene dejavnosti
prevzeli zasebni koncesionarji, naj poteka predvsem v prostorih
sedanjih zdravstvenih domov. V ta namen je potrebno pripraviti
splošne pogoje in medsebojne obveznosti za sodelovanje
zdravstvenega zavoda in zasebnika na organizacijskem,
strokovnem in finančnem področju.

8. Organizacija dela
Organizacija in delovanje zdravstvene službe bosta izhajali iz
organizacijske prilagodljivosti, ki bo omogočila prehajanje osebja
na tista medicinska področja, kjer bodo zdravstvene potrebe
naraščale. Pri tem je treba paziti, da bodo ustrezna dela opravljali
delavci z najnižjo potrebno strokovno usposobljenostjo, ki bo
zagotavljala ustrezno strokovno raven opravil. To bo potrebno
upoštevati tudi pri reševanju problemov, ki nastajajo zaradi
pomanjkanja medicinskih sester.

V zdravstvenih domovih je tudi v spremenjenih okoliščinah treba
ohraniti enotnost preventivne in kurativne zdravstvene dejavnosti.
V njih naj se še naprej opravljajo vse dosedanje oblike
zdravstvenega varstva, tudi ambulantno-specialistične, ki se bodo
z zasebništvom bolnišničnih zdravnikov še okrepile.

Pri organizaciji in delovanju zdravstvenih dejavnosti, ki so zelo
obremenjujoče za zdravstveno osebje in je zato interes za tako
delo manjši, naj se uvedejo posebne finančne vzpodbude.

4. Lekarniška dejavnost

9. Razvoj zdravstvene dejavnosti

Z enakomerno porazdelitvijo lekarniških enot je treba ljudem
zagotoviti dobro dostopnost do zdravil. Lekarniška dejavnost lahko
postopoma v celoti preide v zasebno dejavnost.

Odločitve o strokovnem razvoju in obsegu zdravstvene dejavnosti
naj se sprejemajo na podlagi ocene zdravstvenih in ekonomskih
koristi, ob upoštevanju vseh stroškov (cost benefit analiza).
Posebno pozorno bo treba uvajati nove diagnostične in terapevtske
metode, ki so za posameznika lahko neprecenljive, malo ali nič
pa doprinesejo k boljšemu zdravju vseh ljudi. Pri tem bo treba
upoštevati, da je uvajanje novih diagnostičnih in terapevtskih
metod, tudi vrhunskih, v mrežo javne zdravstvene službe, nujno
za strokovni razvoj zdravstva, vendar le v obsegu, ki ga zmoremo
plačati iz solidarnostno in namensko zbranih javnih sredstev ter
z ekonomsko znosno neposredno udeležbo ljudi. Razvoj
zdravstvene dejavnosti zagotavlja tudi država, z delnim
sofinansiranjem dejavnosti na terciarni ravni (univerzitetne
dejavnosti), ki jo izvajajo klinike in inštituti.

5. Specialistična ambulantna dejavnost
Izvaja strokovno usmerjeno specialistično zdravstveno varstvo
nehospitaliziranih bolnikov. Večina te dejavnosti lahko preide v
zasebno dejavnost, ko bo s kadrovskimi standardi natančneje
razmejena od bolnišnične dejavnosti. Zasebni specialisti se bodo
pogodbeno ali z delno zaposlitvijo vključevali v vsakdanje
aktivnosti in dežurno službo bolnišnic. Pogoje in oblike takega
sodelovanja bo predpisoval poseben Pravilnik, ki ga bo v
sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in
Zdravniško zbornico izdalo Ministrstvo za zdravstvo.

Uvrščanje strokovnih in zdravstvenih novosti v program
obveznega zdravstvenega zavarovanja bo usmerjalo Ministrstvo
za zdravstvo prek strokovnih utemeljitev klinik in inštitutov ter na
predlog Zdravstvenega sveta.

6. Bolnišnična dejavnost
Za zmanjšanje stroškov bolnišnične dejavnosti se uvedejo še
negovalne bolnišnice, dnevne bolnišnice in bolnišnice na domu.
Določi se vsebina njihovega dela in pogoji za njihovo uvajanje.
Uvajanje novih oblik bolnišnic bo pogojevalo postopno prilagajanje
kadrovskih normativov na področju bolnišnične zdravstvene
dejavnosti, na področju zdravstene nege pa poglobljeno
poročevalec, št. 41

10. Vrednost dela
Nizka vrednost dela je že dalj časa žgoč problem v slovenskem
zdravstvu. Ob delovnopravni zakonodaji in omejenih sredstvih
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za vse oblike obveznega zdravstvenega zavarovanja, je možno
višjo vrednost dela doseči z boljšo organizacijo dela, z boljšo
izrabo delovnega časa in zdravstvene opreme, z varčno porabo
dragega sanitetnega in zdravstvenega materiala, z zniževanjem
števila zaposlenih in s prodajo zdravstvenih storitev, znanja in
kapacitet na domačem ter tujem tržišču, tako za domače kakor
tudi tuje uporabnike. Osnovna usmeritev bo tudi, da mora biti
bolje plačano tisto osebje, ki več in boljše dela.

Za tista strokovna področja, za katera zaradi premajhnega
zanimanja ni mogoče zagotoviti dovolj strokovnega kadra, Zavod
za zdravstveno zavarovanje zagotovi posebne finančne
vzpodbude oziroma pokrije stroške specializacije. Po potrebi pa
je treba omogočiti delo tudi strokovnjakom iz tujine. Na enak
način se zdravstveno osebje lahko zagotovi tudi v krajih, v katerih
je zdravstvena preskrbljenost zavarovanih oseb nezadostna.
3. Sprotno strokovno usposabljanje in izobraževanje

Potrebno bo določiti in nadzorovati cene zdravstvenih storitev
tudi za zasebno zdravstveno dejavnost brez koncesije oziroma
pogoje, kdaj takega nadzora ni (vrhunski strokovnjaki svetovnega
slovesa).

Zaradi naglega razvoja medicinske znanosti le redno sprotno
usposabljanje in izobraževanje omogoča ustrezno strokovno
raven dela. Zato je treba v posameznih zdravstvenih zavodih in
na posameznih strokovnih področjih, pomembnih za sistem
slovenskega zdravstvenega varstva, finančno podpirati
strokovno usposabljanje in raziskovalno delo. Pri tem naj
sodelujejo tudi zdravstvene šole, še zlasti Medicinska fakulteta.
Omogočiti je treba tudi kupovanje strokovne literature in
vključevanje v mednarodno informacijsko mrežo, ki zdravstveno
osebje hitro in enostavno seznanja z najnovejšimi dosežki.

III. ČLOVEŠKE IN MATERIALNE ZMOGLJIVOSTI
1. Dodiplomsko šolanje
Vpis na Medicinsko fakulteto in na druge zdravstvene šole naj
izhaja iz strokovno ocenjenih in preverjenih potreb po določenih
zdravstvenih poklicih v mreži javne zdravstvene službe in izven
nje (zasebniki brez koncesije, slovenski zdravniki na tujem, tuji
študenti, samoplačniki itd). V učne programe vseh zdravstvenih
šol naj bo vključeno poznavanje zdravstvene ekonomike, kakor
tudi vsebine in ciljev Zdravja za vse in možnosti ter načinov
njihovega doseganja v Sloveniji. Predvsem zdravniki naj v zadnjem
letu šolanja dobijo izbrana znanja o ekonomskem in socialnem
okolju, v katerem bodo opravljali svoj poklic, pa tudi psihološka
znanja, ki so pomembna za odnose med zdravnikom in bolnikom.

Za organizacijo strokovnih srečanj na domači ali mednarodni
ravni, je potrebno predpisatj splošne pogoje, ki naj določijo tako
njihovo pogostnost, kakor tudi organizacijske in finančne pogoje
oziroma vse oblike odgovornosti organizatorjev.
4. Zaposlovanje v mreži javne zdravstvene službe
Število vseh zaposlenih v mreži javne zdravstvene službe za
potrebe obveznega zdravstvenega zavarovanja se ne sme
• povečevati. Nove prioritetne naloge zdravstvenega varstva naj
se najprej poskušajo izpolniti s prerazporejanjem in prekvalifikacijo
obstoječega osebja. Javni zdravstveni zavodi ne bodo
nadomeščali z novimi zaposlitvami tistih zdravstvenih delavcev,
ki bodo od njih odšli in postali zasebniki s koncesijo. Zavod za
zdravstveno zavarovanje pa jim bo za ustrezen odstotek znižal
program iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

2. Podiplomsko šolanje
Javni zdravstveni zavodi in koncesionarji morajo zaposlovati
pripravnike, sekundarije in specializante do pridobitve pravice za
samostojno delo. Za to jim pripadajo tudi ustrezna sredstva. Z
administrativnimi in finančnimi ukrepi, kot so štipendije (država,
Zavod za zdravstveno zavarovanje, lokalne skupnosti, podjetja),
zagotovljeno delovno razmerje, ustrezna plača in kadrovsko
stanovanje, naj se zdravstvene delavce spodbuja in zaveže, da
se bodo usposabljali in kasneje tudi zaposlili v strokah in krajih,
kjer so v mreži javne zdravstvene službe najbolj potrebni.
Konkretni pogoji za podiplomsko usposabljanje zdravstvenih
delavcev bodo vnešeni v vsakoletne dogovore med partnerji.

Kjer so tehnično-servisni del zdravstva prenesli na zasebno
področje izven zdravstva, se stroški reševalnih, tehničnih in
finančnih služb sicer vračunajo v ceno storitev, ne računajo pa
se več zaposleni na teh področjih.
•I
Zagotovijo se javna sredstva za prezaposlitev, nujno potrebno
prekvalifikacijo, dokvalifikacijo in druge ustrezne ukrepe za
zaposlene v zdravstvu, katerih delo ne bo več potrebno.

Pri odločanju o specializacijah naj imajo prednost tiste medicinske
stroke, ki so vključene v osnovno zdravstveno dejavnost. Pri
tem bo posebna pozornost namenjena prehodu splošne medicine v družinsko medicino. Vsebino njene specializacije bo
potrebno določiti posebej in na način, da se bodo v njej lahko z
dodatnim izobraževanjem izpopolnili tudi specialisti splošne medicine in dispanzerskih dejavnosti.

5. Materialne zmogljivosti
Določiti je potrebno standarde materiala in materialnih zmogljivosti
v mreži javne zdravstvene službe. To so standardi porabe
materiala in zdravil, uporabe' zgradb in prostorov, za medicinsko
in nemedicinsko opremo in podobno. Te standarde naj bo mogoče
prilagoditi razvoju zdravstvene službe, pa tudi spreminjanju
zdravstvenega standarda, ki bo posledica spremenjene
zbolevnosti in zahtevnosti ljudi.

Pri specializacijah, usmerjenih specializacijah in ožje usmerjenih
specialističnih znanjih bo omogočeno strokovnjakom, da znanja
pridobivajo tudi v tujini. Prednost pa bomo dajali izobraževanju,
pri katerem se bodo strokovnjaki vključevali v mednarodne
strokovne tokove na enakopravni ravni oziroma če bodo vanj
vključeni vrhunski strokovnjaki iz tujine.

6. Nadzor
Strokovni nadzor je potreben zaradi doseganja čim višje kakovosti
strokovnega dela, finančni in upravni nadzor pa zaradi ustreznejše
organiziranosti zdravstva in uravnoteženosti finančnega
poslovanja. Strokovni nadzor posameznih zdravnikov in
zobozdravnikov bo izvajala Zdravniška zbornica, drugih
strokovnjakov pa njihove poklicne zbornice. Strokovni nadzor
zdravstvenih zavodov bodo izvajale pooblaščene zbornice.
Upravni nadzor bo izvajalo Ministrstvo za zdravstvo, finančnega
, pa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Potrebe po novih zdravstvenih delavcih v mreži javne zdravstvene
službe, ki bodo nastale zaradi upokojitev, odhodov v zasebno
delo ali zaradi drugih vzrokov, bodo zdravstveni zavodi in
koncesionarji pravočasno vnaprej prijavili Ministrstvu za
zdravstvo. To jim bo priznalo sredstva za šolanje bodočih
strokovnjakov do pridobitve pravice za samostojno opravljanje
poklica. Zdravnike, ki mimo teh potreb po končanem sekundarijatu
nadaljujejo s specializacijo, plačujejo javni zdravstveni zavodi In
koncesionarji sami. Možnost volontiranja je za vse in povsod
povsem odprta.

Za strokovno svetovanje z nadzorom bodo posamezni
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strokovnjaki, skupine strokovnjakov, razširjeni strokovni kolegiji,
poklicne zbornice in stanovska društva pripravila strokovne
smernice.

V. UPRAVLJANJE IN VODENJE

Za usmerjeno strokovno svetovanje z nadzorom pa se bodo
uporabljala tudi strokovna poročila, ki jih po naročilu ministra za
zdravstvo pripravi posamezni strokovnjak ali skupina
strokovnjakov.

Dopolniti je treba pravila dogovarjanja o programih obveznega
zdravstvenega zavarovanja in njihovem financiranju. Na splošni
ravni naj udeleženci upoštevajo svoje pristojnosti, naloge in
odgovornosti, kar naj se kaže v predlogih zdravstvenih programov,
pa tudi oceni potrebnih kadrov in materialnih ter finančnih sredstev.
Pogodbe med izvajalci in plačniki naj bi bile vsako leto sklenjene
do 31. marca. Dogovarjajo naj se le partnerji z ustreznimi
pooblastili. Obvezujoča osnova za dogovarjanje sta v Državnem
zboru potrjena proračunski memorandum in predlog Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije o prispevni stopnji za
poslovanje v tekočem letu.

1. Postopki razdeljevanja sredstev

V vse oblike strokovnega ali upravnega nadzora se po potrebi
lahko vključi tudi strokovnjake iz tujine.
IV. FINANČNA SREDSTVA
1. Zniževanje solidarnostne ravni

Izvajalci zdravstvenega varstva In Zavod za zdravstveno
zavarovanje sklenejo vsako leto pogodbe, po katerih dobijo
izvajalci za pogodbeno poslovno obdobje globalno določena
sredstva, s katerimi bodo izvedli dogovorjeni zdravstveni program. V pogodbi tudi določijo, na kakšen način se bodo sproti
plačevale zdravstvene storitve. Na tej neposredni ravni pa je v
pogajanjih med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije
in javnimi zdravstvenimi zavodi ter koncesionarji arbitraža možna
le pred sklenitvijo pogodbe in sicer v primerih, kadar ena ali druga
pogodbena stranka ne spoštuje sprejetih dogovorov. Pogodbe
se lahko sklepajo tudi za daljši čas in se dopolnjujejo ali na novo
sklepajo le, če nastopijo okoliščine, ki tako spremembo zahtevajo.

Solidarnostna raven naj izhaja iz prioritet javnega zdravstvenega
interesa. Določiti je potrebno, katerih pravic pod nobenimi pogoji
ni mogoče izločiti iz obveznega zavarovanja, katere pravice in
pod kakšnimi pogoji pa je mogoče bodisi omejiti ali izločiti. Pri tem
bo potrebno upoštevati, katere zdravstvene storitve in za katere
skupine prebivalstva predstavljajo javni zdravstveni interes, katere
pa predvsem sodijo v okvir potreb in želja posameznikov. Ob
vsakem morebitnem znižanju dosedanje visoke solidarnostne
ravni pa si bo treba prizadevati, da jo v okvirih ekonomskih
možnosti ohranimo na najvišji možni ravni.
2. Obvladovanje javnih izdatkov za zdravstvo

2. Usposabljanje vodilnih delavcev

Obseg izdatkov za obvezno zdravstveno varstvo je treba opredeliti
tako, da ljudem in izvajalcem zdravstvenega varstva s predvidljivo
stalnostjo omogoča določati ekonomske okvire za delovanje
zdravstva.

Vodilni delavci si morajo pridobiti ustrezna znanja za vodenje
poslovnih procesov. Ker so odgovorni za učinkovito organizacijo
dela, gospodarno porabo in izrabo vseh virov ter za poslovni
rezultat zavoda, morajo taka znanja in veščine postati pogoj za
prevzem vodstvenih nalog.

Zavezance prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje je
treba bolj enakomerno obremeniti. Zavarovane osebe je treba
opozarjati, da je denar za obvezno zavarovanje njihov denar in
naj se zato tudi oni zavzemajo za njegovo razumno porabo. Po
končanem bolnišničnem zdravljenju bodo bolniki prejeli informativni
pregled stroškov zdravljenja.

3. Sodelovanje ljudi
Razvojnih in tekočih problemov zdravstvenega varstva ni mogoče
razreševati brez aktivnega sodelovanja ljudi, ki jim je namenjeno.
Zato naj se okrepi delovanje Sveta za zdravje, pa tudi območnih
svetov zavarovancev in delodajalcev, ki naj postanejo obvezni,
ne le fakultativni. Podpirati je treba skupine za samopomoč. V
zdravstvenih zavodih je treba vzpostaviti urade za pritožbe in
pojasnila, prek katerih bodo bolniki lahko predlagali tudi izboljšave
v delovanju zdravstvenih zavodov.

Zaostriti je treba odgovornost vodilnih delavcev za poslovni uspeh
zavoda in za gospodarjenje z dogovorjenimi in vnaprej znanimi
sredstvi. O morebitnih prihrankih odločajo sami. Zdravstveno
osebje pa je treba spodbujati, da z racionalnim ravnanjem prispeva
k zniževanju stroškov poslovanja zdravstvenih zavodov.
Predstavniki javnih zdravstvenih zavodov in zasebnega
zdravstva ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
določijo vsako leto na podlagi sprejetih izhodišč cene storitev iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Vsake dve leti naj Ministrstvo za zdravstvo izvede širšo anketo,
ki naj odgovori na vprašanja, kako ljudje sprejemajo in ocenjujejo
zdravstveno politiko ter učinkovitost zdravstvenega varstva.
4. Informacijski sistem

3. Obnavljanje in razvoj zmogljivosti v mreži javne zdravstvene službe

Enotni, računalniško podprti informacijski sistem je osnova
vsakršnih podatkovnih baz in statističnih podatkov, brez katerih
ni možno ustrezno načrtovanje zdravstvene politike. Zato je
potrebna tudi enotnost zdravstvenih obrazcev.

S spremembo zakonov je treba bolj natančno določiti pravice In
obveznosti, ki jih Imajo pri obnavljanju in razvoju kadrovskih ter
materialnih zmogljivosti ustanovitelji zdravstvenih zavodov in
izvajalci ter plačniki storitev obveznega zdravstvenega
zavarovanja. Vse razvojne odločitve je treba stroškovno,
zdravstveno in ekonomsko oceniti (cost benefit analiza).

Vsebino In strukturo zdravstveno Informacijskega sistema v
Republiki Sloveniji pripravi Inštitut za varovanje zdravja. Podatki,
ki jih je potrebno spremljati, bodo varni, vsebinsko, oblikovno in
terminsko predpisani ter primerljivi s podatki Svetovne
zdravstvene organizacije oziroma Evropske zveze.

Oprema, ki jo zdravstveni zavodi ali zasebniki dobijo v dar, lahko
pomeni strokovni napredek, obnovo že obstoječe opreme ali pa
širjenje zdravstvene dejavnosti, s posledičnim povečevanjem
stroškov zdravstvenega varstva. Zato morajo biti razvojne
odložitve tudi v primeru donacij pristojnost Zdravstvenega sveta.

poročevalec, št. 41

5. Strokovno-poslovna strategija
Zdravstvo je stičišče številnih strokovnih, socialnih, družbenih,
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političnih in ekonomskih interesov. V njegov širši okvir sodijo tudi
proizvodnja zdravil in drugih številnih zdravstvenih in sanitetnih
izdelkov oziroma potrebščin, zdraviliška dejavnost, zdravstvenorekreacijske aktivnosti in podobno. Zato bi bilo treba posebej
skrbno usmerjati in razvijati programe individualnega in
skupinskega zdravstvenega turizma ter poskrbeti za njegovo
učinkovito promocijo, širša zdravstvena politika, vključena v program "Zdravje za vse", pa s svojimi programi zdravega življenja
poleg ostalih sega tudi na tako pomembno področje, kot je
prehrambena industrija. Zdravstvo postaja zato pomemben
razvojni dejavnik, ki v mnogočem usmerja oziroma sooblikuje
družbeni in gospodarski razvoj Slovenije in njeno uveljavljanje v
svetu in na tujih trgih.

Slovenija naj na področju zdravstva postane mednarodno tržišče
znanja, storitev in izdelkov. Zaradi dolgoročnih poslovnih
interesov slovenska država, pa tudi večji zdravstveni proizvajalci
oziroma zdravstvene ustanove, tujim študentom štipendirajo študij
medicine, farmacije in drugih zdravstvenih poklicev, predvsem iz
tistih držav, s katerimi Slovenija zdravstveno že trguje oziroma
želi trgovati. Za strokovnjake iz teh držav je potrebno v Sloveniji
organizirati specializacije in podiplomska izobraževanja in jih pri
tem seznanjati z možnostmi in kakovostjo naše ožje in širše
zdravstvene ponudbe oziroma kakovostjo naših zdravstvenih
storitev in izdelkov. Prav tako pa naj se stovenski zdravstveni
strokovnjaki vključujejo v pomoč pri organizaciji in dejavnostih
zdravstvenega varstva oziroma zdravstvenega pouka v vseh
državah, kjer je to potrebno.
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Predlog zakona o

PRAVNEM

POLOŽAJU

SKUPNOSTI

V

VERSKIH

REPUBLIKI

SLOVENIJI

(ZVS)
- EPA 1643 - prva obravnava

Na podlagi 180. člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93 in 80/94) umika podpisani
poslanec predlog zakona o dopolnitvi zakona o pravnem
položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji (ZPPVS), ki
ga je vložil v prvo obravnavo 13. VII. 1995 in je objavljen v
Poročevalcu državnega zbora št. 34 z dne 20. VII. 1995.

državnega zbora, v obravnavo in sprejem
- PREDLOG ZAKONA O PRAVNEM POLOŽAJU VERSKIH
SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI - prva obravnava.
Na podlagi 176. člena poslovnika državnega zbora bom na
sejah državnega zbora in matičnega delovnega telesa
sodeloval kot predlagatelj zakona.

Istočasno predlaga, na podlagi 174. in 175. člena poslovnika

Rafael Kužnik, l.r.

Ta določba ima svojo polno veljavo še danes, vendar pa ne
preprečuje, da bi se verske skupnosti, ki to želijo, udejstvovale v
javnem življenju, saj verske skupnosti niso ločene od javnosti,
ločene so samo od države. Da je zakon še vedno aktualen oz. da
ni posebna ovira delovanju verskih skupnosti, pa kaže poleg
ostalega vse večje število verskih skupnosti.

I. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Po 7. členu slovenske ustave so država in verske skupnosti
ločene. V istem členu je tudi določeno, da so verske skupnosti
enakopravne; njihovo delovanje je svobodno. Dejstvo, da so
navedena določila zajeta v splošnih določbah ustave, jim daje
velik pomen. Ustavodajalec je s tem poudaril, da je razmerje med
državo in verskimi skupnostmi zelo pomembno, saj je od tega
razmerja, tako na normativni kot izvedbeni ravni, marsikaj odvisno,
ne nazadnje tudi pravice in dolžnosti državljanov ali drugih oseb.
Ena najpomembnejših ustavnih določb je vsekakor določba o
ločenosti države in verskih skupnosti. Ta določba je pridobitev
moderne dobe in preprečuje zlitje verskih skupnosti z državo,
kar je bil pogost primer v preteklosti; v določenih državah pa je to
še sedaj.

Čeprav veljavni zakon ni kakšna posebna ovira za delovanje
verskih skupnosti, pa je potrebno položaj teh skupnosti v razmerju
do države redefinirati, predvsem v smislu dosledne normativne
izpeljave 7. člena ustave. Poleg tega pa je vedno več ravnanj
države, ki so v smislu navedenega člena ustave zelo sporna.
Tako je sporno ravnanje države, s katerim je npr. del ene izmed
verskih skupnosti postal del državne ustanove (državne
univerze), o načelu ločenosti države in te verske skupnosti je
sedaj težko govoriti. Tudi financiranje verskih skupnosti iz
proračuna je z vidika ločenosti sporno, saj država ne more
financirati tistega, od katerega je ločena. Verske skupnosti, te pa
so zasebne organizacije, tako z državnim denarjem, torej z '
denarjem vseh davkoplačevalcev, in ne samo z denarjem svojih
vernikov, širijo svojo vero.

Sedanja pravna ureditev položaja verskih skupnosti izhaja iz leta
1976, ko je bil sprejet sedaj veljavni Zakon o pravnem položaju
verskih skupnosti v Republiki Sloveniji. Ta zakon je bil sprejet v
drugačnih družbenih razmerah, kot so sedaj in ga je zato potrebno
nadomestiti z novim. Ne glede na čas, ko je bil sprejet, pa je
navedeni zakon med drugim v osnovi izhajal iz istega temeljnega
načela kot je zapisan v sedanji ustavi, to je iz načela ločenosti
države in verskih skupnosti, kar mu še sedaj daje legitimnost.
Tudi določba zakona o tem, da je izpovedovanje vere človekova
zasebna zadeva, je izraz ločenosti države in verskih skupnosti.

Drž§va torej v bistvu pomaga pri širjenju človekove zasebne
zadeve, kar vera je. Tudi dejstvo, da imajo verske skupnosti
svojega predstavnika v svetu RTV, ki je javni zavod, katerega
ustanovitelj je država, je v smislu načela o ločenosti sporno, saj
verske skupnosti na ta način soodločajo o zadevah, ki imajo
državne elemente. Prav tako je ravnanje države, ko je verskim
skupnostim izrecno prepovedala izdajateljstvo RTV programov,
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kar pa je dovolila npr. študentski organizaciji, ki pa, zanimivo,
sploh nima ustavnega položaja, vprašljivo z vidika načela o
svobodnem delovanju, kajti njihovo delovanje je sedaj zaradi tega
delno omejeno. Z vidika enakopravnosti pa se kot vprašljiva
pojavljajo npr. ravnanja države, ko se o določenih zadevah
dogovarja samo z eno versko skupnostjo, z drugimi pa ne, ali pa,
ko eni verski skupnosti daje več finančnih sredstev kot vsem
ostalim skupaj. Takšna ravnanja države očitno upoštevajo kot
kriterij številčnost verskih skupnosti, vendar pa ustava ne daje
podlage za kaj takega. Iz ustave namreč nesporno izhaja
absolutna enakopravnost verskih skupnosti, nikjer ni govora o
tem, da lahko država ločuje verske skupnosti glede na število
vernikov.

pridobivanje dobička, vendar mora opravljanje takšne dejavnosti
temeljiti na njeni veri.
4. člen
Izpovedovanje in širjenje vere je človekova zasebna stvar.
5. člen

i

Verska skupnost lahko sprejme k verskemu pouku osebe mlajše
od 15 let samo po predhodni pisni privolitvi njihovih zakonitih
zastopnikov.
6. člen
*
Verska skupnost ali njen posamezni sestavni del lahko pridobi
lastnost pravne osebe zasebnega prava.

2. Cilji in načela zakona
Ob upoštevanju ocene stanja in razlogov za sprejem zakona, je
cilj zakona, da se z zakonsko ureditvijo, ki izhaja iz ustavnih
določb, vendar ne samo 7. člena, temveč tudi 41. in 42. člena,
pripravi podlaga za dejansko ločitev države in verskih skupnosti,
za njihovo enakopravnost in svobodo delovanja. Tako to ne bo
samo ustavna določba, temveč tudi praksa.

II. PRIDOBITEV IN IZGUBA LASTNOSTI PRAVNE
OSEBE ZASEBNEGA PRAVA
7. člen
Verska skupnost postane pravna oseba zasebnega prava z dnem
izdaje odločbe o vpisu v register verskih skupnosti in njihovih
posameznih sestavnih delov.

3. Ocena finančnih sredstev iz državnega
proračuna
Predloženi zakon ne bo zahteval posebnih finančnih sredstev iz
državnega proračuna.

Odločbo o vpisu v register verskih skupnosti izda Urad Vlade
Republike Slovenije za verske skupnosti najkasneje v petnajstih
dneh po prejemu zahteve.

4. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona

Zoper odločbo, izdano v postopku vpisa v register, je dopustna
pritožba. O pritožbi odloča Vlada Republike Slovenije.
8. člen

Državni proračun bo prihranil pomembno vsoto na račun finančnih
sredstev, ki so sedaj namenjena financiranju nekaterih verskih
skupnosti. Ta sredstva bodo lahko po sprejetju zakona porabljena
za splošno koristne namene in ne za financiranje zasebnih
organizacij, ki imajo vse možnosti, da se financirajo same s svojim
delom.

Zahteva za vpis v register mora vsebovati:
- ime in sedež verske skupnosti;
- ime, priimek in stalno prebivališče zastopnika verske skupnosti;
- overjen podpis zastopnika;
- osnovno informacijo o vsebini verovanja;
- odtis pečata z imenom in sedežem verske skupnosti.

Potrebno pa bo spremeniti tudi nekatere predpise (o univerzi v
Ljubljani,...).

Ime verske skupnosti se mora razlikovati od imena ž'e vpisane
verske skupnosti.

BESEDILO ČLENOV

Ime verske skupnosti mora vsebovati označbo, da gre za versko
skupnost ("v.s.").

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Zastopnik verske skupnosti mora biti polnoletna fizična oseba.

1. člen

9. člen

Verska skupnost je prostovoljno, nepridobitno združenje fizičnih
oseb, ki se združujejo zaradi enakega verskega prepričanja in
izpovedi iste vere.

Pravna oseba zasebnega prava postane z vpisom v register
verskih skupnosti in njihovih posameznih sestavnih delov tudi
sestavni del v register že vpisane verske skupnosti.

2. člen

Zahteva za vpis posameznega sestavnega dela verske skupnosti
v register mora vsebovati:

Delovanje verske skupnosti mora biti v skladu z ustavo, zakoni
t in drugimi predpisi Republike Slovenije.

- izjavo v register že vpisane verske skupnosti, da ima v svoji
sestavi posamezni sestavni del;
- Ime in sedež sestavnega dela;
- ime, priimek in stalno prebivališče zastopnika sestavnega dela;
- overjen podpis zastopnika posameznega sestavnega dela;
- odtis pečata z imenom in sedežem sestavnega dela.

3. člen
Verska skupnost ne sme opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje
izključene dejavnosti.
.
Verska skupnost sme opravljati tudi dejavnost, katere cilj ni
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Iz imena posameznega sestavnega dela verske skupnosti mora
biti razvidno, da gre za del verske skupnosti.

16. člen
Določbe, ki urejajo financiranje verske skupnosti, se smiselno
uporabljajo tudi za financiranje njenih posameznih sestavflih delov.

10. člen
Za vpis posameznega sestavnega dela verske skupnosti v register se smiselno uporabljajo določbe 7. člena tega zakona.

IV. OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI

11. člen

17. člen

Če verska skupnost spremeni ime, sedež ali zastopnika, mora
vložiti zahtevo za spremembo podatkov, vpisanih v register
verskih skupnosti.

Verska skupnost lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost
pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga verska skupnost doseže
z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti, se sme
uporabiti samo za verske namen#**

Zahteva mora biti vložena najkasneje v 30 dneh od nastale
spremembe.

18. člen

Določbi prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljata tudi za
posamezni sestavni del verske skupnosti.

Verska skupnost lahko neposredno opravlja tudi dejavnost, katere
cilj ni pridobivanje dobička, če opravljanje takšne dejavnosti temelji
na njeni veri in če izpolnjuje pogoje, ki jih za opravljanje te dejavnosti
določa zakon.
'

12. člen
Register verskih skupnosti in njihovih posameznih sestavnih
delov vsebuje:

19. člen

• zaporedno številko vpisa;
- številko in datum odločbe o vpisu;
- ime in sedež verske skupnosti ali njenega posameznega
sestavnega dela;
- ime, priimek in stalno prebivališče zastopnika verske skupnosti
ali njenega posameznega sestavnega dela.

Verska skupnost mora državnim organom zagotavljati podatke o
svojem materialno-finančnem poslovanju, ki izvirajo iz opravljanja
pridobitne dejavnosti ali dejavnosti, katere cilj ni pridobivanje
dobička.
20. člen

13. člen
t

Verska skupnost ali njen del izgubi lastnost pravne osebe
zasebnega prava, če se izpiše iz registra ali če verska skupnost
dejansko preneha delovati.

Določbe, ki urejajo opravljanje dejavnosti verske skupnosti, se
smiselno uporabljajo tudi za njene posamezne sestavne dele.

Verska skupnost, ki se izpiše iz registra, ne preneha obstajati in
lahko deluje naprej.

V. VARSTVO NAČEL O LOČENOSTI DRŽAVE IN
VERSKIH SKUPNOSTI, O ENAKOPRAVNOSTI
VERSKIH SKUPNOSTI IN O SVOBODI NJIHOVEGA
DELOVANJA

Posamezni sestavni del verske skupnosti se izpiše iz registra na
zahtevo verske skupnosti, katere del je.

21. člen
Državni organi, lokalne skupnosti, organizacije, katerih
ustanovitelj je država ali lokalna skupnost ter oganizacije in
posamezniki, ki opravljajo javna pooblastila, ne smejo kršiti načel
o ločenosti države in verskih skupnosti, o enakopravnosti verskih
skupnosti in o svobodi njihovega delovanja.

Če se iz registra izpiše verska skupnost, se po uradni dolžnosti
Izpišejo tudi vsi njeni posamezni sestavni deli.
Odločbo o izpisu iz registra izda Urad Vlade Republike Slovenije
za verske skupnosti . Zoper odločbo o izpisu je dopustna pritožba.
O pritožbi odloča Vlada Republike Slovenije.

Kršitev načel iz prejšnjega odstavka pomenijo zlasti splošni ali
posamični akti ali dejanja organizacij oz. posameznikov iz prvega
odstavka tega člena:

III. FINANCIRANJE

- s katerimi je verska skupnost ali njen del postal del državnih
organov, del lokalnih skupnosti oz. njihovih organov ali del
organizacij, katerih ustanovitelj je država ali Jokalna skupnost;
- ki omogočajo, da se preko organov in organizacij, navedenih v
prejšnji alinei, opravlja konfesionalna dejavnost ali druga dejavnost,
ki posredno ali neposredno pripomore k širjenju vere;
- ki omogočajo, da se v prostorih ali objektih, ki so državna last,
last lokalnih skupnosti ali last oz. so v upravljanju organizacij,
katerih ustanovitelj je država ali lokalna skupnost, opravljajo verski
obredi ali verski pouk;
- s katerimi se ena ali več verskih skupnosti posredno ali
neposredno spravi v boljši položaj nasproti drugim verskim
skupnostim;
- s katerimi se spravljajo verske skupnosti v slabši ali boljši položaj
glede na druge primerljive organizacije;
- s katerimi se neupravičeno otežuje ali onemogoča delovanje
verskih skupnosti.

14. člen
Verska skupnost lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:
- iz svoje dejavnosti;
- s prispevki vernikov in drugih oseb;
- iz drugih virov.
15. člen
Verska skupnost ne more biti financirana iz proračunskih ali drugih
javnih sredstev.
Iz proračunskih ali drugih javnih sredstev ne more biti financirano
širjenje ver preko organizacij, ki jih ustanovijo verske skupnosti.
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22. člen

člena tega zakona. Uradu Vlade Republike Slovenije za verske
skupnosti mora v roku 90 dni od začetka veljavnosti tega zakona
dostaviti manjkajoče podatke iz 8. člena. .....

Pravni |ikti ali dejanja, s katerimi se kršijo načela o ločenosti
države in verskih skupnosti, o enakopravnosti verskih skupnosti
in o svobodi njihovega delovanja, so brez pravnega ali kakšnega
drugega učinka.

Določba prejšnjega odstavka velja smiselno tudi za posamezni
sestavni del verske skupnosti.
24. člen

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o pravnem
položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list SRS,
št. 15/76, 42/86 in Uradni list RS št. 22/91).

23. člen
Verska skupnost, katere ustanovitev je bila prijavljena pristojnemu
organu na podlagi Zakona o pravnem položaju verskih skupnosti
v Republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 15/76, 42/86, in Uradni
list RS št. 22/91), se po uradni dolžnosti vpiše v register iz 12.

i

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

OBRA
Pridobitev lastnosti pravne osebe zasebnega prava je urejena v
drugem poglavju. To poglavje obsega določbe, ki so "tehničnega"
značaja, kot je postopek vpisa, organ, ki izdaja odločbe in drugo.
Postopek je enostaven in verska skupnost lahko v kratkem času
pridobi lastnost pravne osebe zasebnega prava. Isto poglavje
vsebuje tudi določbe o prenehanju lastnosti pravne osebe. Verska
skupnost, ki se izpiše iz registra, s tem ne preneha obstajati in
deluje naprej. Seveda pa lahko preneha, če se tako odločijo
ustanovitelji. Tudi del verske skupnosti lahko postane pravna
oseba. Veljajo smiselno enaka pravila kot pri sami verski skupnosti.

V zakonu predlagane rešitve izhajajo iz 7. člena ustave in
upoštevajo načelo, da kar ni prepovedano, je dovoljeno. Torej,
verskim skupnostim je dovoljeno vse, kar s predpisi ni
prepovedano, upoštevajoč ob tem načelo, da so prepovedi, ki
veljajo za verske skupnosti, lahko utemeijne samo v varstvu
javnega reda.
V splošnih določbah se nahajajo določila, ki so temelj za določitev
položaja verskih skupnosti. Izhaja se iz načela, da za ustanovitev
verske skupnosti ni dovoljeno predpisati nobenega postopka oz.
določiti neke posebne pogoje (npr. registracije verske skupnosti"
kot pogoj za njen obstoj, najmanjše število ustanoviteljev, javnost
delovanja ali drugo); to bi namreč bilo v nasprotju z ustavo.
Namreč, iz ustavnega načela svobodnega združenja v povezavi
s pojmom "verska skupnost" logično izhaja, da nastane verska
skupnost z združitvijo najmanj treh fizičnih oseb, ki imajo enako
versko prepričanje. Torej, versko skupnost lahko ustanovi tri ali
več fizičnih oseb. Ustanovitve ni potrebno prijaviti nobenemu
državnemu organu, verska skupnost deluje kot dejansko
združenje fizičnih oseb, takšna verska skupnost nima lastnosti
pravne osebe. Razmerja med ustanovitelji bi se lahko presojala
po pravilih o civilnopravni družbeni pogodbi. Verska skupnost pa
lahko pridobi lastnost pravne osebe zasebnega prava s tem, da
se vpiše v register verskih skupnosti in njihovih posameznih
sestavnih delov. Postopek je enostaven, z vpisom v register ima
verska skupnost bonitete, ki jih daje lastnost pravne osebe.

Financiranje verskih skupnosti, ki je urejeno v tretjem poglavju, je
ena najpomembnejših stvari tega zakona. Verske skupnosti se
lahko financirajo iz različnih virov, ti so delno taksativno našteti.
Ne morejo pa se verske skupnosti ali njeni deli financirati iz
proračunskih oz. drugih javnih sredstev, saj se iz teh sredstev
lahko financirajo v skladu z ustavo (6. poglavje) samo naloge
države, lokalnih skupnosti ali drugih porabnikov javnih sredstev.
Širjenje vere namreč ni državna ali javna zadeva, da bi jo bilo
mogoče financirati iz navedenih sredstev. Vera je zasebna zadeva
vsakega posameznika, to pa velja tudi za njeno širjenje, pa čeprav
to širjenje poteka preko verske skupnosti, ki je v nekem smislu
samo eno izmed sredstev za uresničevanje svobode
veroizpovedi. Tudi iz načela ločenosti države in verskih skupnosti
izhaja, da ni mogoče iz navedenih sredstev financirati verskih
skupnosti, kajti država ne more financirati nekaj, od česar je
ločena. Financiranje verskih skupnosti iz državnih sredstev,
pomeni ta dejstvo to, da jo financirajo vsi davkoplačevalci, tako
verniki verske skupnosti, ki prejme sredstva od države, kot tudi
verniki drugih verskih skupnosti in seveda tudi ateisti. Ni toliko
sporno (seveda ob negiranju zgoraj napisanega), če preko
proračuna financirajo to versko skupnost njeni verniki, sporno je,
če jo morajo preko proračuna financirati verniki drugih verskih
skupnosti ali ateisti. V tem primeru gre namreč v bistvu za prisilno
financiranje s strani vernikov druge verske skupnosti oz. drugih
skupnosti, ki na ta način prisilno financirajo širjenje njim "tuje"
vere, kar smiselno velja tudi za ateiste. Tudi iz 1. odstavka 41.
člena ustave, kjer je med drugim določeno, da je izpovedovanje
vere svobodno, jasno izhaja, da noben vernik (tukaj seveda niso
upoštevana interna pravila verskih skupnosti glede financiranja)
ni dolžan prostovoljno financirati svoje, še manj pa druge verske
skupnosti, enako seveda velja tudi za prisilno financiranje preko
plačevanja davkov.

Pomembna je določba, ki določa, da je izpovedovanje in širjenje
vere človekova zasebna stvar. V skladu z določbo o ločenosti
države in verskih skupnosti pomeni to dejstvo to, da lahko verska
skupnost širi svojo vero v javnosti oz. preko javnosti, ne more pa
širiti svoje vere preko države oz. njenih organov, preko lokalnih
skupnosti ali pa preko organizacij, katerih ustanovitelj je država.
Prav tako to pomeni, da mora verska skupnost širjenje vere
financirati sama in v ta namen ne morejo biti uporabljena sredstva
javnih financ oz. javne porabe.
Določbe o opravljanju dejavnosti izhajajo Iz ustavnega načela, da
je delovanje verskih skupnosti svobodno. Če verskim skupnostim
ne bi bilo dovoljeno neposredno opravljanje nereligioznih
dejavnosti, bi bilo kršeno omenjeno načelo, saj bi se s tem omejilo
polje njihovega delovanja.
Zakon ne ureja razmerja med državo in verskimi skupnostmi v
zvezi s prostori, kjer se opravljajo verski obredi ali verski pouk.
To je stvar predpisov s področja javnega reda.
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Določbe, ki urejajo opravljanje dejavnosti verskih skupnosti,
izhajajo iz ustavnega načela o svobodi delovanja verskih
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temveč tudi lokalne skupnosti, organizacije, katerih je ustanovitelj
država ali lokalna skupnost in organizacije ter posameznike, ki
opravljajo javna pooblastila. To pa zaradi tega, ker imajo npr.
lokalne skupnosti državne atribute (predpisujejo npr. davke in
druge dajatve, predpisujejo in izrekajo kazni), organizacije, katerih
ustanovitelj je država ali lokalna skupnost, so deležne javnih
sredstev oz. ima država ali lokalna skupnost v teh organizacijah
zaradi varstva javnega interesa pomembno vlogo, organizacije
in posamezniki, ki opravljajo javna pooblastila, pa zaradi tega, ker
so nanje prenesene nekatere funkcije državne uprave. Varstvo
ustavnih načel tako sedaj dobiva konkretno zakonsko obliko. To
je potrebno zaradi tega, ker praksa kaže, da so ravnanja države
vedno bolj sporna glede na v tem zakonu varovana načela
sedmega člena ustave. Nekaj takšnih primerov, je navedenih v
uvodir Kfšitvena ravnanja, ki v zakonu niso navedena taksativno,
seveda ne morejo imeti pravnega ali kakšnega drugega učinka.

skupnosti. Če verskim skupnostim ne bi bilo omogočeno
neposredno opravljanje pridobitnih dejavnosti, bi prišlo do
omejevanja svobode njihovega delovanja, s'aj bi zožilo polje
njihovega delovanja, polje njihovega delovanja je namreč odvisno
tudi od sredstev, ki jih imajo. Seveda pa verska skupnost ne
more opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje izključne dejavnosti,
saj potem takšno združenje ne bi bilo več verska skupnost,
temveč podjetje. Bistvo opravljanja pridobitne dejavnosti verske
skupnosti je v tem, da na ta način pridobi sredstva za svoje
delovanje oz. za izpovedovanje ali širjenje vere. Pri opravljanju
"nepridobitne" dejavnosti pa ne gre za pridobivanje "dobička",
temveč za neposredno uporabo svoje vere v dejavnostih kot so
vzgoja, šolstvo... Seveda mora verska skupnost za opravljanje
dejavnosti izpolnjevati vse pogoje, ki jih zakon predpisuje v ta
namen, o tem si mora pridobiti vsa predpisana soglasja. Če bi bilo *'
verskim skupnostim prepovedano opravljanje neverskih
dejavnosti, bi bilo to v nasprotju ne samo z ustavo, temveč tudi z
veljavno zakonodajo, verske skupnosti bi to spravilo v
neenakopraven položaj glede na druge primerljive organizacije
(društva, ustanove, celo državna uprava sme v nekaterih primerih
neposredno opravljati gospodarske dejavnosti).

V kontekstu svobode delovanja verskih skupnosti je pomembna
tudi prehodna določba, ki ureja prehod iz enega sistema v drug
sistem (predvsem je tu pomembno, na kakšen način se zagotovi
kontinuiteta pravne osebnosti verskih skupnosti). Določba izhaja
iz osnovnega načela, da se verskim skupnostim, ki jim je že
priznana lastnost pravne osebe, ta lastnost po uradni dolžnosti
priznava naprej, ne da bi verske skupnosti morale izpolniti kakšne
dodatne pogoje. V določenem roku pa morajo dostaviti državnemu
organu manjkajoče podatke.

Določbe petega poglavja izhajajo neposredno iz 7. člena ustave
in konkretneje opredeljujejo ravnanja, ki so v nasprotju z določbami
navedenega člena. Pri načelu o ločenosti države in verskih
skupnosti, je potrebno izhajati iz široke definicije pojma države.
Tako je potrebno kot državo opredeliti ne samo državne organe,

■
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POROČILU

SUMU

PRI

PREISKOVALNE

ZLORARE

JAVNIH

POSLOVANJU

0.0.0.

NOVA

KOMISIJE

0

POORLASTIL

POOJETJA

HIT

GORICA

- EPA 1599 - LOČENO MNENJE K POROČILU PREISKOVALNE
KOMISIJE O SUMU ZLORABE JAVNIH POOBLASTIL PRI
POSLOVANJU PODJETJA HIT D.O.O. NOVA GORICA

Poslanec Marjan Poljšak, član Preiskovalne komisije za
parlamentarno preiskavo o sumu zlorabe javnih pooblastil pri
poslovanju podjetij HIT d.o.o. Nova Gorica, Elan, Slovenske
železarne, banke, ki so v sanacijskem postopku in dodelitev
koncesij za uvoz sladkorja, tudi za potrebe državnih rezerv,
daje

Ljubljana, 16. september 1996

1990 posojilniške službe v slovenskih igralnicah nehale nezakonito
poslovati. V zvezi s tem se je Danilo Kovačič na zaslišanju pred
Preiskovalno komisijo na 23. seji,"dne 18/1-1994 skliceval na 10.
člen, ki pravi, da lahko priča odkloni odgovor na posamezno
vprašanje, če bi sebe ali koga bližnjega spravila v veliko materialno
škodo, v veliko sramoto ali kazenski pregon.

1. Iz dokumentacije je nedvoumno razvidno, da je del denarja iz
posojilniških služb odtekal v inozemstvo oziroma v Italijo in Avstrijo.
To velja tako za HIT, kot za Casino Portrož, čeprav slednji ni
predmet preiskave, vendar je obstajala povezava med obema
casinojema. To je bil Aldo Fanelli.
2. Aldo Fanelli, alias Gino Chiesa, alias Luigi Cicarelli je bil ključna
oseba v organiziranju posojilniških služb v naših igralnicah.
Ukvarjal se je tudi z drugimi nezakonitimi posli (tihotapstvo cigaret
in alkohola) in bil popolnoma zaščiten od oblasti, tako v bivši
SFRJ kakor tudi v Sloveniji. Bil je jugoslovanski državljan in kasneje
dobil tudi ustrezne osebne dokumente v novi slovenski državi.

5. Posojilniško službo oziroma njeno delovanje po maju 1990 je
obravnavalo Novogoriško sodišče v letih 1994, 1995 in 1996,
delovanje dokazalo in obsodilo 2 udeleženca v tem poslu. Sodišče
je ugotovilo, da je neznano kam "izginilo" 292 milijonov tolarjev.

2.a Aldo Fanelli je dogovorjen odstotek denarja posojilniških služb
dajal SDV vse do maja 1990, obstaja sum, da je to počel tudi še
nekaj časa po maju 1990.

6. Pričevanje Igorja Bavčarja pred Bučarjevo komisijo dne, 23/41993 kaže nedvoumno, da je Igor Bavčar vedel za takoimenovano
"paralelno ekonomijo" v obmejnem prostoru z Italijo, vendar pa ni
nič ukrenil, da bi to preprečil.

3. Igor Bavčar je kot minister za notranje zadeve odgovoren, da
je Aldo Fanelli dobil ustrezne dokumente nove Slovenske države
in bil zaščiten ter se še naprej ukvarjal z nedovoljeno posojilniško
službo v igralnicah.

Zaradi vsega navedenega in tudi indicev, ki so razvidni Iz
dokumentacije "Poslovanje podjetja HIT d.o.o. Nova Gorica"
utemeljeno sumim, da je gospod Igor Bavčar kot notranji minister,
od maja 1990 do decembra 1992, zlorabil javna pooblastila.

4. Prav tako ni Igor Bavčar kot minister za notranje zadeve nič
ukrenil, da bi po nastopu demokratične vlade po volitvah leta

Marjan Poljšak, l.r.
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Obvezna razlaga

PREDLOG

12.

ZA

ČLENA

OBVEZNO

ZAKONA

0

RAZLAGO

GOZDOVIH

(0RZG12)
- EPA 1631 Podpisani poslanec Državnega zbora podaja na podlagi 208.
in 209. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list
Republike Slovenije, št. 40/93 in 80/94)

O GOZDOVIH (Uradni list RS, št. 30/93)
in predlaga, da Državni zbor sprejme OBVEZNO RAZLAGO
12. člena omenjenega zakona v predloženem besedilu.

■ PREDLOG ZA OBVEZNO RAZLAGO 12. ČLENA ZAKONA

mag. Franc Avberšek, l.r.

"V prvem odstavku 12. člena navedena vsebina lovskogojitvenih
načrtov območij ne obsega letnih načrtov odstrela divjadi po količini

in strukturi za posamezno vrsto divjadi v posameznem lovskem
letu."

OBRAZLOŽITEV:
2. Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi (Ur. I. SRS št. 25/76 z
dne 28. 10. 1976) v VI. poglavju ureja lovskogospodarsko
načrtovanje. Po določbi 38. člena citiranega zakona mora vsaka
lovska organizacija, ki upravlja lovišče, sprejeti lovskogospodarski
načrt (petletni) ter na njegovi podlagi sestaviti letni načrt
gospodarjenja z divjadjo.

1. Zakon o gozdovih (Ur. I. RS št. 30/93 z dne 10. 6. 1993) v 12.
členu določa, da se v lovskogojitvenem načrtu območja v skladu
z zakonom in ob upoštevanju usmeritev iz splošnih delov
gozdnogospodarskih načrtov območij določijo cilji in usmeritve
ter ukrepi za:
- ohranitev ogroženih populacij divjadi,

Z letnimi načrti gospodarjenja z divjadjo se določijo:

• zagotovitev naravnega ravnotežja med divjadjo in okoljem.

- vrste in obseg del za varstvo in gojitev divjadi,

Po zgoraj navedeni določbi je Zavod za gozdove Slovenije nosilec
lovskogojitvenega načrtovanja.

- obseg odstrela po količini in strukturi za posamezno vrsto
divjadi,

V določbi 10. alinee 1. odstavka 56. člena cit. zakona pa je še
konkretizirano, da Zavod za gozdove Slovenije izdeluje
lovskogojitvene načrte območij ter druge strokovne podlage za
gospodarjenje z divjadjo v skladu z zakonom.

- ekonomsko-Hnančni načrt poslovanja lovske organizacije.
3. Za lovsko leto 1995/96 je Zavod za gozdove Slovenije izdelal
101
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lovskogojitvene načrte za vsa (18) lovskogojitvena območja.
Sestavni del teh načrtov so tudi načrti odstrela divjadi za lovsko
leto 1995/96, ki za celotno lovskogojitveno območje predpisujejo
odstrel posameznih vrst divjadi po številu in po starosti ter spolni
strukturi.
Lovska zveza Slovenije meni, da je Zavod za gozdove Slovenije
s takim predpisovanjem odstrela divjadi, nepravilno uporabil
določbe 12. člena Zakona o gozdovih.
Lovskogojitveni načrti območij so del načrtovanja za gospodarjenje
z gozdovi (6. člen zakona o gozdovih) in ne morejo nadomestiti
lovskogospodarskih načrtov in letnih načrtov gospodarjenja z
divjadjo, ki jih sestavljajo lovske organizacije, ki upravljajo lovišča
v skladu z Zakonom o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju
lovišča.

poročevalec, št. 41

4. Zato menim (tako ocenjuje tudi Lovska zveza Slovenije), da je
za gospodarjenje z divjadjo treba uporabljati določila veljavnega
zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter upravljanju lovišč.
Prav tako pa tudi menim, da določbe Zakona o gozdovih glede
lovskogojitvenih načrtov območij ni dopustno razlagati tako, da
so ti načrti podlaga za letne načrte gospodarjenja z divjadjo.
, Podlaga za te načrte so lahko le petletni lovskogospodarski načrti.
Predvsem pa poudarja, da iz določbe 6. člena Zakona o gozdovih
ne izhaja, da bi smeli lovskogojitveni načrti območij predpisovati
načrte odstrela divjadi za posamezno lovsko leto.
Glede na navedeno smatram, da je moj predlog obvezne razlage
utemeljen.
mag. Franc AVBERŠEK, l.r.
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JAVNOFINANČNE

KI

IZHAJAJO

RAZVOJNEGA

POSEBNIH

IZ

OBVEZNOSTI,

DOKUMENTOV

NAČRTOVANJA

RAZVOJNIH

IN

ZAKONOV

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE je na 205. seji dne 4. julija
1996 obravnavala gradivo:

DOKUMENTOV RAZVOJNEGA NAČRTOVANJA IN
POSEBNIH RAZVOJNIH ZAKONOV,

- JAVNOFINANČNE OBVEZNOSTI, KI IZHAJAJO IZ

ki ga pošilja v prilogi skupaj s sklepi Vlade Republike Slovenije.

VSEBINA
1

UVOD

2

PREGLED DOKUMENTOV RAZVOJNEGA
NAČRTOVANJA IN POSEBNIH RAZVOJNIH
ZAKONOV

2.1

Dokumenti razvojnega načrtovanja

2.2

Posebni razvojni zakoni

3
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okviru Zakona o izvajanju proračuna je bilo sprejeto določilo, da
se pri javnem financiranju upoštevajo le vrednosti določene s
proračunom ne pa vrednosti iz dokumentov razvojnega
načrtovanja in razvojnih zakonov) je danes problem uresničevanja
tovrstnih dokumentov še hujši, saj smo od avgusta 1995 do maja
1996 sprejeli še vrsto novih razvojnih dokumentov z javnofinačnimi
obveznostmi

1. UVOD
Septembra 1995 smo pripravili gradivo z naslovom Nacionalni
programi in posebni razvojni zakoni v luči Strategije
gospodarskega razvoja Slovenije in Proračunskega memoranduma, s katerim smo metodološko, vsebinsko in vrednostno (z
vidika javnotinančnih obremenitev) analizirali večino do tedaj
sprejetih ali v postopku sprejemanja dokumentov razvojnega
načrtovanja in posebnih razvojnih zakonov. Ugotovitve, ki so se
nanašale na sistem razvojnega načrtovanja v Sloveniji, niso bile
nove, saj smo nanje opozarjali že z gradivi Vloga "nacionalnih
programov" v sistemu razvojnega načrtovanja (1994) in Finančne
obveznosti države iz naslova nacionalnih programov in določenih
zakonov (1994) in opozorili na nedosledno izvajanje sprejetega
sistema nacionalnega načrtovanja v Sloveniji. Med njimi so bile
ključne:

Pričujoča analiza kaže prerez stanja na področju sprejetih, v
prestopku sprejmanja in postopkih priprave dokumentov
sektorskega razvojnega načrtovanja in posebnih razvojnih
zakonov ter javnofinančne obveznosti, ki izhajajo iz njih, po stanju
30. 4. 1996.
2. PREGLED DOKUMENTOV RAZVOJNEGA
NAČRTOVANJA IN POSEBNIH RAZVOJNIH
ZAKONOV

- da pripravljamo in sprejemamo vsebinsko in oblikovno zelo
različne dokumente na vseH področjih, tudi takih, ki naj bi jih z
nacionalnimi programi ne urejali;

2.1. Dokumenti razvojnega načrtovanja

- nacionalni programi predstavljajo "dolgoročnejšo rezervacijo"
proračunskih sredstev za izvedbo načrtovanih programov in
aktivnosti na različnih področjih, brez postavljenih prioritet;

Osrednji dokument nacionalnega pomena s področja
razvojnega načrtovanja je Strategija gospodarskega razvoja
Slovenije (v nadaljevanju SGRS). SGRS je dokument, ki zajema
celotno narodno gospodarstvo in obsega ključna
makroekonomska področja, kjer je razvojna vloga države
najpomembnejša. Opredeljuje cilje, pogoje in dosego ciljev,
dejavnike razvoja in načela in sredstva ter ukrepe za dosego
postavljenih ciljev. Omejuje se na opredelitev vloge države v
slovenskem gospodarskem razvoju in je kot taka temeljni okvir
za odločanje in delovanje drugih subjektov v gospodarskem pa
tudi širšem družbenem razvoju Slovenije. SGRS ni vseobsežen
dokument in zavestno ne identificira dejavnosti in panog, ki bi bile
predmet selektivne državne podpore, in posebej ne izpostavlja
konkurenčnih prednosti Slovenije. Dokument je v aprilu 1996
sprejel tudi Državni zbor s sklepom, da morajo vsi sektorski
dokumenti razvojnega načrtovanja upoštevati izhodišča,
opredeljena v SGRS.

- ovrednoteni nacionalni programi ne upoštevajo javno-finančnih
projekcij v okviru Proračunskega memoranduma, ki nakazujejo
realne možnosti financiranja, zato iz njih izhajajoči obseg
opredeljenih potreb po javnotinančnih sredstvih močno presega
realne možnosti.
Povsem nove pa so bile ugotovitve, ki so se nanašale na obseg
javnotinančnih zahtev do državnega in občinskih proračunov (ter
drugih javnih institucij) ter na obseg državnega zadolževanja in
potencialnega državnega zadolževanja preko državnih garancij.
Ugotovitve so bile sledeče:
- Okvirni zahtevki po javnem financiranju, ki so tedaj izhajali iz že
znanih zakonov in nacionalnih programov, so bili že v po stanju
konec julija 1995 občutno previsoki tako z vidika določil Strategije
gospodarskega razvoja Slovenije kot določenih proračunskih
okvirjev, zato jih že v letu 1995 ni bilo mogoče uresničevati. Po
takratni grobi oceni vseh javnotinančnih obveznosti, naj bi v letu
1996 samo uresničevanje ovrednotenih nacionalnih programov
in posebnih razvojnih zakonov dvignilo javno porabo za okoli 6%
bruto družbenega proizvoda (BDP).

Razvojno načrtovanje na sektorskih ravneh je sistemsko
urejeno z nacionalnimi programi, ki naj bi pokrivali področja
infrastrukture, nekdanjih družbenih dejavnosti in izjemoma
posamezna regionalna območja, in upoštevali sprejeta obvezna
izhodišča. Obvezna izhodišča določajo: 1) izhajanje iz krovne
Strategije gospodarskega razvoja Slovenije, 2) upoštevanje
postavljenih režimov in omejitev, ki izhajajo iz prostorskih planov
ter racionalne rabe naravnih resursov, 3) opredeljenost priprave
in sprejemanja nacionalnih programov v temeljni zakonodaji in 4)
obvezno usklajevanje z javnotinančnimi možnostmi v okviru
Proračunskega memoranduma. Spričo neupoštevanja sprejetega
sistema nacionalnega in sektorskega načrtovanja je prišlo na
področju sektorskega načrtovanja do precejšnje zmede:

- Rast je bila očitna tudi pri javnem dolgu (zadolževanje države) in
potencialnem javnem dolgu (državne garancije), saj so se,
predvsem investicijski del nacionalnih programov in nekateri
sanacijski zakoni, izvajali tudi s pospešenim najemanjem tujih
kreditov, katerih vračilo je jamčila država.
Možnost rešitve že tedaj akutnega problema je bila podana s
sledečimi predlogi:

1. Poleg SGRS na nacionalni ravni in nacionalnih programov na
sektorskih ravneh, kar opredeljuje sprejeti koncept načrtovanja,
imamo v praksi tudi na sektorskih ravneh, vsaj po naslovih sodeč,
zelo različne dokumente: nacionalne programe, strategije,
resolucije, smernice ipd. Praviloma so nacionalni programi po
vsebini bolj definirani in operativno naravnani dokumenti kot ostali,
ki v bistvu predvsem nakazujejo smeri bodočega razvoja
dejavnosti in ukrepanja države. Tako nacionalni programi kot
večina ostalih dokumentov izkazuje javnofinančne potrebe, zato
v javnofinančnem smislu med dokumenti ni bistvenih razlik.

- s prevrednotenjem že sprejetih dokumentov razvojnega
načrtovanja in posebnih razvojnih zakonov v skladu z
javnotinančnimi možnostmi;
- s časovnimi zamiki izvajanja aktivnosti, ki naj bi bile financirane
z javnotinančnimi viri, ali drugačnimi načini financiranja aktivnosti
opredeljenih z nacionalnimi programi, vendar brez udeležbe
države;
- in z ustreznim sistemom dolgoročnega proračunskega
planiranja.

2. Pri pripravi in sprejemanju sektorskih dokumentov razvojnega
načrtovanja se različno upoštevajo sprejeta obvezna izhodišča:

Ker nobena od navedenih rešitev doslej še ni bila uresničena (v
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~ Tabela 1: Dokumenti sektorskega razvojnega načrtovanja
Dejavnost
KMETIJSTVO
KMETIJSTVO
GOZDARSTVO
INDUSTRIJA
MALO GOSPODARSTVO (vsa
podjetja do 50
zaposlenih)
ENERGETIKA
TURIZEM
TRGOVINA
PROMET IN
PROMETNA
INFRASTRUKTURA
PROMET IN
PROMETNA
INFRASTRUKTURA
PROMET VARNOST
STANOVANJA
SPORT
ZDRAVSTVO
SOCIALNO
VARSTVO
KULTURA
RAZISKOVANJE
VSE DEJAVNOSTI
DRŽAVA
drŽava
drŽava
država
država
drŽava

Faza obravnave
Status dokumenta
sprejel DZ 26.5.1993,
strategija
dokument uradno ni bil
objavljen
Program nalog in aktivnosti za izvajanje strategije razvoja nacionalni program sprejela Vlada, dokument ni bil
uradno objavljen
slovenskega kmetijstva v obdobju 1994-1996
nacionalni program sprejel DZ, objavljen v
Program razvoja gozdov v Sloveniji
Uradnem listu RS 14/96
dokument v pripravi, zadnja
politika
Industrijska in tehnološka razvojna politika
verzija pripravljena decembra
1994
dokument v vladni proceduri
strategija
Strategija razvoja malega gospodarstva v Republiki
Sloveniji
Naziv dokumenta
Strategija razvoja slovenkega kmetijstva

sprejel DZ, objavljena v
Uradnem listu RS 9/96
sprejel DZ, objavljena v
Uradnem listu RS 7/95

Resolucija o strategiji učinkovite rabe in oskrbe Slovenije
z energijo
Resolucija o strateških ciljih na področju razvoja turizma
v Republiki Sloveniji s programom aktivnosti in ukrepov
za njeno izvajanje
Strategija razvoja slovenske trgovine
Nacionalni program razvoja slovenske železniške
infrastrukture

resolucija

strategija
nacionalni program

dokument v pripravi
sprejel DZ, objavljen v
Uradnem listu RS 13/96

Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji

nacionalni program

sprejel DZ, objavljen v
Uradnem listu RS 13/96

Nacionalni program varnosti v cestnem prometu v
Republiki Sloveniji
Nacionalni stanovanjski program

strategija

dokument v vladni proceduri

resolucija

dokument v parlamentarni
proceduri
nacionalni program dokument v parlamentarni
Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji
proceduri
Plan zdravstvenega varstva Republike Slovenije - zdravje nacionalni program dokument v parlamentarni
proceduri
v Sloveniji do leta 2000
nacionalni program dokument v parlamentarni
Nacionalni program socialnega varstva
proceduri
dokument
v parlamentarni
nacionalni
program
Osnove za oblikovanje vsebinskih izhodišč in usmeritev
proceduri
za pripravo nacionalnega kulturnega programa z
dodatnimi gradivi
nacionalni program sprejel DZ, objavljen v
Nacionalni raziskovalni program
Uradnem listu RS 8/95
sprejela Vlada, dokument
strategija
Nacionalni program kakovosti
uradno ni bil objavljen
program raziskovanj dokument v parlamentarni
Nacionalni program statističnih raziskovanj
proceduri
sprejel DZ, objavljen v
resolucija
Resolucija o izhodiščih nacionalne varnosti Slovenije
Uradnem listu 71/93 in 2/94
sprejel DZ, objavljen v
resolucija
Resolucija o strategiji Republike Slovenije do tujih
Uradnem listu RS 23/94
vlaganj
dokument v parlamentarni
smernice
Predlog smernic zunanje politike Slovenije
proceduri
dokument v pripravi
strategija
Zunanjeekonomska strategija Slovenije
dokument v vladni proceduri
Strategija uvajanja informacijske infrastrukture v obdobju strategija
do leta 2000
nacionalni program

Vir podatkov: Dokumenti, objavljeni v Uradnih listih, Poročevalcih ali kot gradiva posameznih ministrstev
>
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- Izhajanje iz krovne Strategije gospodarskega razvoja Slovenije
je bilo za nekatere dokumente nemogoče, ker je bila SGRS
pripravljena razmeroma pozno, sprejeta pa šele pretekli mesec.
Vendar je določena stopnja medsebojnega usklajevanja potekala
že med pripravo nacionalnega in sektorskih dokumentov, zato
med dokumenti, z izjemami, ni večjih vsebinskih razhajanj.

pokojninskega zavarovanja (Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve); Nacionalni program namakanja (Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano); Nacionalni program
celostnega urejanja podeželja (Ministrsvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano); Nacionalni program prehrane
(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano); Predlog
strategije varstva narave (Ministrstvo za okolje in prostor); Predlog
strategije urejanja voda (Ministrstvo za okolje in prostor); Predlog
strategije ravnanja z odpadki (Ministrstvo za okolje in prostor);
Prometna politika Slovenije (Ministrstvo za promet in zveze);
Državni ("nacionalni") program invalidskega varstva do leta 2000
(Urad za invalide).

- Upoštevanje postavljenih režimov in omejitev, ki izhajajo iz
prostorskih planov ter racionalne rabe naravnih resursov, bolj ali
manj poteka na podlagi prostorskih planov države in občin in
zajema predvsem velike infrastrukturne objekte. V sistemu
nacionalnega planiranja se kaže vse večja potreba po krovnem
nacionalnem dokumentu, ki bi ustrezno urejal prostorski razvoj
Slovenije.

Med pomembnimi nacionalnimi dokumenti razvojnega načrtovanja
je nedvomno tudi napovedana Strategija prostorskega razvoja
Slovenije, ki je v pripravi v Ministrstvu za okolje in prostor.

- Opredeljenost priprave in sprejemanja nacionalnih programov v
temeljni zakonodaji se praktično ne upošteva, saj imamo le malo
sektorskih temeljnih zakonov, od 24 dokumentov sektorskega
razvojnega načrtovanja pa bazirata na sprejeti temeljni zakonodaji
le dva.

2.2 Posebni razvojni zakoni
Država Slovenija je od osamosvojitve sprejela (ali so še v
postopku sprejemanja) tudi precej posebnih razvojnih zakonov,
ki jih je moč strukturirati v več različnih skupin. Z vidika dejavnosti
je število vseh dokumentov sledeče:

- Opredeljevanje javnotinančnih obveznosti v dokumentih
sektorskega razvojnega načrtovanja ne izhaja in se ne usklajuje
z javnofinančnimi možnostmi v okviru Proračunskega
memoranduma, zato večina dokumentov ni izvedljivih.

- kmetijstvo
- predelovalna industrija
- energetika
- promet in prometna infrastruktura
- izobraževanje
- zdravstvo
- kultura
- znanost
- bančništvo
- država in državne storitve
- in varstvo okolja

3. Različno je tudi dokončno sprejemanje dokumentov, saj je od
11 sprejetih dokumentov:
- 9 dokumentov sprejel Državni zbor, 2 pa Vlada;
- 3 sprejeti dokumenti sploh niso bili uradno objavljeni.
V času do konca aprila 1996 je pripravljenih nacionalnih
programov, resolucij, strategij in drugih dokumentov 24, od tega
jih je 11 sprejetih, 7 jih je v Parlamentarni proceduri in 6 v Vladni
proceduri ali pa že pripravljeni čakajo pred Vladno proceduro. Od
avgusta 1995 do konca aprila 1996 je Državni zbor sprejel 4
dokumente, v proceduri sprejemanja pa se je pojavilo 5 novih
dokumentov, kar priča, da opozorila, ki smo jih pripravili septembra
1995 niso imela odmeva.

dokumentov
dokumentov
dokumentov
dokumentov
dokument
dokument
dokument
dokument
dokumenti
dokumentov
dokumenta

Od 65 dokumentov, ki jih obravnavamo, je največ dokumentov s
področja prometa in prometne infrastrukture, sledita pa ji
predelovalna industrija in energetika.
S posebnimi razvojnimi zakoni je država sprejela sledeče število
obveznosti:

S sorazmerno velikim številom dokumentov razvojnega
načrtovanja, ki so sprejeti ali v postopku sprejemanja, proces
sektorskega načrtovanja ni končan, saj je še precej dokumentov
napovedanih, nekateri med njimi imajo tudi zakonsko podlago.
Napovedane dokumente lahko razvrstimo v dve skupini, in sicer
na:

do sredstev solidarnosti
do državnega proračuna
do državnega zadolževanja
in do državnih garancij

- nacionalne programe z zakonsko podlago : Nacionalni program
varstva okolja - po 47. in 48. členu Zakona o varstvu okolja;
Nacionalni program razvoja državnih cest, razen avtocest, po
22. členu Predloga zakona o javnih cestah; Nacionalni program
poštne dejavnosti po 3. členu Predloga zakona o poštni dejavnosti;
Nacionalni program telekomunikacij po 3. členu Predloga zakona
o telekomunikacijah; Nacionalni program izobraževanja odraslih
po 22. in 23. členu Predloga zakona o izobraževanju odraslih;
Nacionalni program varnosti in zdravja pri delu po 4. členu Predloga
zakona o varnosti in zdravju pri delu;

2
23
13
24

obveznosti
obveznosti
obveznosti
obveznosti

V 65 obravnavanih dokumentih je država sprejela 62 obveznosti
(8 dokumentov je brez neposredne državne obveznosti, v 6
dokumentih pa je država sprejela več obveznosti, 1 dokument je
zamenjala z drugim), največ do državnih poroštev in do sredstev
državnega proračuna.
Nekateri posebni razvojni zakoni se izvedbeno povezujejo tudi z
dokumenti razvojnega načrtovanja:
- z Resolucijo o strategiji učinkovite rabe in oskrbe Slovenije z
energijo se povezujejo 4 posebni razvojni zakoni, vsi pa
obravnavajo državno poroštvo za kredite namenjene
investicijskim aktivnostim;

- druge nacionalne programe in druge razvojne dokumente, ki so
jih napovedala posamezna ministrstva: Nacionalni program
varstva pred požari (Ministrsvo za obrambo); Program
tehnološkega razvoja in prestrukturiranja (Ministrstvo za znanost
in tehnologijo); Znanstveno tehnološka politika (Ministrstvo za
znanost in tehnologijo); Nacionalni program varnosti civilnega
letalstva (Ministrstvo za promet in zveze); Strategija
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7
10
10
20
1
1
1
1
4
8
2

- z Nacionalnim programom razvoja slovenske želežniške
infrastrukture se povezujejo 3 posebni razvojni zakoni, ki
obravnavajo državno poroštvo za kredite namenjene
investicijskim aktivnostim;
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Tabela 2: Posebni razvojni zakoni
Dejavnost
KMETIJSTVO
KMETIJSTVO
KMETIJSTVO
KMETIJSTVO
KMETIJSTVO
KMETIJSTVO
KMETIJSTVO
PREDELOVALNA
INDUSTRIJA
PREDELOVALNA
INDUSTRIJA
PREDELOVALNA
INDUSTRIJA
PREDELOVALNA
INDUSTRIJA
PREDELOVALNA
INDUSTRIJA
PREDELOVALNA
INDUSTRIJA
PREDELOVALNA
INDUSTRIJA
PREDELOVALNA
INDUSTRIJA
PREDELOVALNA
INDUSTRIJA
PREDELOVALNA
INDUSTRIJA
ENERGETIKA
ENERGETIKA

ENERGETIKA
ENERGETIKA

ENERGETIKA

Naziv dokumenta

Državna obveznost Povezava z dokumenti
razvojnega
načrtovanja
Zakon o uporabi sredstev solidarnosti za odpravo posledic sredstva
suše v kmetijstvu v letu 1992 (Uradni list RS 13/93)
solidarnosti 1993
Zakon o uporabi sredstev solidarnosti za odpravo posledic sredstva
suše v kmetijstu v letu 1993 (Uradni list RS 65/93)
solidarnosti
državni proračun
Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše v
1994
kmetijstu v letu 1993 (Uradni list RS 12/94)
Zakon o najemanju posojil in poroštvu za najeta posojila državna garancija
za odkup pšenice letine 1994 (Uradni list RS 40/94)
na posojilo za leto
1994
Zakon o najemu posojil in poroštvu za najeta posojila za državna garancija
odkup pšenice v letu 1995 (Uradni list RS 37/95 in 45/95) na posojilo za leto
1995
Zakon o najetju posojila pri Mednarodni banki za obnovo zadolžitev države Strategija namakanja
(v pripravi)
in razvoj za pripravo projektov za realizacijo strategije
namakanja (Uradni list RS 8/96)
državni proračun
Predlog zakona o Kobilarni Lipica (Poročevalec 7/96)
Zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane državni proračun
zaradi sanacije Slovenskih železarn (Uradni list RS 55/92) in državna
garancija
Zakon o jamstvu RS za kredite za trajna obratna sredstva državna garancija
Slovenskih železarn (Uradni list RS 55/92)
Zakon o kritju izgub Slovenskih železarn (Uradni list RS državni proračun za leto 1993
57/92)
državni proračun
Zakon o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za
trajna obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih
investicijskih del Slovenskih železarn (Uradni list RS 70/94
in 13/95)
Zakon o odkupu terjatev do Iraka, Kube in LR Angole ter zadolžitev države
zvezne direkcije za promet in rezerv^ izdelkov posebnega
pomena (Uradni list RS 55/92)
Zakon o najetju posojila pri Mednarodni banki za obnovo zadolžitev države
in razvoj za prestrukturiranje podjetniškega in bančnega
sektorja EFSAL (Uradni list RS 46/93)
Zakon o poroštvih RS za obveznosti gospodarskih družb iz državna garancija
poslov restrukturiranja dolgov (Uradni list RS 69/94 in
13/95) .
Zakon o zagotovitvi sredstev za pokritje izgube v podjetju državni proračun
1994 in 1995
Radeče papir (Uradni list RS 69/94)
Zakon o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM državni proračun
Maribor, d.d. in njegovih odvisnih družb ter
in državna
garancija
Avtomontažc AM BUS, d.o.o. Ljubljana (Uradni list RS
U
20/95 in 70/95)
Zakon o subvencioniranju prispevkov za socialno varnost državni proračun
1995 in 1996
v letih 1995 in 1996 (Uradni list RS 37/95)
Zakon o jamstvu RS za najetje kreditov za izdajo obveznic državna garancija
za ekološke in energetske projekte (Uradni list RS 38/92)
državna garancija Resolucija o strategiji
Zakon o poroštvu RS za obveznosti iz pogodbe o najetju
učinkovite rabe in
kredita za obnovo verige Dravskih elektrarn (Uradni list
oskrbe Slovenije z
RS 20/93)
energijo
Zakon o jamstvu RS za najetje kredita za dokončanje
državna garancija
gradnje slovenskega dela HE Golica (Uradni list RS 36/93)
državni garanciji
Zakon o jamstvu RS za obveznosti podjetja Pctrol
za plačilo stroškov
Zemeljski plin, d.o.o. Ljubljana za plačilo stroškov
prenosa zemeljskega plina in o poroštvu za vračilo
prenosa in vračilo
kreditov, najetih za refinanciranje obstoječih deviznih
kreditov
kreditov (Uradni list RS 51/92 in 48/94)
Zakon o poroštvih RS za najetje posojil za izgradnjo
državna garancija Resolucija o strategiji
razžvcplevalne naprave na bloku V v Termoelektrarni
učinkovite rabe in
oskrbe Slovenije z
Šoštanj (Uradni list RS 33/95)
energijo
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Dejavnost

Naziv dokumenta

Državna obveznost Povezava z dokumenti
razvojnega
načrtovanja
državna garancija Resolucija o strategiji
učinkovite rabe in
oskrbe Slovenije z
energijo
državna garancija

ENERGETIKA

Zakon o poroštvu RS za najetje posojila za obnovo in
doinstaliranje HE Doblar I in II in HE Plave I in II
(Uradni list RS 37/95)

ENERGETIKA

Zakon o poroštvu RS za najete kredite Nuklearne
elektrarne Krško, Termoelektrarne Šoštanj,
Termoelektrarne Trbovlje in Savskih elektrarn Ljubljana
(Uradni list RS 60/95)
Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in državni proračun
preprečevanje posledic rudarjenja v Rudniku urana
Žirovskl Vrh (Uradni list RS 36/92)
državni proračun
Zakon o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov
rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica (Uradni
list RS 1/95)

ENERGETIKA
ENERGETIKA

ENERGETIKA
PROMET IN
PROMETNA
INFRASTRUKTURA
PROMET IN
PROMETNA
INFRASTRUKTURA
PROMET IN
PROMETNA
INFRASTRUKTURA
PROMET IN
PROMETNA
INFRASTRUKTURA
PROMET IN
PROMETNA
INFRASTRUKTURA
PROMET IN
PROMETNA
INFRASTRUKTURA
PROMET IN
PROMETNA
INFRASTRUKTURA
PROMET IN
PROMETNA
INFRASTRUKTURA
PROMET IN
PROMETNA
INFRASTRUKTURA
PROMET IN
PROMETNA
INFRAS+RUKTURA
PROMET IN
PROMETNA
INFRASTRUKTURA

poročevalec, št. 41

Resolucija o strategiji
učinkovite rabe in
oskrbe Slovenije z
energijo

državni proračun
Predlog zakona o zaprtju in dekomisiji Nuklearne
elektrarne Krško (Poročevalec 8/96)
državna garancija Nacionalni program
Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz
razvoja slovenske
pogodbe o najetju posojila Evropske banke za obnovo in
železniške
razvoj za obnovo slovenskih železnic (Uradni list RS 47/93)
infrastrukture
državna garancija Nacionalni program
Zakon o poroštvu RS za obveznosti iz pogodbe o najetju
razvoja slovenske
posojila Evropske investicijske banke za obnovo
železniške
slovenskih železnic (Uradni list RS 71/93)
infrastrukture
Zakon o garanciji RS za obveznosti iz pogodbe o najetju državna garancija Nacionalni program
razvoja slovenske
kredita Evropske investicijske banke za projekt Slovenske
železniške
železnice II (Uradni list RS 39/94)
infrastrukture
Zakon o poroštvu RS za najete kredite Slovenskih železnic državna garancija
za odplačilo obveznosti iz naslova prejetih kreditov pri
EIP in MBOR (Uradni list RS 17/96)
Zakon o poravnavanju obveznosti Slovenskih železnic na državni proračun
področju prometne dejavnosti, nastalih do 31.12.1993
(Uradni list RS 37/95)
državni proračun
Zakon o načinu opravljanja in financiranja prometa na
obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem
preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice
(Uradni list RS 71/93)
državni proračun Nacionalni program
zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo
izgradnje avtocest v
avtocestnega omre^a v RS (Uradni list RS 46/93)
Republiki Sloveniji
državni proračun Nacionalni program
Predlog zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za
izgradnje avtocest v
gradnjo avtocestnega omrežja RS po letu 1999
Republiki Sloveniji
(Poročevalec 36/94)
državna garancija Nacionalni program
Zakon o soglasju DARS, d.d. za najetje kredita pri
izgradnje avtocest v
Evropski banki za obnovo in razvoj (Uradni list RS 23/94);
Republiki Sloveniji
Zakon o poroštvu RS za obveznosti iz pogodbe o najemu
kredita Evropske banke za obnovo in razvoj za izgradnjo
avtocestnega odseka Pcsnica-Šentilj
državna garancija Nacionalni program
Zakon o soglasju RS DARS, d.d. za najetje kreditov pri
izgradnje avtocest v
Evropski investicijski hanki/B, C (Uradni list 20/95);
Republiki Sloveniji
Zakon o garanciji RS za obveznosti iz pogodb o najetju
kredita Evropske investicijske banke za projekt gradnje
slovenskih avtoccst/B, C (Uradni list RS 20/95)
državna garancija Nacionalni program
Zakon o soglasju DARS, d.d. za najetje kreditov za
izgradnje avtocest v
realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega
Republiki Sloveniji
programa izgradnje avtocest v RS, ki se začnejo graditi v
letu 1996 (Uradni list RS 17/96); Zakon o poroštvu RS za
obveznosti DARS, d.d. iz kreditov, najetih za realizacijo
gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalneg aprograma
izgradnje avtocest v RS, ki se začnejo graditi v letu 1996
(Uradni list RS 17/96)
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Dejavnost
PROMET IN
PROMETNA
INFRASTRUKTURA
PROMET IN
PROMETNA
INFRASTRUKTURA
PROMET IN
PROMETNA
INFRASTRUKTURA
PROMET IN
PROMETNA
INFRASTRUKTURA
IZOBRAŽEVANJE

Naziv dokumenta

Državna obveznost Povezava z dokumenti
razvojnega
načrtovanja
državna garancija Nacionalni program
Zakon o zagotovitvi sredstev za gradnjo odsekov
izgradnje avtocest v
avtomobilskih cest Malence-šmarje in Hrušica-Vrba
Republiki Sloveniji
(Uradni list RS -1 2/91)
Zakon o najetju kredita RS pri Evropski banki za obnovo državni proračun
in razvoj za projekt prenove obstoječih magistralnih cest
(Uradni list RS 32/94
državno
Zakon o najetju kredita za nakup opreme za potrebe
Republiške uprave za zračno plovbo (Uradni list RS 55/92) zadolževanje

Zakon o prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju državno
zadolževanje
Splošne plovbe p.o. Portorož (Uradni list RS 18/95 in
69/85)
državni proračun
Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne
razvojne programe v vzgoji in izobraževanju (Uradni list
13/94)
Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih državni proračun
ZDRAVSTVO
ustanovitelj je RS, za obdobje 1994-1999 (Uradni list RS
19/94)
Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne državni proračun
KULTURA
razvojne naloge RS v kulturi (Poročevalec 5/96)
državni proračun
Zakon o izgradnji Univerzitetne knjižnice v Ljubljani
ZNANOST
(Uradni list RS 70/94)
Zakon o jamstvu RS za obveznice, izdane zaradi sanacije državna garancija,
BANČNIŠTVO
državno
bank in hranilnic (Uradni list RS 57/92) in Zakon o
zadolževanje
zamenjavi obveznic RS za obveznice Agencije RS za
sanacijo bank in hranilnic (Uradni list RS 59/95)
državno
BANČNIŠTVO
Zakon o obveznostih iz neizplačanih deviznih vlog
zadolževanje
(URadni list RS 7/93)
Zakon o razglasitvi zakona o poravnavanju obveznosti do državno
BANČNIŠTVO
bank iz neizplačanih deviznih vlog (Uradni list RS 20/95) zadolževanje
državni proračun
Zakon o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih
DRŽAVA
razvojnih programov obrambnih sil RS v letih 1994 - 2003
(URADNI LIST RS 13/94)
državni proračun
Zakon o delnem povračilu škode povzočene z vojaško
DRŽAVA
1991
agresijo na RS v letu 1991 (Uradni list RS 111/91)
Zakon o najetju posojila za odpravljanje posledic poplav v državno
DRŽAVA
zadolževanje
osrednji Sloveniji v letu 1990 (Uradni list RS 26/91)
Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja s državni proračun
DRŽAVA
1994 in 1995
poplavo in točo v juniju in juliju 1994 (Uradni list RS
69/94)
Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja s državni proračun
DRŽAVA
1995 in 1996
poplavo, točo in burjo v letu 1995 (Uradni list RS 74/95)
državno
Zakon o načinih in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz
DRŽAVA
zadolževanje
dvostranskih sporazumov za prevzem slovenskega dela
dolga, ki izvira iz dvostranskih sporazumov za
konsolidacijo dolga bivše SFRJ, sklenjenih med SFRJ in
državami članicami Pariškega kluba v obdobju 1984-1988
(Uradni list RS 1/96)
Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Nove državna garancija
DRŽAVA
Ljubljanske banke, d.d. Ljubljana, iz pogodbe o prevzemu
obveznosti slovenskih dolžnikov iz naslova reflnaciranih
kretitov izvozno uvozne banke ZDA - EXIM banke
(Uradni list RS 1/96)
državno
Zakon o prevzemu dela dolga po novem finančnem
DRŽAVA
zadolževanje
sporazumu iz leta 1988 in o izdaji obveznic RS zaradi
zamenjave tega dolga (Uradni list RS 14/96)
VARSTVO OKOLJA Predlog zakona o poroštvu RS za obeznosti iz pogodbe o državna garancija
najetju posojila Mednarodne banke za obnovo in razvoj za
Slovenski ekološki projekt - zmanjšanje onesnaževanja
zraka (Poročevalec 14/96)
VARSTVO OKOIJA Predlog zakona o najetju posojila pri Mednarodni banki državno
zadolževanje
za obnovo in razvoj za slovenski ekološki projekt geografski informacijski projekt Poročevalec 14/96)
Vir podatkov: Posebni razvojni zakoni, objavljeni v Uradnih listih, Poročevalcih ali kot gradiva ministrstev
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- z Nacionalnim programom izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji se povezuje 10 zakonov, od tega dva za namensko
zagotavljanje javnofinančnih sredstev iz državnega proračuna, 4
za soglasje DARS, d.d. za najetje kreditov in 4 za državno garancijo
za najete kredite

med nacionalnim in sektorskimi dokumenti ni moglo priti (z izjemo
dokumentov, ki so bili pripravljeni že prej in jih je Strategija v večji
ali manjši meri upoštevala). Javnofinančnega usklajevanja
sektorskih dokumentov z realnimi javnofinančnimi možnostmi pa
ni bilo predsem zato, ker nimamo srednjeročnega proračunskega
planiranja. Za leti 1995 in 1996 je bilo usklajevanje opravljeno z
letnim proračunom. Zaradi previsokih zahtev po javnem
financiranju, ki izhajajo iz že sprejetih dokumentov, proračun ni
mogel upoštevati vseh že sprejetih zakonskih obveznosti.

- in s Strategijo namakanja, ki je še v pripravi, je povezan zakon
za državno zadolževanje za pripravo dokumentacije za projekt
namakanja.
Proces sprejemanja posebnih razvojnih zakonov ni končan. Od
avgusta 1995 do konca aprila je Državni zbor sprejel 10 novih
zakonov, 5 pa jih ima še v proceduri.

Analiza, ki jo opravljamo v tej točki, je poskus predstavitve vseh
javnofinančnih obveznosti države, ki izhajajo iz sektorskih
dokumentov ter preveritve vsebinske in javnofinančne skladnosti
sektorskih dokumentov s temeljnima dokumentoma, ki
opredeljujeta smeri razvoja Slovenije do leta 2000. Glede na veliko
število različnih dokumentov in zelo različne metodološke pristope,
le-te analiziramo tudi po osnovnih metodoloških pristopih.

3. ANALIZA JAVNOFINANČNIH OBVEZNOSTI, KI
IZHAJAJO IZ DOKUMENTOV
Doslej sprejeti in v predhodni točki opredeljeni sektorski dokumenti
razvojnega načrtovanja in posebni razvojni zakoni so bili
pripravljeni z namenom postavitve ustrezne politike, ki bi
prispevala k načrtnem razvoju ali saniranju razmer v določenih
dejavnostih, panogah ali celo v podjetjih. Iz dokumentov izhajajo
naloge in aktivnosti ter v večini primerov tudi javnofinančne
obveznosti, ki pa jih je, spričo zelo različnih metodoloških pristopov,
težko sintetizirati na skupen imenovalec.

3.1. Analiza osnovnih metodoloških pristopov
Zaradi neizdelane minimalne metodologije priprave dokumentov
razvojnega načrtovanja, so dokumenti metodološko zelo različni,
zato jih je težko sintetizirati v določenih vsebinskih izhodiščih.
Podobno analizo smo opravili že decembra 1994 in septembra
1995 in ugotovili, da so posebno dokumenti razvojnega načrtovanja
z javnofinančnega vidika pripravljeni tako, da jih v večini primerov
sploh ni možno operacionizirati v dokumentih javnofinančnega
načrtovanja (Proračunskem memorandumu in letnih proračunih)
brez dodatnih letnih zahtevkov.

Sprejeti sistem nacionalnega načrtovanja zahteva določeno,
vsebinsko skladnost sektorskih dokumentov razvojnega
načrtovanja z globalnim razvojnim dokumentom na nacionalni
ravni (Strategijo gospodarskega razvoja Slovenije). Vsi tisti
programi, ki predvidevajo javno financiranje, morajo imeti osnovne
projektno-vrednostne elemente, kar je ključna sestavina
srednjeročne dimenzije Proračunskega memoranduma, v okviru
katerega bi morali upoštevati javnofinančne možnosti. Vsakoletno
podrobno usklajevanje pa se lahko opravi v postopku usklajevanja
letnega proračuna in drugih sestavin javnega financiranja. Analogija
velja za posebne razvojne zakone.

1) Področje, ki ga dokumenti pokrivajo, obdobje, zajetje z vidika
dejavnosti:
Pod področja, ki jih dokumenti pokrivajo, uvrščamo
dokumente v tri skupini področij, in sicer:
- področje tržnih dejavnosti in državnih obveznosti
- področje gospodarske infrastrukture
- področje netržnih dejavnosti

Sistem konsistentnega načrtovanja na nacionalni in sektorski
ravni doslej še ni zaživel. Delno je vzrok v tem, da je Vlada
Strategijo gospodarskega razvoja sprejela šele v preteklem letu.
Parlament pa šele letos aprila, zato do večjih vsebinskih povezav

Področje gospodarske infrastrukture navajamo posebej kot
področje, kjer je država lastnica infrastrukturnoga omrežja,
objektov in naprav in hkrati zadolžena za njen ustrezen razvoj.

Tabela 3: Področja, ki jih dokumenti pokrivajo
DOKUMENT
Dokumenti razvojnega
načrtovanja
Posebni razvojni zakoni
SKUPAJ

TRZNE
DEJAVNOSTI
9

GOSPODARSKA
INFRASTRUKTURA
4

NETRZNE
DEJAVNOSTI
Il

SKUPAJ

26
35

22
26

17
28

65
89

24

Vir podatkov: Razvrstitev dokumentov iz tabel 1 in 2 iz predhodne točke pričujoče analize

Razvrstitev dokumentov po področjih, ki jih pokrivajo, kaže, da je
35 ali 39% vseh dokumentov s področja tržnih dejavnosti, 26
(29,2%) s področja gospodarske infrastrukture in 28 dokumentov
(31,5%) s področja netržnih dejavnosti.
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Stanji sta podobni pri dokumentih sektorskega razvojnega
načrtovanja in pri posebnih razvojnih zakonih. Pri dokumentih
sektorskega razvojnega načrtovanja je kar 37% dokumentov s
področja tržnih dejavnosti, torej za dejavnosti kjer tovrstni
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Dokumente z vidika vsaj deklarativno opredeljenega javnega
financiranja, nadalje delimo v štiri podskupine, in sicer:

dokumenti (nacionalni programi) v sistemu razvojnega
načrtovanja sploh niso bili predvideni. Največ dokumentov
razvojnega načrtovanja (45,8%) je razumljivo s področja netržnih
dejavnosti. Pri posebnih, razvojnih zakonih je največ zakonov s
področja tržnih dejavnosti (40%) in predstavljajo v bistvu
sanacijske zakone. Veliko zakonov s področja gospodarske
infrastrukture (33,8%) je posledica intezivnih investicij z
najemanjem tujih kreditov, kar pogojuje precej zakonov s katerimi
daje država soglasje za najetje kreditov in vračilo kreditnih
obveznosti tudi garantira.

- dokument obravnava obseg javnega financiranja za celotno
dejavnost,
- v dokumentu je opredeljeno javno finanaciranje za javne službe,
- javno financiranje je predvideno za investicijske aktivnosti,
- v dokumentu so opredeljene vsaj usmeritve (če ne že eksaktni
obseg subvencioniranja in drugih tekočih in kapitalskih transferov
za opredeljene aktivnosti).

Posebni razvojni zakoni za netržne dejavnosti in državne
obveznosti so bili (ali so v postopku) sprejeti predvsem iz treh
namenov in sicer: z namenom zagotavljanja proračunskih
sredstev za realizacijo investicij ( šolstvo, zdravstvo, obramba
kultura univerzitetna knjižnica), z namenom saniranja škode in z
namenom prevzema dolgov.

Z vidika opredeljenega javnega financiranja je pri ovrednotenih
dokumentih v petih dukumentih (vsi so dokumenti razvojnega
načrtovanja s področja netržnih dejavnosti) opredeljen obseg
javnofinančnih sredstev za izvajanje celotne dejavnosti. V šestih
dokumentih (vsi so dokumenti razvojnega načrtovanja s področja
tržnih dejavnosti) je opredeljen potreben obseg proračunskih
sredstev za delo javnih služb. V 40 dokumentih (5 dokumentih
razvojnega načrtovanja in 35 zakonih) je izkazana potreba po
zagotovitvi javnofinančnih sredstev za izvedbo investicij in v 41
dokumentih (11 nacionalnih programih in 30 zakonih) zahteva po
zagotovitvi javnofinančnih sredstev za subvencije ter druge
tekoče in kapitalske transfere.

Pod obdobje navajamo obdobje, ki ga dokument pokriva.
Nekateri dokumenti imajo opredeljenih več obdobij in sicer v
odvisnosti od ročnosti posameznih nalog in aktivnosti.
Obdobja, za katere se dokumenti sprejemajo, so v večini
dokumentov srednjeročna, to je za obdobje 1994-1999 oziroma
1994-2000, infrastrukturni projekti imajo dolgoročno komponento
(tudi po letu 2000). Predvsem dokumenti, ki predstavljajo
zadolževanje države, imajo zelo dolgoročno komponento (15 do
30 let), nekateri pa tudi krajšo, le dve do tri leta. Nekaj dokumentov
časovne komponente nima opredeljene, od tega kar dva
nacionalna programa in večino strategij (kar je za tovrstne
dokumente tudi razumljivo), pri zakonih pa nimajo časovne
opredelitve zakoni, ki sistemsko urejajo pomembna razvojna
vprašanja, in zakoni, kjer je (oziroma bo) časovna komponenta
določena s podzakonskimi akti.

3) Dokumenti z vidika ocenjevanja vrednosti programov
V zadnjem sklopu ocenjujemo vrednosti programov oziroma
opredeljenih zahtevkov do državnega zadolževanja in državnih
poroštev. Pri ocenjevanju dokumente razvrščamo v sledeče
skupine:
- programi so ovrednoteni v vrednostih po posameznih letih,

Pod zajetje z vidika dejavnosti razvrščamo dokumente po tem,
ali opredeljujejo dejavnost kot celoto ali samo njen del (celota
cestni promet - del avtoceste; projekt določene investicije in projekt
določenega podjetja predstavljata le del dejavnosti).

- programi so ovrednoteni za celotno obdobje skupaj, le nekateri
med njimi tudi za posamezna leta,

Dokumenti razvojnega načrtovanja pokrivajo celotne dejavnosti,
izjema so le nacionalni programi izgradnje infrastrukture in
stanovanj, ki opredeljujejo izključno le investicije. Posebni razvojni
zakoni pokrivajo le posamezne naloge in aktivnosti ali (predvsem
sanacijski zakoni) celo le posamezno podjetje, kar je povsem
razumljivo, saj se celotne dejavnosti urejajo s temeljno zakonodajo.

- programi so ovrednoteni v deležih od bruto družbenega
proizvoda (BDP),
♦
- programi niso ovrednoteni

- programi so ovrednoteni v deležih od opredeljenih aktivnosti,

Pri dokumentih razvojnega načrtovanja je le pet dokumentov
ovrednotenih po letih in z vidika javnofinančnega usklajevanja
edino primernih, en dokument je ovrednoten za obdobje, trije v
različnih deležih, trije od BDP. Dvanajst dokumentov je
neovrednotenih, v večini primerov so to strategije, med katerimi
jih pet ne predvideva javnofinančnih obveznosti.

2) Dokumenti z vidika zajetja temeljnih nalog ter zajetja obsega
javnega financiranja
Z vidika zajemanja temeljnih nalog dokumente razvrščamo na:
- dokumente, ki obravnavajo sedanjo in bodočo organiziranost
izvajanja dejavnosti in obseg organizacijskega pokrivanja
izvajanja nalog z javnimi službami,

Pri posebnih razvojnih zakonih so večinoma ovrednoteni za
obdobje skupaj, kar ne preseneča, saj je veliko zakonov
namenjenih državnemu zadolževanju in državnim garancijam.
Pri zakonih, iz katerih izhajajo obveznosti iz državnega
proračuna, so pri nekaterih podani tudi letni limiti. Pri neovrednotenih
zakonih (7 dokumentov) je določilo o operacionalizaciji v letnih
programih ali določilo o kasnejši točni ugotovitvi državne
obveznosti (tu gre za zakone o prevzemu dolgov).

- dokumente, ki pokrivajo investicijske aktivnosti
- in na dokumente, ki opredeljujejo pokrivanje aktivnosti z državnimi
subvencijami.
Razvrstitev dokumentov kaže, da so dokumenti pretežno
usmerjeni v investicijske aktivnosti. Veliko dokumentov
opredeljujejo tudi potrebe po subvencioniranju dejavnosti ali drugih
oblik dopolnilnih proračunskih sredstev. Opredeljevanje aktivnosti
javnih služb je zajeto v dokumentih razvojnega načrtovanja ter v
predlogu posebnega razvojnega zakona, ki ureja podržavljanje
Kobilarne Lipica.

Opozoriti pa velja še na problem cenovnega vrednotenja, ki jih
predlagatelj dokumentov pri ocenjevanju uporabljajo. Večina
zakonov ima opredeljena eksaktna izhodišča cenovnega
vrednotenja in pričakuje, da se bodo vrednosti valorizirale v skladu
z rastjo cen na drobno ali v skladu z rastjo tečaja opredeljenih
tujih valut. Manj eksaktni so izračuni vrednosti pri dokumentih

111

poročevalec, št. 41

razvojnega načrtovanja, v več primerih ni mogoče ugotoviti
izhodišč vrednotenja, saj se enake vrednosti uporabljajo tudi v
različnih časovnih razponih. Sorazmerno veliko dokumentov v
izhodišču vrednotenja bazira na vrednostih tujih valut.

1. finančne obveznosti izkazane do državnega proračuna,
2. finančne obveznosti izkazane do občinskih proračunov,
zdravstvene blagajne in skladov,
a zadolževanje države

3.2 Analiza Javnofinančnih obveznosti, ki izhajajo
iz dokumentov

4. in poroštva države.
Obveznosti prikazujemo v tabelah 4-7'. Spričo metodoloških
pomanjkljivosti, o čemer smo govorili v točki 3.1, so v tabelah
izkazana tudi prazna mesta, kar pomeni, da podatka v dokumentu
ni.

Javnofinančne obveznosti, ki izhajajo iz dokumentov, sprejetih v
državi Slovenije (od njene osamosvojitve) razčlenjujemo v štiri
skupine:

'Vse obveznosti so preračunane v stalne cene leta 1996, pri čemer smo
upoštevali 10 % rast cen v letu 1996, za pretvorbo tujih valut pa uporabili
sledeča razmerja: 1 USD = 137,00 SIT, 1 DEM = 90,40 SIT in 1 ECU =
168,10 SIT.

t
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Tabela 4: Obveznosti do državnega proračuna po sektorskih dokumentih razvojnega
načrtovanja in posebnih razvojnih zakonih
OBVEZNOSTI PO LETIH
v mio SIT

VRSTA
OBVEZNOSTI

PODROČJE'

I. 1995
KMETIJSTVO

nac. Progr.

program za
1995 in
1996

1.2000 |

3,233

3,233

regresiranje
inputov
splošne storitve
sofinanc. pokojn.
zav.
drugo
izvozna
nadomestila
Kobilarna Lipica

3,000

3.000

4,562
0

'4,562
1,466

nac. progr.
nac. progr.

781
2,178

781
2,370

nac. progr.
nac. progr.

Sklad kmetij.
zemljiSč
subvencije,
transferi
investicije v
gozdove
inv.v gozdne
ceste
SKUPAJ
investic.-kapit.
nalož.
kapital, naložbe
subv. - delov, sila

1

-

I. 1999

, ..

nac. progr.

,,

predlog
zakona
13,754

2,772 nac. progr.

785 nac. progr.
310 nac. progr.

•

643 nac. progr.
768

768

768

768

563
1,395

0
0

0
0

0
0

0
0

subv. prispevkov
transferi MG

5,500

11,000

0

0

0

SKUPAJ

8,226

11,768

768

768

768

subve. proizvodnja
subven. - delovna
sila
finan. transferi

1

4,818
768 zakon 70/95 Slo.
železarne
0 zakon 69/94 Radeče
0 zakon 20/95 TAM, AMBUS
0 zakon 37/95 izvozniki
strategija
neovrednote
na
MG
76*
resolucija

1,289

1,289

1,289

1,289

1,289

988

945

1,609

1,609

1,362

2,082

1,685

0

0

0

1,428

1,423

952

946

952

4,034

4,034

4,034

935

11,935

11,935

19,819

19,808

19,572

investicije
SKUPAJ

program
med leti ni
ovrednoten

308 nac.progr.

768

subv.raba
energije
investicije
mednarod.
pogodbe
investicije
investicije - zap.,
sanac.

neovrednoteno

15,412

javna gozd.
služba

PREDELOVAL.
INDUSTRIJA

ENERGETIKA

1. 1998

OPOMBE

cenovna podpora

SKUPAJ
GOZDARSTVO

I. 1996 | l. 1997

PRAVNA
PODL.

5,787

5,342

113

neovrednoten

resolucija
1,289 zakon 48/94 Petrol Zem.
plin
zakon 36/92 RUŽV*
1,212 zakon 1/95 Zagorje,
Senovo,
Kanižarica
0 zakon 1/95
239 zakon 1/95
4,034 predlog
zakona
11,935 predlog
zakona
18,709

zaprtje
NEK
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PODROČJE

VRSTA
OBVEZNOSTI

OBVEZNOSTI PO LETIH
v mio SIT
I. 1995

PRAVNA
PODL.

OPOMBE

1. 1996 | 1. 1997 | 1.1998 | 1. 1999 | 1.2000 |

TURIZEM

resolucija

neovrednoten

TRGOVINA

strategija

neovrednotena

PROMET
- železnica

investicije
vračanje posojil
subvencije

9,088
2,811

9,376
3,295

18,633
4,388

23,904
4,410

20,063
4,474

glavnica

5,183

1,879

1,266

1,190

585

obresti
SKUPAJ

1,498
18,580

676
15,190

565
24,852

451
29,955

384
25,506

- avtoceste

investicije

17,703
0

18,888
0

20,201
0

21,389
0

22,582
0

- ceste - varnost v
cestnem prometu

transferi in
investicije
SKUPAJ

0

4,000

4,000

4,000

4,000

17,703

22,888

24,201

25,389

26,582

STANOVANJA

investicije
SKUPAJ

9,950
9,950

9,950
9,950

•9,950
9,950

9,950
9,950

9,950
9,950

Šolstvo

investicije
dejavnost
SKUPAJ

5,369
2,980
8,349

5,369
2,980
8,349

5,369
2,980
8,349

5,369
2,980
83,498

5,369
2,980
8,349

sport

investicije
dejavnost
SKUPAJ

0
0
0

1,100
1,687
2,787

1,100
1,687
2,787

1,100
1,687
2,787

1,100
1,687
2,787

1,100 nac. progr.
1,687 nac. progr.
2,787

zdravstvo

investicije
SKUPAJ

4,010
4,010

4,010
4,010

4,010
4,010

4,010
4,010

4,010
4,010

4,010 zakon 19/94 nac. progr.
4,010

SOCIALA

investicije
socialni transferi
drugo
SKUPAJ

1,990
6,964
10,945
19,899

.2,089
7,313
11,492
20,894

2,193
7,678
12,066
21,937

2,303
8,062
12,669
23,034

2,419
8,465
13,302
24,168

19,951 nac. progr.
4,207 nac. progr.
zakon 71/93 neovrednoten
1,268 ZAKON
37/95
350 zakon 37/95
25,776
0 zakon 46/93 nac. progr.
23818 pred.
nac. progr.
zakona
4,000 nac. progr.
27818
9,950 nac. progr,
9,950
0 zakon 13/94
0 zakon 13/94
0

2,540 nac. progr.
8,888 nac. progr.
13,968 nac. progr.
25,396
nac. progr.

KULTURA

ZNANOST

investicije

0

0

2,015

2,015

2,015

SKUPAJ

0

0

2,015

2,015

2,015

19,324

21,256

23,382

25,720

28,292

330

2,434

2,434

2,434

0

19,654

23,690

25,816

28,154

28,292

skupaj mzt
univerzit.
knjižnica
SKUPAJ

poročevalec, št. 41

114

ocena

ocena
ocena
ocena
neovrednoten

2,015 pred.
zakona
2,015
31,121 nac. progr. ocena
nac. progr. ocena
kakovosti
0 zakon 70/94 ocena
31,121

PODROČJE

VRSTA
OBVEZNOSTI

OBVEZNOSTI PO LETIH
v mio SIT

PRAVNA
PODI,.

OPOMBE

| I. 1995 | I. 1996 | I. 1997 | 1.I998 | I. I999 | I.2000 |
drŽava

obramba investicije
sanacija toče
1994
sanacija neurja
1995
SKUPAJ

6 dokumen- neovredtov raznoteni
vojnega
načrtovanja
11,559 zakon 13/94

11,559

11,559

11,559

11,559

11 ;559

550

0

0

0

0

0 zakon 69/94

965

1,679

0

0

0

0 zakon 74/95

13,074

13,238

11,559

11,559

11,559

11,559

Vir podatkov: Sprejeti ali v postopku sprejemanja sektorski dokumenti razvojnega načrtovanja in posebni razvojni zakon
1. Javnofinančne obveznosti do državnega
proračuna

ramih, ki še niso pripravljeni (državne ceste, poštna dejavnost,
okolje). Nacionalni program kmetijstva se izteče že leta 1996, po
tem letu pričakujemo novega. Pregled torej lahko kaže le trenutni
prerez stanja, nikakor pa ne končne slike. Glede na dejstvo, da
smo v pregled vključili tudi dokumente, ki so še v fazi sprejemanja,
običajno se zahtevki po javnem financiranju v fazi parlamentarnega
sprejemanja povečujejo, lahko pričakujemo z dokončnim
sprejetjem teh dokumentov porast obveznosti do državnega
proračuna.

Javnofinančne obveznosti države iz državnega proračuna (tabela
4), kažejo iz ovrednotenih dokumentov (nekateri - kot npr. program zapiranja Rudnika urana Žirovski Vrh, se določa letno)
težnje po precejšnjem povečanju proračunskih sredstev za
celotne dejavnosti ali za posamezne namene. Pri posameznih
namenih izstopajo zahteve po intenzivnem intervencionizmu
države na področju investicij, subvencij in sanacij podjetij.

Seštevek obveznosti, izkazanih v tabeli 4 (torej samo po
ovrednotenih zahtevkih), kaže na zelo visoke obveznosti
državnega proračuna. Deleži obveznosti v BDP2, ki so po letih
sledeči: 1996 - 6,29%, 1997 - 6,19%, 1998 - 6,29%, 1999 - 5,95%
in 2000 - 5,43% so daleč previsoki, da bi jih lahko realizirali.

Kolikšno naj bi bilo dejansko povečanje javnofinančnih sredstev,
glede na predhodna obdobja in glede na prihodnja, je težko
ugotoviti, ker vsi programi niso ovrednoteni, vendar lahko
pričakujemo precej velike zahteve predvsem pri energetiki,
verjetno pa tudi pri kulturi in turizmu in drugih nacionalnih prog-
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Tabela 5: Obveznosti do občinskih proračunov, blagajn in skladov po sektorskih dokumentih
razvojnega načrtovanja in posebnih razvojnih zakonih
PODROČJE

VRSTA
OBVEZNOSTI

OBVEZNOSTI PO LETIH
v mio SIT
Ti. 1995

OBČINSKI PRORAČUNI
STANOVANJA
investic stanovanja
investic - kom. opr.

REPUBLIŠKI
STAN. SKLAD
+ HRANILNICA
+ OBČINSK
STAN SKAD+
NEPROF.STAN.
ORAGANIZAC.
STANOVANJA

1.1998

I. 1999

10,560

10,560

10,560

10,560

8,168

8,168

8,168

8,168

8.168

593

593

593

593

593

19,321

19,321

19,321

19,321

19,321

program

0

9,823

9,823

9,823

9,823

investicije

0

550

550

550

550

SKUPAJ

0

10,373

10,373

10,373

10,373

dejavnost

169,285

175,140 181,300

189,420

SKUPAJ

169,285

175,140

181,300

189,420

SKUPAJ

ZDRAVSTVO BLAGAJNA +
PRORAČUN
ZDRAVSTVO

I 1997

10,560

subven - najemu

SPORT

1.1996

PRAVNA
PODL.

OPOMBE

1.2000

10,560 nac.
program
8,168 nac.
program
593 nac.
program
19,321
9,823 nac.
program
550 nac.
program
10,373

ocena

197,960 206,850 nac.
program
197,960 206,850

ocena

ocena

/

investicije - država

24,750

24,750

24,750

24,750

24,750

investicije - občine

6,643

6,643

6,643

6,643

6,643

31,393

31,393

31,393

31,393

31,393

SKUPAJ

Vir podatkov: Sprejeli ali v postopku sprejemanja sektorski

24,750 nac.
program
6,643 nac.
program
31,393

i razvojnega načrtovanja in posebni razvojni zakon

2

Pri izračunu smo upoštevali sledeče višine BDP (v cenah 1996): 1996 - 2,502,
in 2000 - 2,955,000 mio SIT

mio SIT, 1997-2,590,000 MIO, 1988-2,706,000 mio, 1999 - 2,828,000 mio

2. Javnofinančne obveznosti do občinskih
proračunov, zdravstvene blagajne ter državnih
in občinskih skladov in institucij

7% BDP (izračun po letih izhaja iz projekcije rasti BDP do leta
2000), kar smo prikazali kot obveznost, ki je usmerjena tako k
zdravstveni blaginji kot proračunu.

Javnofinančne obveznosti občinskih proračunov (tabela 5)
določata dva nacionalna programa, in sicer nacionalni program
športa in nacionalni stanovanjski program, kar prikazuje tudi
preglednica. Večje obveznosti do občinskih proračunov
napoveduje tudi nacionalni program kulture, vendar je
neovrednoten, zato povečanega obsega zahtev ne moremo
ovrednotiti.

Stanovanjski zakon nadalje opredeljuje obveznosti tudi do drugih
institucij (državnega in občinskih stanovanjskih skladov,
stanovanjske hranilnice in neprofitnih stanovanjskih organizacij).
Višina obveznosti za leto 1997 znaša 1,25% BDP, v sledečih letih
pa raste s predvideno stopnjo rasti BDP. Skladi naj bi sredstva za
delovanja prioritetno pridobivali iz državnih in občinskih
proračunov.

Iz ovrednotenih programov izhajajo sledeče obveznosti občinskih
proračunov: 1996 - 1,19% BDP, 1997 ■ 1,15% BDP, 1998 -1,10%
BDP, 1999 - 1,05% BDP in leta 2000 - 1,00% BDP.

3. Zadolžitve države
Država Slovenije se tudi zadolžuje. Poleg zadolževanja za kritje
letnega primanjkljaja proračunskih prihodkov nad odhodki, se

Nacionalni program zdravstva določa, da bodo javnofinančna
sredstva za zdravstveno dejavnost do leta 2000 ostala na nivoju
poročevalec, št. 41
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i
zadolžuje tudi za realizacijo določenih nalog, kar sprejema s
posebnimi zakoni. Od njene samostojnosti je država z zakoni
sprejela zadolžitve, kot jih prikazuje tabela 6.

bank) 11,3% letnega BDP, med njimi samo zadolžitev za sanacijo
bank znaša kar 6,4% letnega BDP;
- prevzem slovenskega dela jugoslovanskih dolgov 7,2% letnega
BDP.

Obveznosti, ki izhajajo iz zadolžitve države, pokriva državni
proračun, nahajajo pa se pretežno na postavkah za plačilo obresti
in vračilo dolga. Dosedanji obseg zadolžitev (brez zadolžitev z
izdanimi obveznicami za Irak in za plačane devizne vloge do
bank) znaša okoli 17,5% letnega BDP (za leto 1996), od tega:

Z upoštevanjem sedanjega stanja neodplačanega dolga do Iraka
in bank (po podatkih Ministrstva za finance) znaša skupna
zadolžitev države 19,6% letnega BDP (za leto 1996).

- zadolžitve (brez terjatev do Iraka in izplačanih deviznih vlog do

Tabela 6: Zadolžitve države po osamosvojitvi
PODROČJE

NAMEN

PREDELOVAL. I Slovenske
NDUSTRIJA
železarne
terjatve do Iraka
kredit EFSAL

GLAVNIC
DOBA
A v mio SIT VRAČANJ
A

10,960
137

15 let

3 leta

15 let
5 let

4 leta
6 mes

PROMET

magistralne ceste
radar, oprema
Splošna plovba

4,110
2,359
10,880

DRŽAVA

nar. nasreče
1990
Pariški klub
EXIM banka
Novi finančni
sporazum

4,110

OKOLJE

Slovenski
ekološki projekt

PRIČET.
ODPLAČ.

23.06.93
7 let
15 let

Projekt
namakanja

neiz dev. vloge
obč.
neiz dev vi.
banke
sanacija bank

MORA
TORIJ

8,759

KMETIJSTVO

BANKA

OBR.
MERA

7%

2 leti
5 let

30.06.94
1 . 1999

1. 1998
1. 1993

OPOMBE

zakon 57/92 blagajniški
zapisi
zakon 55/92 obveznice
zakon 46/93 posojilo
zakon 8/96

posojilo

zakon 32/94 posojilo
zakon 55/ 92 posojilo
zakon 18/95 prevzem dolga
zakon 26/91

34,499
11,111
133,438

80,227

PRAVNA
PODL.

posojilo

zakon 1/96 prevzem dolga
zakon 1/96 prevzem dolga
zakon 14/96 prevzem dolga

30 let

8%

1. 2023

20 let

3%

161,138

15 let

8%

416

15 let

5 let

dolg države

1. 2015

zakon 7/93
•*# ■
zakon 20/95

1. 2010

zakon 59/95

obveznice

1. 2001

predlog
zakona

posojilo

obveznice

Vir podatkov: Posebni razvojni zakoni in obrazložitve k zakonom
4. Državne garancije
Zadnja, četrta skupina so državne garancije, iz naslova katerih
ima država določene obveznosti (pri obeh obveznicah plačilo
obresti) ali potencialne obveznosti, če kreditojemalec sam poravna
obveznosti. Po osamosvojitvi je država Slovenija z zakoni sprejela
zakone, s katerimi je podjetjem garantirala plačilo kreditnih
obeznosti za podjetja s področja predelovalne industrije
(Slovenske železarne, TAM in AM BUS ter še nekatera druga
podjetja), za investicije in zapadle tekoče obveznosti iz preteklih

zadolžitev za podjetja s področja energetike in Slovenske železnice
ter za investicije v gradnjo avtocestnega omrežja.
Delež doslej izdanih državnih garancij na podlagi zakonov znaša
8,09% letnega BDP (ocenjenega za leto 1996); od tega je delež
izdanih državnih garancij za predelovalno industrijo 1,7% letnega
BDP, za energetiko 3,5%, za železnice 0,7%, za izgradnjo
avtocest 2,1% letnega BDP.
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Tabela 7: Jamstva države Slovenije
PODROČJE

PREDELOVAL.
INDUSTRIJA

ENERGETIKA

•
t

NAMEN

Slovenske
železarne
Slovenske
železarne
podjetja

OKOLJE

22.6

30 let

6,509

8 let

8%

PRIČET. PRAVNA OPOMBE
ODPLAČ PODL.

1. 2022
8 let

3,108

1. 2000

HE Vrhovo

3,452

TE Šoštanj

11,752

pretvarjanje
energije
JE Krško

4,746

Dravske
elektrarne
HE Golica

11,355

8,800

3,425
10 let

11%

3 leta

1. 1996

6,431
1,381
18,532

HE Doblar,
Plave
elektrogospodarska podjetja

15,458
10,632

4 leta

7%

1 leto

železnica

6,932

15 let

11%

3 leta

1, 1997

železnica

7,900

20 let

54 mes.

1. 1998

železnica

2,185

20 let

5 let

1. 1999

železnica

936

4 leta

1 leto

avtoceste

4,480

15 let

4 leta

1. 1998

avtoceste

4,707

20 let

60 mes.

1. 1999

avtoceste

10,422

20 let

5 let

1. 2000

avtoceste

32,195

20 let

4 leta

slovenski
ekološki
projekt

2,712

15 let

5 let

Vir podatkov: Posebni razvojni zakoni in obrazložitve k zakonom
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MORA
TORIJ

25,300

TAM, AMBUS l
TAM, AMBUS II

Petrol Zem.
plin
TE Šoštanj V

PROMET

OBR.
GLAVNICA
DOBA
v mio SIT VRAČANJA MERA

118

1. 2001

zakon
55/92
zakon
55/92
zakon
69/94
zakon
20/95
zakon
20/95
zakon
38/92
zakon
38/92
zakon
38/92
zakon
38/92
zakon
20/93
zakon
36/93
zakon
48/94
zakon
33/96
zakon
3*7/95
zakon
60/95
zakon
47/93
zakon
71/93
zakon
39/94
zakon
17/96
zakon
23/94
zakon
40/94
zakon
20/95
zakon
17/96
predlog
zakona

obveznice

3.3. Analiza usklajenosti dokumentov s
Strategijo gospodarskega razvoja Slovenije

Področje gozdarstva SGRS posebej ne obravnava. Program
razvoja gozdov v Sloveniji sledi konceptu sonaravnega
gospodarjenja z gozdovi, kar je osnovna usmeritev SGRS pri
opredeljevanju odnosa do naravnih bogastev.

Po opredeljenem sistemu načrtovanja in iz Sklepa Državnega
, zbora ob sprejemu Strategije gospodarskega razvoja Slovenije
(SGRS) izhaja, da morajo sektorski dokumenti razvojnega
načrtovanja upoštevati usmeritve iz SGRS. Neposredno
preverjanje usklajenosti vseh nastalih in nastajajočih dokumentov
sektorskega razvojnega načrtovanja in posebnih razvojnih
zakonov s SGRS ni možno, ker SGRS ni dokument - sestavljanka
z opredelitvami bodočega razvoja vseh področij ekonomskega,
socialnega in prostorskega razvoja Slovenije, temveč je dokument,
ki opredeljuje razvoj gospodarstva Slovenije kot celote s
poudarkom na ključnih stebrih razvoja:

Področje predelovalne industrije nima nacionalnega programa
pač pa je del Industrijske politike, ki je v fazi priprave, že bil
usklajen s SGRS. Osnovna izhodišča Industrijske politike, ki
bazirajo na sanaciji perspektivnih podjetij, razvoju človeškega
faktorja (posebej managementa) in tehnoloških procesov in
postojenj, ter vključevanju v mednarodne trgovinske tokove, so
usklajena z izhodišči SGRS. Strategija razvoja malega
gospodarstva v prvi verziji ni bila usklajena z izhodišči SGRS,
prilagoditev dokumenta je trenutno v pripravi. Posebni razvojni
zakoni na področju predelovalne industrije odstopajo od globalnih
opredelitev tako SGRS kot Industrijske politike, saj je večina
zakonov sanacijskih: 4 za sanacijo Slovenskih železarn, 1 za
sanacijo TAM in AM BUS, 1 za sanacijo podjetja Radeče papir, 1
za restrukturiranje dolgov podjetij: TAM, AM BUS, BRESTOVIH
in drugih podjetij in 1 za subvencioniranje prispevkov za socialno
varnost v letih 1995 in 1996, ki se za leto 1996 ne izvaja. Poleg
navedenih - sanacijskih zakonov - obstajajo tudi drugi. Konec
leta 1992 je država na podlagi zakona izdala obveznice za odkup
terjatev podjetij do Iraka, Kube in Angole, v letu 1993 pa je s
posebnim zakonom najela posojilo pri Mednarodni banki za
obnovo in razvoj za prestrukturiranja podjetniškega in bančnega
sektorja. Čeprav tako SGRS kot industrijska politika opredeljujeta
nujo zmanjšanja in preusmeritve državnih intervencij k oblikovanju
akceleratorjev razvoja, zlasti pretoku informacij, pospeševanju
rabe strateškega upravljanja in izobraževanju managementa v
perspektivnih podjetjih, je dosedanji intervencionizem v
predelovalni industriji še vedno usmerjen v saniranje velikih
industrijskih sistemov.

- na splošnih pogojih za gospodarski razvoj Slovenije, ki jih
determinirajo vplivi svetovnega gospodarstva na slovensko,
integracijska vključevanja Slovenije v svetovne gospodarske
tokove in asociacije, transformacija In dograditev ekonomskega
sistema in makroekonomska stabilnost;
- na razvijanju faktorjev gospodarskega razvoja, kot so človeški
faktor, kapital, investicije in tehnološki razvoj;
- na sonaravnem in regionalno skladnem razvoju ter socialni
varnosti prebivalstva;
- na ustreznem razvoju gospodarske infrastrukture.
V zadnji točki dokumenta so okvirno opredeljene tudi osnovne
usmeritve razvoja osnovnih skupin proizvodenj: kmetijstvo,
industrija in storitve. Sestavni del dokumenta sta tudi dva scenarija
gospodarskega razvoja Slovenije do leta 2000 z razčlenjeno
agregatno strukturo BDP tudi na področju javnih financ.

Na področju pridobivanja in oskrbe z energijo je sprejeti
sektorski dokument razvojnega načrtovanja o učinkoviti rabi in
oskrbi države z energijo pri pridobivanju in rabi energije globalno
usklajen z določili SGRS. Šest posebnih razvojnih zakonov o
državnih poroštvih izhaja iz realizacije sektorskega dokumenta
razvojnega načrtovanja inje potemtakem usklajenih tudi z izhodišči
SGRS. Prav tako so usklajene tudi aktivnosti, ki izhajajo iz zakonov
o zapiranju Rudnika uranove rude Žirovski Vrh in premogovnikov
Zagorje, Senovo in Kanižarica. Zakon o poroštvu države za
zapadle obveznosti elektroenergetskih projektov in predlog zakona
o zaprtju in dekomisiji Nuklearne elektrarne Krško s SGRS nista
usklajena.

Preverjanje usklajenosti sektorskih dokumentov razvojnega
načrtovanja programov in posebnih razvojnih zakonov je torej
okvirno možno; z vidika osnovnih usmeritev in temeljnih nalog
razvoja in z vidika v scenarijih opredeljenih razpoložljivih
javnofinanačnih sredstev.
Stopnja usklajenosti sektorkih dokumentov s SGRS je po
osnovnih usmeritvah, nalogah in aktivnostih sledeča:
1. Tržne dejavnosti
Po sprejetem sistemu nacionalnega načrtovanja za tržne
dejavnosti ni predvidene priprave nacionalnih programov
(sektorskih dokumentov razvojnega načrtovanja), vendar so leti nastali in bili sprejeti ali so v fazi sprejemanja v obliki nacionalnih
programov (kmetijstvo, gozdarsvo) ali v drugih oblikah razvojnega
načrtovanja (kmetijstvo, industrija, malo gospodarstvo, turizem,
trgovina).

Na področju storitev je z že sprejetim sektorskim dokumentom
razvojnega načrtovanja urejeno področje skupnih aktivnosti v
turizmu. Osnovne usmeritve razvoja turizma, ki izhajajo iz
resolucije, so usklajene s SGRS, ocenjujemo pa, da so cilji
investicijske aktivnosti, ki opredeljujejo do leta 2000 zgraditev
15.000 novih nastanitvenih kapacitet, visoka vlaganja v
komunikacije in objekte turistične infrastrukture, verjetno
predimenzionirani. Na področju trgovine je dokument
sektorskega razvojnega načrtovanja v pripravi, vendar ga
vsebinsko ne moremo ocenjevati s SGRS, ker SGRS te dejavnosti
posebej ne opredeljuje, z vidika scenarijev razvoja trgovine pa je
dokument usklajen s scenariji, ki jih za bodoči razvoj trgovine
opredeljuje SGRS.

Na področju kmetijstva so osnovna izhodišča bodočega razvoja
kmetijstva, ki izhajajo iz SGRS in Strategije razvoja kmetijstva in
na njej temelječem Programu nalog in aktivnosti za izvajanje
strategije razvoja slovenskega kmetijstva v obdobju 1994-1996,
medsebojno usklajena, kar pomeni, da so kmetijstvu poleg
produkcijske funkcije priznane še druge narodnogospodarske
funkcije (poseljenost, obdelanost in kulturni izgled krajine, ekološka
sprejemljivost), ki zahtevajo določeno stopnjo usmerjenega
razvoja in intervencionizma. Trije posebni razvojni zakoni, ki so
bili sprejeti in že realizirani, so bili intervencijske narave, in sicer
usmerjeni v saniranje razmer kot posledice suše v kmetijstvu za
leti 1992 in 1993. Dva zakona, ki sta tudi že realizirana, sta bila
namenjena realizaciji odkupa pšenice letin 1994 in 1995.
Dolgoročnejši značaj imata zakon o najetju posojil za projekt
namakanja in predlog zakona o podržavljanju Kobilarne Lipica.

Druga področja tržnih storitev niso urejena z dokumenti
sektorskega razvojnega načrtovanja. Na področju dejavnosti
železniškega prometa, je država sprejela tri posebne razvojne
zakone, z dvema je prevzela obveznost sofinanciranja
železniškega prometa in odplačila kreditov Slovenskih železnic,
ki so nastale iz poslovanja do 31.12.1993 ter z enim dala poroštvo
za kredite. Na področju pomorskega prometa pa je država
prevzela dolgove Splošne plovbe Portorož. Vsi štirje zakoni so
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bili sprejeti z namenom saniranja poslovanja in dolgov dveh podjetij
s področja prometnih storitev.

4. Stanovanjska gradnja
Nacionalni stanovanjski program opredeljuje le stanovanjsko
gradnjo ter okvirni obseg subvencioniranja najemnih socialnih
stanovanj. Predvidena obsega novogradenj stanovanj ter
investicijskega vzdrževanja se okvirno ujema z ocenami potrebne
stanovanjske gradnje, opredeljene v SGRS. Obseg potrebnih
javnofinančnih sredstev za realizacijo stanovanjske gradnje pa v
nacionalnem programu močno odstopa od v SGRS opredeljene
vloge države v stanovanjski izgradnji.

2. Banke
Banke in bančni sistem obravnava SGRS med splošnimi pogoji
za gospodarski razvoj Slovenije in ugotavlja, da sta pomembna
procesa sanacija bank in njihova privatizacija. Sanacija že poteka
od leta 1992, ko je država z dvema zakonoma prevzela
obveznosti do izplačanih deviznih vlog-občanom in bankam ter
preko dveh zakonov, ki urejata izdajo obveznic za sanacijo bank
in hranilnic.

5. Netržne dejavnosti
SGRS deli dejavnosti netržnih storitev na dejavnosti, ki vplivajo
na izboljšanje človeškega faktorja kot osrednjega produkcijskega
faktorja in dejavnosti, ki zagotavljajo socialno varnost.
Raziskovanje in znanost pa vpliva tako na človeški faktor kot tudi
na tehnološko, tehnični razvoj.

3. Gospodarska infrastruktura
Dokumenti sektorskega razvojnega načrtovanja, ki opredeljujejo
gradnjo infrastrukture energetike, avtocest in železnice so bili
usklajeni z izhodišči SGRS, vendar je SGRS prevzela le
pomembnejše infrastrukturne projekte. Med temeljno odločitev
nedvomno sodi odločitev, da je nacionalno sprejemljiva raven
investiranja v gospodarsko infrastrukturo v obdobju 19952000 na povprečnem letnem nivoju 5,4% BDP in 22,3% vseh
investicij. Med posameznimi dejavnostmi naj bi investicije v
prometno infrastrukturo znašale 2,9% BDP, zveze 1%, za
energetiko 1,1% in komunalno dejavnost 0,4% BDP.

Tehnološkemu razvoju je namenjeno pomembno mesto, s
težnjo, da se vlaganja v raziskovalno dejavnost povečajo od 1,4
na 2% BDP, raziskave pa usmerijo k ciljno usmerjenim projektom.
Nacionalni program je po osnovnih usmeritvah v skladu z
opredelitvami SGRS, prav tako so z nacionalnim dokumentom
usklajene tudi investicijske aktivnosti v dejavnost in izgradnjo
Univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Prav tako je usklajen z
opredelitvami SGRS tudi nacionalni program kakovosti. Šolstvo
nima sektorskega dokumenta razvojnega načrtovanja, temveč
le zakon o "šolskem tolarju", ki zajema tudi investicije, sprejet
obseg investicij ne presega opredelitev investicij v izobraževanje
v SGRS. Šport v SGRS ni posebej izpostavljen, vendar investicije,
ki izhajajo iz nacionalnega programa presegajo opredelitve
investicijske aktivnosti iz SGRS. V dejavnosti zdravstva je obseg
investicij, ki izhaja iz zakona, usklajen s SGRS. Osnovne
usmeritve razvoja dejavnosti zdravstva v SGRS in v nacionalnem
programu zdravstva se v nalogah in aktivnostih ne razhajajo. Na
področju kulture, kjer obstajata nacionalni program in predlog
zakona o kulturnem tolarju, neposrednih primerjav med
nacionalnim in sektorskimi dokumenti ni, v obsegu investicij pa
oba dokumenta s tega področja presegata okvire določene v
SGRS. Na področju socialnega varstva ni možne neposredne
primerjave opredelitev razvoja med nacionalnim programom in
SGRS.

Nacionalna programa gradnje avtocest in gradnje železniške
infrastrukture sta bila s SGRS usklajena. Strategija učinkovite
rabe in oskrbe Slovenije z energijo ima le deklarativno
opredeljene investicije, ki so z vidika večjih projektov usklajene z
opredelitvami v SGRS. Iz strokovnih gradiv, ki so bila osnova
strategiji, izhajajo tudi vrednostne opredelitve, ki so bistveno večje,
kot znašajo opredelitve investicijskih vlaganj v energetiko v SGRS.
Na drugih področjih nacionalnih programov oziroma drugih
dokumentov razvojnega načrtovanja še ni, lahko pa jih pričakujemo kmalu, saj imajo tudi zakonske podlage (poštna dejavnost,
telekomunikacije, varstvo okolja za komunalne dejavnosti, državne
ceste). Na področju prometa in prometne infrastrukture je v
proceduri tudi predlog nacinalnega programa varnosti v cestnem
prometu, ki deklarativno obravnava tudi nujno potrebne investicije
v cestno omrežje z vidika varnosti.
Investicijski projekti se že izvajajo. Proračunska sredstva so
redno zagotovljena le za gradnjo avtocestnega omrežja na podlagi
posebnega zakona o takoimenovanem "bencinskem tolarju", za
ostale infrastrukturne investicije se proračunska sredstva letno
določijo, glede na finančne možnosti. Za izvajanje investicij je
doslej država z zakoni odobrila garancije za najetje tujih kreditov
za sledeče projekte:

Na področju državnih storitev obstaja šest dokumentov
razvojnega načrtovanja, ki so okvirno usklajeni z opredelitvami
SGRS. Posebni razvojni zakoni predstavljajo pretekle, sedanje in
bodoče stroške državnega proračuna (zakon o "obrambnem
tolarju", trije zakoni o odpravljanju posledic naravnih ujm, zakon o
odpravljanju posledic pretekle vojne) in stroške, ki bodo sledili s
prevzemom slovenskega dela bivših jugoslovanskih dolgov (3
zakoni).

- energetika: odžveplevanje dimnih plinov bloka IV in
razžveplevanje na bloku V v TE Šoštanj; obnova verige Dravskih
elektrarn, dokončanje gradnje slovenskega dela HE Golica,
obnova in doinstaliranje HE Doblar I in II in HE Plave I in II;

6. Varstvo okolja

- železnica: trije krediti za obnovo slovenskih železnic;

Dokumenta sektorskega razvojnega načrtovanja, kljub zakonski
podlagi, še ni, v parlamentarni proceduri pa sta dva posebna
razvojna zakona s katerima se država zadolžuje in daje poroštvo
Slovenskemu ekološkemu skladu za najeti kredit. Oba zakona
sta namenjena Slovenskemu ekološkemu projektu in sta skladna
z opredelitvami varstva okolja v SGRS.

- avtoceste: izgradnja odseka Pesnica - Šentilj, gradnja
avtocestnega obmežja - tranše A, B, in C ter izgradnjo avtocest,
ki se pričnejo graditi v letu 1996.
Država Slovenija pa je že pred pripravo nacionalnega programa
v proračunu za leti 1993 in 1994 zagotovila sredstva za izgradnjo
odsekov avtomobilskih cest Malence-Šmarje in Hrušica-Vrba ter
v letu 1994 sama najela kredit za prenovo obstoječih magistralnih
cest. Na področju zračnega prometa je država Slovenije leta
1992 najela kredit za nakup opreme Republiške uprave za zračno
plovbo.
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Stopnja usklajenosti javnofinančnih zahtev iz sektorskih
dokumentov s SGRS - Scenariji gospodarskega razvoja
Slovenije
Sestavni del SGRS sta tudi Scenarija gospodarskega razvoja
Slovenije, takoimenovana pozitivni in negativni scenarij. Pri
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pozitivnem scenariju je predpostavljeno ugodno mednarodno
ekonomsko okolje, po katerem bi BDP realno naraščal po 5,5%
povprečni letni stopnji, Slovenija pa bi izpolnila konvergenčne
kriterije Evropske unije. Negativni scenarij predstavlja neugodno
mednarodno ekonomsko okolje z vsemi negativnimi vplivi na

položaj majhne slovenske ekonomije, povprečna letna realna rast
BDP pa bi bila 2,8%. V oviru scenarijev so podani tudi globalni
okviri javnega sektorja (Tabela 8), ki predvidevajo postopno
zniževanje odhodkov javnega sektorja iz 46,7%BDP (1993) na
43% v letu 2000.

Tabela 8: SGRS - Globalni okvirji javnega sektorja
POSTAVKE

SCENARIJ +
PRIHODKI JAVNEGA SEKTORJA
ODHODKI JAVNEGA SEKTORJA
I. Poraba republike in občin
2. Pokojninsko in invali. zavarovanje
3. Zdravstvo
4. Poraba sredstev solidarnosti
PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
»
SCENARIJ PRIHODKI JAVNEGA SEKTORJA
ODHODKI JAVNEGA SEKTORJA
I Poraba republike in občin
2. Pokojninsko in invali. zavarovanje
3 Zdravstvo
4 Poraba sredstev solidarnosti
PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

STRUKTURA V %
I. 1993

I. 1994

I. 2000

100
100
55.8
27.9
16
0.3

100
100
55.8
28.7
15.2
0.3

100
100
58.4
26.9
14.7

100
100
55.8
27.9
16
0.3

100
100
55.8
28.7
15.2
0.3

100
100
56.9
28.4
14.7

DELEŽI V BDP V %
I. 1993

Pov. st. rasti v %

I. 1994

I. 1995

OBDOBJE
I995-2000

47.1
• 46.7
26
13
7.5
0.1
0.4

46
46.8
26.1
13.4
7.1
0.2
-0.9

43
43
25.1
1 1.6
6.3

4.3
4
4.8
2.9
3.3

47.1
46.7
26
13
7.5
0.1
0.4

46
46.8
26.1
13.4
7.1
0.2
-0.9

43.4
43.4
24.7
12.3
6.4

1

0

1.8
1.5
4.8
1.4
0.9

0

Vir podatkov: Približevanje Evropi - rast, konkurenčnost in integriranje (Strategija gospodarskega razvoja Slovenije), ZMAR, Ljubljana,
marec 1995, stran 46
Medtem ko smo v letu 1994 še uresničili zastavljene stopnje rasti
BDP po pozitivnem scenariju, jih v letu 1995 in jih predvidoma tudi
v letu 1996 ne bomđ, javnofinančna poraba do 1995
postopoma sledi predvidenemu zniževanju po scenarijih
SGRS, ki bi v letu 1996 po Proračunskem memorandumu že

dosegla 44,5% delež BDP, kar kaže tudi tabela 9. Opozoriti
velja še na prihodke in odhodke sredstev kupnin za leti 1995 in
1996, ki v bilancah javnega sektorja niso zajeti. Prihodki od kupnin
so v letu 1995 znašali 0,4% BDP (odhodki so bili 0,2% BDP), za
leto 1996 pa so prihodki ocenjeni na 0,3% BDP.

121

poročevalec, št. 41

Tabela 9: Javnofinančni odhodki
UDELEŽBAV BDPv

POSTAVKE

Leto 1993 Leto 1994 Leto 1995 Leto 1996
PRIHODKI JAVNEGA SEKTORJA
ODHODKI JAVNEGA SEKTORJA
I. Poraba republike in občin
2. Pokojninsko in invalid. Zavarovanje
3. Zdravstvo (blag. + proračun)
4. Poraba sredstev solidarnosti
PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

47
46.7
26.1
13
7.5
0.I
0.3

46.1
46.3
25.6
I3.4
7.2
0.I
-0.2

45.8
46
25.3
I3.8
6.9
0
-0.2

44.4
44.5
24.8
13
6.7
0
-0.1

Vir podatkov: Izračuni so opravljeni na podlagi sledečih podatkov: Podatki o BDP - za leto 1993, 1994 in 1995 - Statistične informacije.
Statistični urad Republike Slovenije; za leto 1996 - ocene ZMAR. Podatki o jayni porabi: za leta 1993, 1994 in 1995 Bilance javnega financiranja januar-december 1995, Bilten Ministrstva za finance, Ljubljana 1996(111)1; za leto 1996 Proračunski memorandum. Ministrstvo za finance 12.10.1995.

3.4 Analiza usklajenosti dokumentov z
usmeritvami Proračunskega memoranduma

1. Zahteve do državnega proračuna
SGRS v scenarijih (slika 8) predvideva, da se delež javne porabe
republik in občin zniža iz 26,4% BDP (1994) na 25,1% (2000),
Proračunski memorandum za leto 1996 jđ še ostrejši, saj
predvideva znižanje porabe države in občin na 23,6% BDP do
leta 1999. Poraba države naj bi leta 1999 dosegla 19,6% BDP.

Uresničevanje sektorskih dokumentov razvojnega načrtovanja
(in analogno tudi posebnih razvojnih zakonov) je možno samo z
dolgoročnim upoštevanjem javnofinančnih okvirjev, ki jih prikazuje
Proračunski memorandum in letnim usklajevanjem v okviru
proračuna za tekoče leto.

Iz sektorskih dokumentov razvojnega načrtovanja in posebnih
razvojnih zakonov izhajajo sledeče obveznosti:

V Sloveniji imamo koncept večletnih (štiriletnih) proračunov v
dokumentu z nazivom Proračunski memorandum, ki predstavlja
dokument Vlade, povzema pa temeljne usmeritve razvojne,
makroekonomske in socialne politike, hkrati pa podaja tudi
projekcijo večletnega državnega proračuna. Večletne projekcije,
ki zajemajo časovne horizonte (t-1, t, t+4 - predhodno leto, tekoče
leto in projekcijo za štiri leta vnaprej), so razdeljene po glavnih
virih prihodkov ter po osnovnih ekonomskih namenih porabe.

- Na področju kmetijstva naj bi se obseg javnega financiranja
povečal od leta 1994 do leta 1996 (na podlagi sprejetega
nacionalnega programa) realno za 82,6% in v letu 1996 dosegel
0,6% BDP. V letu 1997 dokumenta več ni, vendar bo večji realni
obseg sredstev za kmetijstvo verjetno ostal v mejah predhodnih
dveh let. V letu 1997 bodo obveznosti države povečane še za
naloge, ki jih opredeljuje zakon o Kobilarni Lipica.

Problem sprejemanja dokumentov brez realnega javnofinančnega
kritja, ki smo mu priča, izhaja iz opustitve pomembne faze
usklajevanja zahtev z možnostmi javnega financiranja vseh
dokumentov, ki imajo javnofinančne posledice. Posledice opustitve
faze usklajevanja so znane že pri proračunskem financiranju za
leto 1995 - to je neupoštevanju že sprejetih posebnih razvojnih
zakonih. Smiselnost sprejemanja zakonov, za katere že vnaprej
vemo, da jih ne bomo mogli realizirati, ni le vprašljiva temveč
lahko povzroča negativne posledice. Negativne posledice se
kažejo v vprašljivosti pravne države (ki ne spoštuje sprejetih
dokumentov), z moralne plati (z dokumenti so dana zagotovila za
realizacijo določenih nalog) in z vidika finančnih posledic
(neustrezno - prepočasno In neučinkovito reševanje problemov
financiranja pričetih aktivnosti). Obveznost javnega financiranja
aktivnosti iz sektorskih dokumentov razvojnega načrtovanja je
manjša, vendar prav tako lahko vodi v neustrezno izvajanje
dejavnosti in škodo.

- Na področju gozdarstva naj bi se po nacionalnem programu
obseg javnega financiranja od leta 1994 do leta 2000 povečal
realno za 90,8% in leta 2000 dosegel 0,18% BDP.
- Na področju predelovalne industrije in podjetništva (vključno z
malim gospodarstvom) so zahtevki po javnem financiranju rasli
predvsem s posebnimi takoimenovanimi sanacijskimi zakoni. Za
leto 1996 znašajo obveznosti iz dokumentov 0,5% BDP, v letu
1997 pa naj bi padle na 0,03% BDP. Strategija razvoja malega
gospodarstva ni ovrednotena, vendar deklarativno določa potrebo
po bistveno večjem državnem intervencionizmu na področju vseh
malih pravnih in fizičnih oseb do 50 zaposlenih.
- Resolucija o energetiki ni ovrednotena, iz nje izhaja potreba po
javnem financiranju - subvencioniranju racionalne rabe energije
in investicijah v energetske objekte. Iz zakonov o zapiranju rudnika
Žirovski Vrh in premogovnikov izhaja tudi sorazmeroma visoka
potreba po javnofinačnih sredstvih za zapiralna in sanacijska
dela ter za socialne programe. Zelo veliko obveznost pa bo država
sprejela s sprejetjem zakona o zaprtju JEK - po tem zakonu naj
bi država deset let financirala zagotavljanje nadomestnih virov
energije in izgradnjo nadomestnih energetskih objektov v višini
0,6% BDP povprečno letno.

Upoštevanje zahtev po javnem financiranju iz naslova sektorskih
dokumentov razvojnega načrtovanja In posebnih razvojnih
zakonov bi obseg javnega financiranja znatno povečalo. Zahteve
in njihove stopnje usklajenosti s SGRS in Proračunskim
memorandumom so sledeče:
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• Iz resolucije in programa aktivnosti na področju turizma izhaja
zahteva po javnem financiranju javnega zavoda za.promocijo
turizma, vzpostavitev regionalne mreže, izobraževanje delavcev
in sofinanciranje turistične infrastrukture in turističnih projektov.

• Nacionalni stanovanjski program za subvencije najemnin
socialnih stanovanj, gradnjo socialnih stanovanj in komunalno
opremljanje zemljišč v višini najmanj«0,8% BDP letno in 0,27%
BDP iz občinskih stanovanjskih skladov;

- Pri prometu in prometni infrastrukturi so zahtevki po javnem
financiranju zelo visoki. Po nacionalnem programu in zakonih naj
bi znašale obveznosti iz državnega proračuna za železnico v
letu 1997 1,0% BDP, v naslednjem pa še več. Za gradnjo avtocest
in za varnost v cestnem prometu znašajo povprečne letne
javnofinančne obveznosti 0,9% BDP. Z zakonoma o financiranju
prometa na obstoječi železniški mreži ter o poravnavanju
obveznosti Slovenskih železnic na področju prometne dejavnosti
izhajajo obveznosti države do subvencij in plačila kreditnih
obveznosti. Na področju zračnega in pomorskega prometa ima
država iz sprejetih zakonov še kreditne obveznosti do nakupa
radarja in do Splošne plovbe.

- Nacionalni program športa za izpeljavo programa in investicije v
športne objekte v višini okoli 0,4% BDP na leto;

• Iz stanovanjskega nacionalnega programa izhaja obveznost
državnega proračuna za gradnjo neprofitnih stanovanj in za kredite
individualnim investitorjem v višini 1,4% BDP letno (0,4% za
gradnjo neprofitnih stanovanj in 1% BDP do Stanovanjskega
sklada).
- Iz zakona o "šolskem tolarju" izhaja obveznost v višini 0,21%
BDP letno za investicije v šolske prostore in dodatni progragn
izobraževanja.
• Iz nacionalnega programa športa izhaja obveznost države za
izpeljavo rednega programa in investicij v višini 0,11% BDP letno.
- Nacionalni program socialnega varstva izkazuje za izvajanje
dejavnosti in investicije potrebo po 0,8 do 0,85% BDP povprečno
letno.
- Nacionalni program kulture ni ovrednoten. Iz predloga zakona o
kulturnem tolarju izhaja zahteva po 0,08% BDP letnih sredstvih
za sanacijo najbolj ogroženih in najkvalitetnejših objektov kulturne
dediščine in knjižnice.
- Nacionalni raziskovalni program podaja zahtevo po 10% realni
letni rasti sredstev za raziskovalno dejavnost. Zakon o izgradnji
Univerzitetne knjižnice v Ljubljani opredeljuje zahtevo po usmeritvi
0,01% BDP povprečno letno za izgradnjo univerzitetne knjižnice.
- Na podlagi zakona o "obrambnem tolarju" je zahteva po usmeritvi
0,5% BDP letno za realizacijo razvojnih nalog obrambe. Država
ima proračunske obveznosti v letu 1996 tudi iz zakona o saniranju
naravne ujme v višini 0.07% BDP.
- Na podlagi zakonov o zadolževanju države za realizacijo
določenih nalog ima država obveznosti tudi za plačilo obresti in
za zapadle kredite tudi glavnice. Država ima lahko tudi kreditne
obveznosti iz naslova državnih garancij, v kolikor prejemniki
kreditov obveznosti ne bi poravnali.
Zaradi različnih načinov vrednotenja je nemogoče sešteti vseh
obveznosti, ki so državnemu proračunu naložene na osnovi
sektorskih dokumentov razvojnega načrtovanja in posebnih
razvojnih zakonov. Iz pregleda obveznosti izhaja, da bi se
odhodki državnega proračuna, ob upoštevanju vseh
obveznosti po vsaj okvirno ovrednotenih programih,
povečali v letu 1997 najmanj za okoli 5% BDP.
2. Zahteve do občinskih proračunov
Po Proračunskem memorandumu za leto 1996 naj bi se odhodki
občinskih proračunov znižali od 4,4% BDP (1995) na 4% BDP v
letu 1999. Zahtevki iz treh nacionalnih programov presegajo okvire
javne porabe občin:

- Nacionalni program kulture sicer ni ovrednoten, predvideva pa
spremembo razmerja financiranja, in sicer iz 70:30 (državni :
občinski proračuni) na razmerje 50:40:10 (državni proračun :
občinski proračuni : trg).
Glede na dejstvo, da so občine iz občinskega proračuna v letu
1995 namenile za stanovanjsko dejavnost ter telesno kulturo le
0,28% BDP, bi se z uresničevanjem samo stanovanjskega in
športnega sektorskega dokumenta razvojnega načrtovanja
javna poraba občin povečala za 1,2% BDP.
3. Zahteve do zdravstvene blagajne in
državnega proračuna
Po Planu zdravstvenega varstva Republike Slovenije - zdravje v
Republiki Sloveniji dq leta 2000 je predvideno, da se bodo potrebna
sredstva za zdravstvo, že spričo spremenjenih normativov, do
leta 2000 povečala, javno financiranje pa naj bi ostalo na nivoju
7% BDP. Investicije v zdravstvene zavode ureja zakon, po
katerem naj bi investicije financirane iz javnofinančnih sredstev
znašale še okoli 0,18% BDP letno.
Nacionalna dokumenta razvojnega načrtovanja predvidevata nižje
deleže javnofinančnih sredstev za zdravstvo. SGRS predvideva
okoli 6,3% delež v BDP, Proračunski memorandum za leto 1996
pa postopno zniževanje sredstev do nivoja 6,8% BDP v letu
1999.
Obseg predvidenih javnofinančnih sredstev za zdravstvo
je po sektorskih dokumentih za 0,88% BDP večji od
opredelitev SGRS in za 0,18% BDP večji od opredelitev
projekcije za leto 1997, ki izhaja iz Proračunskega
memoranduma za leto 1996.
4. UGOTOVITVE
Iz sprejetega sistema razvojnega načrtovanja v Sloveniji izhajata
dva dokumenta (Strategija gospodarskega razvoja Slovenije in
Proračunski memorandum), ki urejata razvoj Slovenije na
nacionalni ravni ter sektorski dokumenti razvojnega načrtovanja.
Sektorski dokumenti razvojnega načrtovanja morajo upoštevati
postavljena obvezna izhodišča, med katerimi sta tudi skladnost s
Strategijo gospodarskega razvoja Slovenije in upoštevanje
javnofinančnih možnosti podanih s Proračunskim
memorandumom.
Sistem razvojnega načrtovanja v Sloveniji se na sektorski ravni
ne uresničuje, o čemer priča tudi množica sektorskih razvojnih
dokumentov, ki:
- so vsebinsko in oblikovno zelo različni, urejajo pa tudi področja,
ki naj bi jih s sektorskimi dokumenti razvojnega načrtovanja ne
urejali;
- ne upoštevajo postavljenih obveznih izhodišč;
- predstavljajo vedno bolj "dolgoročnejšo rezervacijo"
javnofinančnih sredstev za izvedbo načrtovanih programov in
aktivnosti.
Zaradi sorazmerne počasnosti, s katero sprejema Državni zbor
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Možne rešitve so enake, kot so bile predlagane že ob predložitvi
lanskoletnega poročila. Ker so naštete že uvodoma, jih na tem
mestu ne ponavljamo.

sektorske dokumente razvojnega načrtovanja, je predvsem
konec leta 1994 in v prvi polovici leta 1995 sledila "poplava"
posebnih razvojnih zakonov, s katerimi so bila predvsem sredstva
državnega proračuna vnaprej prerazporejena za določene
namene (predvsem za sanacije podjetij in javne investicije). V
drugi polovici leta 1995 in do aprila letošnjega leta je Državni zbor
sprejemal predvsem posebne razvojne zakone, na podlagi katerih
se zadolžuje država ali pa daje poroštva za najete kredite.

5. LITERATURA IN VIRI
1. M. More, Razvojno planiranje na ravni Republike Slovenije,
ZMAR Delovni zvezki, Ljubljana 1992(1)1,

Doslej sprejetih javnofinančnih obveznosti na podlagi sektorskih
dokumentov razvojnega načrtovanja in posebnih razvojnih
zakonov je veliko. Analiza je pokazala, da je za leto 1997 s
pričujočimi ovrednotenimi dokumenti sprejetih ali v postopku
sprejemanja:

2. Vloga "nacionalnih programov" v sistemu razvojnega
načrtovanja, Zavod Republike Slovenije za makroekonomske
analize in razvoj, Ljubljana, 20. 5. 1994,
3. Finančne obveznosti države iz naslova nacionalnih programov
in določenih zakqnov, Urad Republike Slovenije za
makroekonomske analize in razvoj, Ljubljana, december 1994,

- obveznosti do državnega proračuna v višini 6,19% BDP;
- obveznosti do občinskih proračunov v višini 1,15% BDP;

4. Približevanje Evropi - rast, konkurenčnost in integriranje,
Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Urad Republike
Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Ljubljana, marec
1995,

- obveznosti do zdravstvene blagajne v višini 7% BDP;
- obveznosti do drugih institucij (državnega in občinskih
stanovanjskih skladov, stanovanjske hranilnice in neprofitnih
stanovanjskih organizacij) v višini 1,25% BDP;

5. Nacionalni programi in posebni razvojni zakoni v luči Strategije )
gospodarskega razvoja Slovenije in Proračunskega
memoranduma, Urad Republike Slovenije za makroekonomske
analize in razvoj, Ljubljana, september 1995,

- obveznosti državnega proračuna iz zadolžitev države (zadolžitev
države na podlagi posebnih razvojnih zakonov znaša po oceni
že 19,6% letnega BDP) in iz državnih garancij (s posebnimi
razvojnimi zakoni je država dala garancije na kredite v višini
8,1% letnega BDP).

6. Statistične informacije, Bruto domači proizvod, Republika
Slovenija, 1992-1995, Statistični ufad Republike Slovenije, Ljubljana
8. 5. 1996,

Obveznosti do državnega proračuna se še povečujejo s
sprejemanjem neovrednotenih dokumentov, ki slej ko prej izstavijo
javnofinančne zahtevke.

7. Bilance javnega financiranja januar-december 1995, Bilten
Ministrstva za finance, Ljubljana 1996(111)1,

Zaradi previsokih javnofinančnih obveznosti, ki izhajajo iz
sektorskih dokumentov, se le-ti niso izvajali že v letu 1995, prav
tako pa se ne izvajajo v letu 1996. Če bi želeli, da se izvajajo v letu
1997, bi morali po oceni v letu 1997, ob predpostavki ostale
nespremenjene porabe, v državnem proračunu zagotoviti za okoli
5% BDP več sredstev, v občinskih proračunih 1,2% BDP več
sredstev in v zdravstveni blagajni pa najmanj za 0,2% BDP več
sredstev; oziroma, če bi želeli ohraniti sedanji nivo javne porabe,
bi morali za najmanj 6,5% BDP znižati druge namene porabe.
Slednje je praktično nemogoče, ker je bil Državni zbor pri
sprejemanju dokumentov zelo "radodaren" tudi do socialnih
transferov, ki jih v tem delu ne obravnavamo.

8. Proračunski memorandum, Globalne bilance javnega
financiranja, Ministrstvo za finance, Ljubljana, 12. 10. 1995,
9. Sektorski dokumenti razvojnega načrtovanja navedeni v
tabeli 1,
10. Zakoni in predlogi zakonov navedeni v tabeli 2,
11. Gradiva ministrstev.
Ker nobena od navedenih rešitev doslej še ni bila uresničena (v
okviru Zakona o izvajanju proračuna je bilo sprejeto le določilo,
da se pri javnem financiranju upoštevajo le vrednosti, določene s i
proračunom, ne pa vrednosti iz dokumentov razvojnega
načrtovanja in razvojnih zakonov), je danes problem
uresničevanja.

Problem, ki je zelo akuten, nedvomno pa bo čez nekaj časa še
večji, saj je napovedanih še precej sektorskih dokumentov
razvojnega načrtovanja, je potrebno čim prej ustrezno rešiti.
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Številka: 450-02/93-9/26
Ljubljana, 19. 7. 1996

porabe sredstev državnega proračuna pri Skladu RS za razvoj
malega gospodarstva

Gradiva je Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in drugih
javnih financ obravnaval na 30. seji, 11.7. 1996.

- informacija proračunske inšpekcije o pregledu porabe
proračunskih sredstev v letu 1993 pri Skladu Republike Slovenije
za razvoj malega gospodarstva
- zapisnik Agencije Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje o inšpiciranju finančno-materialnega
poslovanja Sklada Republike Slovenije za razvoj malega
gospodarstva od 1. 1. 1993 do 31. 8. 1994

Člani odbora so kot gradivo za razpravo s sklicem seje prejeli:
- zapisnik Službe družbenega knjigovodstva o inšpekciji letnega
obračuna za leto 1992 pri Skladu Republike Slovenije za razvoj
malega gospodarstva

- poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o opravljenem
nadzoru pri Skladu za razvoj malega gospodarstva

- poročilo o reviziji računovodskih izkazov Sklada.Republike
Slovenije za razvoj malega gospodarstva za leto 1993 revizijske
hiše KPMG

- pojasnilo Sklada RS za razvoj malega gospodarstva o izvršenih
aktivnostih v zvezi s priporočili Računskega sodišča Republike
Slovenije

- zapisnik proračunske, inšpekcije o inšpekcijskem pregledu

Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva (v
nadaljevanju: sklad ali SRMG) za celotno obdobje delovanja in da
je prav politika prejšnjega vodstva sklada, upravnega odbora in
strokovne službe v začetnem obdobju delovanja povzročila
skladu velike težave, ki ogrožajo osnovno funkcijo delovanja
sklada.

Na seji so člani odbora prejeli še naslednja gradiva, ki jih je
posredoval Sklad za razvoj malega gospodarstva:
- poročilo odvetnika v zvezi z opravljenim delom na izterjavi plačil
- seznam dolgoročnih posojil v tožbi
- seznam kratkoročnih kreditov s postopki izterjave na dan 30. 6.
1996

Direktorica sklada je povedala, kaj se je v preteklosti dogajalo na
skladu in kakšna je trenutna situacija ter perspektive sklada.
Povedala je, da se sklad srečuje z velikimi finančnimi težavami, ki
izvirajo iz časov delovanja prvega upravnega odbora in direktorja
Viktorja Brezarja.

- seznam spornih garancij
- seznam vnovčenih jamstev

Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje (v
nadaljevanju: Agencija) je v svojem zapisniku o pregledu finančnomaterialnega poslovanja sklada za obdobje od 1. 1. 1993 do 31.
8. 1994 ugotovila, da je bilo poslovanje sklada zelo neurejeno,
finančno poslovanje pa nepravilno in v nekaterih primerih tudi

V uvodu je predsednica odbora povedala razloge za uvrstitev
obravnave gradiva na dnevni red seje. Ti izvirajo iz dejstva, da
ima odbor poročila treh nadzornih institucij o poslovanju Sklada
125
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Hkrati skušajo pomagati tudi prosilcem tam, kjer ti zaidejo v
trenutne težave in imajo drugače dobre projekte. V primerih, ko
se ne da storiti več ničesar, skušajo izterjati dolg od prosilca,
vendar je to včasih težko, saj postopki trajajo predolgo, včasih so
garancije zavarovane samo s premičninami, ki izgubljajo vrednost,
včasih pa je sklad v zemljiški knjigi s hipoteko vpisan šele na
drugem ali tretjem mestu in se prej poplačajo drugi upniki.

nezakonito. Rezultat vseh knjigovodskih popravkov, ki jih je
Agencija naložila skladu, je bil, da je sklad po popravljenem
zaključnem računu za leto 1993 izkazal za skoraj 60 milijonov
tolarjev izgube namesto 10 milijonov dobička, kot ga je prvotno
izkazoval. Del te izgube je sklad pokril po zaključnem računu za
leto 1994, del pa po zaključnem računu za leto.1995. Dobiček, ki
je ostal po ZR za leto 1995, je sklad namenil za dolgoročne
rezervacije."

Problem pri podeljevanju garancij je bil v preteklosti predvsem v
tem, da je bilo določeno previsoko razmerje med kapitalom in
garancijskim potencialom, saj je bilo to razmerje 1 : 5. Računali
so, da bo propadlo le 20 % projektov. Pri tem so naredili še to
napako, da so v kapital vštevali tudi sredstva, ki so jih iz proračuna
dobili za subvencije, torej za nepovratna sredstva, ki niso kapital
sklada, ampak samo sredstva v uporabi. Dodaten problem je bil
tudi v tem, da so bile garancije stoodstotne in da je torej banka, ki
je posodila denar s tako garancijo, zagotovo dobila sredstva
vrnjena. Zato banke tudi niso ustrezno preverjale projektov. Tega
potem ni delal niti sklad (morda je zaupal banki) in tako so kredite
in garancije dobivali tudi nepreverjeni projekti, ki so kmalu propadli.

Glede razlik v prikazovanju revizije zaključnega računa za leto
1993, ki so nastale med Agencijo in Revizijsko hišo KPMG je
direktorica sklada povedala, da so nastale zato, ker je Agencija
kot osnovo za nadzorovanje upoštevala zakon o računovodstvu,
revizijska hiša pa slovenske računovodske standarde. Iz
nejasnega statusa sklada naj bi namreč izhajala tudi nejasnost o
tem, katere predpise o urejanju finančno-materialnega poslovanja
naj uporablja sklad.
Poleg tega je Agencija ugotovila tudi številne druge nepravilnosti
in nezakonitosti finančno-materialne narave: nepravilno knjiženje
amortizacije, revalorizacije, plač, potnih stroškov, osnovna
sredstva niso bila popisana in podobno. Nekateri kratkoročni
krediti niso bili zavarovani, obstoja pa tudi sum, da so bili zavarovani
z akceptnimi nalogi, ki pa so bili v postopku prevzema sklada s
strani novega vodstva vrnjeni posojilojemalcem. Te kratkoročne
kredite je v glavnem dodeljeval direktor sklada sam in so bili
pravzaprav nezakonito dodeljevani. Šlo je namreč za namenska
sredstva za subvencioniranje obrestne mere, ki bi jih moral sklad
v času, ko jih ni uporabljal za osnovni namen, po zakonu o strukturi
nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in
zavarovalnih organizacij naložiti v višini 80 % v državne
vrednostne papirje, pa tega ni storil. Velik del teh sredstev je bil
kot "depozit" naložen v Slovensko hranilnico in posojilnico Kranj,
ki po pravnem statusu ni hranilnica ali banka temveč družba z
omejeno odgovornostjo. V tako pa sklad ne bi smel nalagati
likvidnostnih presežkov. Slovenska hranilnica in posojilnica je
nato ta sredstva posojala podjetnikom po bistveno višjih obrestnih
merah, kot jih je sklad zaračunaval njej. S tem je s pomočjo
proračunskih sredstev služila denar. Ob tem je treba omeniti, da
je bila firma direktorja sklada V. Brezarja solastnik Slovenske
hranilnice in posojilnice. Sklad je pod novim vodstvom odpoklical
vse te depozite in jih tudi že prejel nazaj, vendar se je to zgodilo
šele konec leta 1995.

Od nastopa novega vodstva se garancije ne podeljujejo, ker za
to ni ustreznih sredstev. To bo možno šele z dokapitalizacijo
sklada. Hkrati so že spremenili pravila za pridobivanje garancij in
je jamstvo lahko dano le še za 60 do 90 % kredita. Projekti se
bodo tudi bolje pregledovali pred dodelitvijo garancije. Razmerje
med kapitalom sklada in garancijskim potencialom je zmanjšano
na 1 :3.
Problematika vnovčevanja starih garancij bo pereča še naslednji
dve leti, saj so nekatere podeljene za dobo petih let. V vsem tem
času bo sklad še imel likvidnostne težave, skušal pa bo pridobiti
dodatni kapital. Obenem se skuša v vseh primerih, ko so projekti
propadli in so vnovčene garancije, tudi poplačati iz zavarovanja
(hipoteke na nepremičnine ali premičnine). V ta namen na skladu
tekoče vlagajo tožbe in opravljajo vse potrebne postopke za
zavarovanje premoženja. Ti postopki žal zelo dolgo trajajo, del
sredstev, ki so bila neodgovorno naložena, pa bo v vsakem
primeru izgubljen.
V razpravi so prisotni veliko govorili o garancijah, ki jih je podeljeval
sklad. Član odbora, mag. J. Kopač, ki je bil član prvega upravnega
odbora, je povedal, da je mnenje o projektih, za katere naj bi dali
jamstvo, najprej dala medresorska komisija sestavljena iz
predstavnikov več ministrstev. Projekt sta pregledala tudi direktor
sklada in en član upravnega odbora (običajno je bil to E. M. Pintar
ali predsednik UO Franc Golja). Šele potem se je o tem odločalo
na upravnem odboru.

Direktorica sklada je tudi povedala, da so ukinili vse bonitete
članov upravnega odbora razen sejnin. Članu upravnega odbora
g. Pintarju, s katerim je bila sklenjena avtorska pogodba in mu
dan v osebno uporabo službeni avtomobil skupaj z Magna kartico,
je bila pogodba prekinjena, avtomobil in kartica pa odvzeta. Gospod
Pintar novemu vodstvu ni predložil nobenega dokazila o
opravljenem delu. Glede na to, da naj bi po avtorski pogodbi
pregledoval projekte, ki jih je sofinanciral sklad, pa je to še posebej
problematično ob dejstvu, da je približno 40 % projektov propadlo.

Posebej je bila zaradi visokega zneska garancije in zaradi
medijskega odmeva izpostavljena garancija (oziroma več garancij)
za projekt EME Engineering iz Dolan. Gre za garancije za kredite
v višini približno 2 milijona DEM, ki jih je dobil podjetnik Emil Mlakar
iz SRMG, poleg tega pa so v projekt vložena sredstva tudi iz
drugih ministrstev (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Ministrstvo za znanost in tehnologijo in mogoče še katero). Člani
odbora so menili, da je treba dobiti vpogled v to, koliko in od kje so
bila za ta projekt namenjena proračunska sredstva. Hkrati pa so
ocenili, da bi bilo take in podobne projekte potrebno še enkrat
preveriti in oceniti ali jih je res potrebno poslati v stečaj. S stečajem
namreč ne bo mogoče dobiti nazaj vseh vloženih sredstev, možno
pa je, da so projekti z nekimi dodatnimi rešitvami še lahko uspešni.

Direktorica sklada je po svojem nastopu odredila suspenz proti
direktorju, pomočniku in vodji financ ter kasneje vložila tudi
kazenske ovadbe.
Glede jamstev je podala podatke o odobrenih, izdanih, vnovčenih
ter dvomljivih. Odobrenih je bilo s strani upravnega odbora v letih
1992 in 1993 zelo veliko, vendar niso bile vse izdane, ker prosilci
niso izpolnjevali vseh pogojev. Propadlih projektov, za katere bo
moral sklad - glede na to, da so garancije dane na prvi poziv in
brezpogojno - plačati garancijo, je do sedaj za približno 9,7 milijona
DEM, plačali pa so jih dejansko že za 4,1 milijona DEM. Dvomljivih,
potencialniVi za plačilo, je še približno za 2 milijona DEM. Tako je
vseh obveznosti sklada iz naslova garancij približno 12 milijonov
DEM, sklad pa razpolaga trenutno s 7 milijoni DEM kapitala.
Težave skušajo reševati z dogovori z bankami, da ne zahtevajo
plačila garancije takoj, ko prosilec ne plača dveh ali treh obrokov.
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Direktorica sklada je ob tem povedala, da je v primeru firme
EME Engineering problem toliko večji, ker je garancija dana za
celoten znesek kredita s pripadajočimi obrestmi in stroški, sklad
je v zemljiški knjigi vpisan na drugem mestu (za SKB banko),
vrednost nepremičnin, na katerih je hipoteka, pa naj ne bi bila 10
milijonov DEM, kot je bila ocenjena ob dodelitvi kredita, ampak
samo 3 milijone DEM.
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V zvezi s problematiko odpisanih dolgoročnih kreditov, ki jih je dal
sklad podjetju Utensilia in projektu snežnih verig Praktis in jih je
nato prvi Upravni odbor odpisal (kljub temu, daje Praktis zahteval
samo podaljšanje moratorija za plačilo), je direktorica sklada
povedala, da so s sodnimi postopki obnovili terjatve.

posledice takratnih napak in nepravilnosti. Vlada tudi ni reagirala
na večkratne pozive Odbora za nadzor proračuna in drugih javnih
financ in Državnega zbora, da uredi status skladov, da določi
standarde in normative javne porabe, da izboljša nadzor nad
porabo proračunskih sredstev.

Član odbora J. Kocuvan je postavil tudi vprašanje, kaj je z
realizacijo ugotovitev Agencije, ki jih je podala na koncu zapisnika
o pregledu poslovanja v obdobju od 1. 1. 1993 do 31. 8. 1994.
Ugotovila je, da sklad nima pravilnika o računovodstvu, da ni bilo
ustrezne evidence osnovnih sredstev, da ni popisa terjatev iz
naslova dolgoročnih posojil, da so bile posameznemu podjetniku
v nasprotju s pravili dodeljene različne vrste pomoči za razvoj
podjetništva, da je bil pravilnik o uporabi službenih vozil
pomanjkljiv, da so bili previsoki zahtevki sklada za refundacijo
osebnega dohodka od pokojninskega sklada zaradi skrajšanega
delovnega časa, da je sklad delavcem neustrezno podeljeval
stanovanjska posojila, da so bile previsoko obračunane dnevnice,
regres za prehrano delavcem in sejnine članom upravnega odbora
in podobno.

Predstavnica Vlade in predsednica Upravnega odbora sklada
je povedala, daje Vlada po ugotovitvi nepravilnosti v skladu skušala
stvari urediti, saj je razrešila prvi Upravni odbor in imenovala
novega ter kasneje tudi tretjega in zamenjala direktorja, vendar
so se ti še naprej upirali in izvajali svojo politiko. Šele tretji upravni
odbor je po njenem mnenju začel voditi ustrezno politiko, vendar
je bilo zaradi heterogene sestave (pol članov je bilo iz prvega in
pol iz drugega odbora) še vedno deloval precej kompromisarsko.
Zato po določenem času v njem ni bilo več mogoče sprejemati
ustreznih sklepov v skladu s strategijo, ki si jo je zastavila Vlada.
Zato je bil imenovan četrti upravni odbor, ki se bo konstituiral in
začel z delom. Ta Upravni odbor je sestavljen bolj široko in bolj
uporabniško, saj so v njem predstavniki Gospodarske zbornice
Slovenije, dva predstavnika Obrtne zbornice, neodvisni podjetnik,
predstavnik Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Ministrstva
za kmetijstvo in Ministrstva zg delo, družino in socialne zadeve.

Direktorica sklada je na ta vprašanja odgovorila, da je Agencija
za plačilni promet, nadziranje in informiranje po pregledu izdala
sklep, v katerem je naložila skladu odpravo vseh ugotovljenih
nepravilnosti. Sklad je to po njenih zagotovilih naredil, zlasti pa je
uredil finančno računovodsko stanje v skladu.

Glede statusa sklada, ki je prav tako problematičen, saj sklad
nima pravnih osnov, na katerih bi ustrezno deloval in urejal zadeve
glede organiziranosti in delovanja, je predstavnica Vlade povedala,
da pripravljajo nov zakon o razvoju malega gospodarstva, v
katerem bodo uredili tudi status republiškega in lokalnih skladov
za razvoj malega gospodarstva.

V razpravi se je večkrat pojavilo tudi vprašanje, kaj je Vlada
naredila za ureditev stanja v skladu. Nepravilnosti v skladu so se
začele že leta 1992, šele sedaj po štirih letih pa so vidne celotne

Po razpravi je Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in
drugih javnih financ sprejel naslednje

odbor ugotavlja, da so ukinjene neupravičene bonitete zaposlenim
In članom upravnega odbora.

UGOTOVITVE IN SKLEPE:

3. Odbor priporoča Upravnemu odboru Sklada Republike Slovenije
za razvoj malega gospodarstva, da ponovno obravnava dolžnike,
za katere je prejšnji Upravni odbor že predlagal stečajni postopek
in ponovno oceni njihove projekte in upošteva možnosti bodočih
donosov investicij. Ob tem naj upošteva tudi vsa prejeta
proračunska sredstva iz drugih virov.

1. Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in drugih javnih
financ ugotavlja, da je bilo vodenje in upravljanje Sklada Republike
Slovenije za razvoj malega gospodarstva v obdobju od
ustanovitve do avgusta 1994 neodgovorno in nestrokovno, pri
čemer je opazna tudi težnja po osebnem okoriščanju. Vnovčenje
poroštev danih v letih 1992, 1993 in 1994 je močno ogrozilo
osnovno funkcijo delovanja sklada. Zato odbor priporoča Vladi
Republike Slovenije, da predlaga uvedbo sodnega postopka
ugotavljanja materialne odgovornosti članov upravnega odbora
zaradi sprejetih odločitev, ki so povzročile oškodovanje sredstev
sklada.

Svetovalec DZ
mag. Jpže KONČAN

Predsednica odbora
Metka KARNER LUKAČ

Poslano:
- Skladu za razvoj malega gospodarstva
- Ministrstvu za gospodarske dejavnosti
- Vladi Republike Slovenije
- Računskemu sodišču Republike Slovenije
- Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje, Centrala
Ljubljana
• Sekretariatu za zakonodajo in pravne zadeve
- predsedniku Državnega zbora
- sekretarki Državnega zbora
- uredništvu Poročevalca (za objavo)

2. Na podlagi poročila Računskega sodišča ter poročil Sklada za
razvoj malega gospodarstva ter izjav direktorice sklada odbor
ugotavlja, da so odpravljene vse računovodske nepravilnosti, ki
jih je v svojem zapisniku navedla Agencija za plačilni promet,
nadziranje in informiranje ter da je na tej podlagi tudi pripravljen
nov zaključni račun za leto 1993. Odbor tudi ugotavlja, da je novo
vodstvo sklada ustrezno zaščitilo premoženje sklada z vložitvijo
sodnih postopkov za izterjavo dolga ter z vložitvijo kazenskih
ovadb in materialnih zahtevkov zoper prejšnje vodstvo za
povrnitev škode, ki je nastala v zvezi z njihovim delom. Nadalje
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ZAVAROVANJU

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN
INVALIDSKO ZAVAROVANJE
SLOVENIJE

- POROČILO O UČINKIH SPREMEMB 160. ČLENA
ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM
ZAVAROVANJU.

Kolpdvorska ulica 15
1518 Ljubljana

Navedeno poročilo je obravnaval Upravni odbor Zavoda na
seji 18. julija 1996 in ga v celoti sprejel.
Generalni direktor
Janez Prijatelj, l.r.

V skladu s sklepom Državnega zbora, sprejetim na 38. izredni
seji, dne 25. januarja 1996, pošilja

Tudi po spremenjeni ureditvi, ki izhaja iz že omenjenega 22. člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, ostaja v veljavi mesečno prilagajanje
pokojnin (in drugih prejemkov) gibanjem povprečnih plač vseh
zaposlenih, z izjemo uskladitve, izvedene v mesecu februarju. V
tem mesecu predstavlja osnovo za izvedbo uskladitve odstotna
razlika med v predhodnem mesecu dejansko izplačano povprečno
starostno pokojnino, preračunano na polno pokojninsko dobo in
znesekom takšne pokojnine, ki bi ga bilo potrebno izplačati v
mesecu februarju. Februarski znesek pokojnine se izračuna na
podlagi predhodno za posamezno-leto določene višine razmerja
med povprečno starostno pokojnino za polno pokojninsko dobo
in povprečno plačo vseh zaposlenih v predhodnem koledarskem
letu, preračunano z rastjo življenjskih stroškov cfo meseca
februarja tekočega leta glede na povprečje preteklega leta.
Morebitna razlika med obema zneskoma, kot rečeno, vpliva na
višino uskladitve v tem mesecu.

Državni zbor Republike Slovenije na 38. izredni seji, dne 25.
januarja 1996, ob obravnavi predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(ZPIZ-B) - tretja obravnava, med drugim sprejel tudi sklep, v
katerem "predlaga Zavodu za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, naj predloži Državnemu zboru
poročilo o učinkih spremembe po 22. členu zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, ki spreminja usklajevanje pokojnin
po 160. členu osnovnega zakona, da bi lahko Državni zbor
sprejel potrebne ukrepe na tem področju. Poročilo se
predloži Državnemu zboru do 15. julija 1996 za prvo polletje
in oceno do konca leta."
Z uveljavitvijo 22. člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 7/96) je bil spremenjen dotedanji način usklajevanja
pokojnin, po katerem so se pokojnine (posredno pa tudi drugi
prejemki iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja) mesečno
prilagajale gibanjem povprečnih plač vseh zaposlenih na območju
države. V primeru pozitivnih sprememb v gibanju povprečnih
plač je, zaradi časovnega zamika (ki je posledica veljavnega
načina njihovega izplačevanja in tehnike spremljanja gibanj) pri
objavi statističnih podatkov, pripadala upravičencu usklajena
pokojnina od meseca, na katerega so se podatki o porastu plač
nanašali. V praksi je to pomenilo poleg višjega izplačila pokojnine,
v mesecu, v katerem je bila izvedena uskladitev, tudi obračun
razlike za dva meseca nazaj. Če so bila gibanja povprečnih plač
negativna, pa je prišlo do ustreznega znižanja pokojnin le v
mesecu, v katerem je bil statistični podatek objavljen, torej brez
negativnega poračuna.

Z novo ureditvijo je spremenjen tudi datum veljavnosti uskladitve.
Usklajena pokojnina po novem pripada od prvega dne meseca, v
katerem je bil ugotovljen porast plač, ki še ni bil upoštevan pri
zadnji uskladitvi, torej brez poračunov. Nova ureditev tudi ne
dovoljuje nižjih izplačil pokojnin v posameznem mesecu v
primerjavi s predhodnim. Navedeno pomeni, da se v primeru
znižanja mesečne ravni povprečnih plač, pa tudi tedaj, ko je bila
v januarju izplačana višja povprečna starostna pokojnina,
preračunana na znesek za polno pokojninsko dobo, kot mora biti
v februarju, izplača nespremenjene zneske pokojnin. To dejstvo
pa je potrebno upoštevati pri naslednji uskladitvi.
Učinki spremenjene zakonske ureditve v usklajevanju pokojnin v
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prvem polletju letošnjega leta so ugotovljeni na podlagi ocenjenih
mesečnih gibanj zneska povprečne starostne pokojnine,
prepračunane na polno pokojninsko dobo v tem obdobju (ki enkrat
letno vpliva na višino uskladitve) in v tem času znanih uradnih
statističnih podatkov o mesečnem gibanju povprečnih plač vseh
zaposlenih. Ob tem velja opozoriti, da je ta zneske pokojnine le
teoretični in ne dejanski znesek povprečne starostne pokojnine,
ki bi ga dobivali prejemniki pokojnin, katerih pokojnine se, skladno
določbam 159. člena zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, upoštevajo pri izračunu tega povprečja, če bi to
pokojnino uveljavili s polno pokojninsko dobo, t. j. 35 let (ženske)
in 40 let (moški). V resnici je med vsemi starostnimi upokojenci le
okoli 32 % takih prejemnikov.

Pri oceni gibanj povprečnih mesečnih plač vseh zaposlenih,
uporabljenih pri izračunu bodočih uskladitev pokojnin v letošnjem
letu, so bile upoštevane projekcije gibanj povprečnih bruto plač v
RS do konca leta 1996, ki izhajajo iz kvantifikacij, uporabljenih v
majski analizi 1996, ki jo je pripravil Urad za makroekonomske
analize in razvoj.

Izračuni so pokazali, da je povprečna starostna pokojnina,
prepračunana na znesek za polno pokojninsko dobo, ki je bila
izplačana v mesecu januarju letos, znašala 63.761 SIT, v mesecu
juniju pa bi znašala 66.633 SIT ali 4.5 % več. Povprečna starostna
pokojnina, preračuna na znesek za polno pokojninsko dobo,
izplačana v prvem polletju, pa bi znašala 64.969 SIT. Pogojnik v
stavku je uporabljen zavoljo tega, ker je dejanski znesek
povprečne starostne pokojnine, preračunane na polno
pokojninsko dobo, izplačan v navedenih obdobjih, nekoliko nižji.
Nižja raven pa ni posledica učinkov zakonske določbe, o kateri je
govora v tem poročilu, temveč izvajanja določb 23., 53., 55. in 56.
člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Če bi še naprej veljal prejšnji način usklajevanja pokojnin, pa bi
znašala povprečna starostna pokojnina, izplačana za mesec
december, 70.436 SIT, kar je 10,46 % več kot v januarju.
Povprečna starostna pokojnina, preračunana na znesek za polno
pokojninsko dobo bi v tem primeru v letošnjem letu znašala 68.043
SIT.

Iz opravljenih izračunov izhaja, da bi povprečna starostna
pokojnina, preračunana na znesek za polno pokojninsko dobo, ki
bo izplačana v mesecu decembru letos, znašala 69.950 SIT ali
9,7 % več kot v januarju. Povprečna starostna pokojnina za
polno pokojninsko dobo v letošnjem letu pa bi tako znašala
66.495 SIT.

Iz primerjave zneskov navedenih pokojnin izhaja, da ostaja,
upoštevaje sedaj razpoložljive ocene mesečnih gibanj
povprečnih bruto plač vseh zaposlenih v letošnjem letu,
enako, kot v prvem polletju, tudi po izteku leta, zaradi zakonsko
spremenjenega načina usklajevanja pokojnin, višina povprečne
starostne pokojnine, preračunane na znesek za polno
pokojninsko dobo, nižja za 0,7 %. Povsem enako, kot je bilo
ugotovljeno za prvo polletje, pa bi naj bilo tudi povprečno
mesečno znižanje v letu 1996, torej za 2,3 %.

Če bi še bila v veljavi prejšnja zakonska ureditev, bi povprečna
starostna pokojnina za polno pokojninsko dobo, izplačana za
junij znašala 67.099 SIT ali 5,2 % več kot v januarju, povprečje te
pokojninske izplačano v prvih šestih mesecih letos pa bi znašalo
66.478 SIT.

V absolutnih številkah izražena razlika med možnima staiostnima
pokojninama, preračunanima na polno pokojninsko dobo,
izplačanima v decembru, znaša 486 SIT, v celem letu pa 1.548
SIT mesečno.

Medsebojna primerjava zneskov pokojnin pokaže učinke
spremenjene ureditve usklajevanja pokojnin v prvem polletju.
Zaradi drugačnega načina usklajevanja je višina povprečne
starostne pokojnine, preračunane na znesek za polno
pokojninsko dobo, nižja za 0,7 %, v prvem polletju pa je iz istih
razlogov njeno mesečno povprečje nižje za 2,3 %. V absolutnih
številkah znaša razlika med možnima starostnima pokojninama,
izplačanima v juniju 466 SIT, v prvem polletju pa 1.509 SIT
mesečno. V odstotkih izračunane razlike veljajo za katerokoli
drugo vrsto pokojninel Absolutne razlike pa so seveda različne,
pri višjih zneskih višje in pri njižjih nižje.

*

Podobno, kot pri oceni polletnih učinkov, velja tudi pri letni oceni
učinkov spremenjene ureditve usklajevanja pokojnin, izhajajoče
iz zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju, poudariti, da v odstotkih izračunane
razlike, ki so posledica sprememb v usklajevanju pokojnin, veljajo
za katerokoli drugo vrsto pokojnine, medtem ko so absolutne
razlike seveda drugačne. Ocenjena višina povprečnega znižanja
pokojnin v prvem polletju oziroma v vsem letošnjem letu ustreza
tudi deležu manj porabljenih sredstev za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje v tem obdobju na tej podlagi.

Za izdelavo ocene učinkov spremenjene zakonske ureditve
usklajevanja pokojnin v letu 1996 so potrebni podatki o gibanju
povprečnih plač vseh zaposlenih do vključno meseca oktobra
letos. Le gibanja povprečnih plač vseh zaposlenih v tem obdobju
lahko, zaradi že omenjenega časovnega zamika pri objavi
statističnih podatkov o njihovih gibanjih, neposredno vplivajo na
raven izplačanih pokojnin v letošnjem letu.
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