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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 

dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

POGOJIH KONCESIJE ZA 

IZKORIŠČANJE ENERGETSKEGA 

POTENCIALA SPODNJE SAVE 

- EPA 1128 - II - hitri postopek in 

i Umik 

PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVU 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NAJETJE 

POSOJIL ZA IZGRADNJO 

HIDROELEKTRARN NA SPODNJI SAVI 

OD HE VRHOVO DO HRVAŠKE MEJE 

- EPA 984 - II - hitri postopek 

) 

Jože AVŠIČ, poslanec 
Branko JANC, poslanec 
Tone ANDERLIČ, poslanec 

Ljubljana, 4. april 2000 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur.l.RS, št. 48/92) 
ter 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije (Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 - popravek, 28/96 in 
26/97) vlagajo podpisani poslanci 

- PREDLOG ZAKONA O POGOJIH KONCESIJE ZA 
IZKORIŠČANJE ENERGETSKEGA POTENCIALA 
SPODNJE SAVE, 

ki ga pošiljajo v obravnavo in sprejem. 

Na podlagi 201. Člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije predlagajo, da Državni zbor predlog zakona 
obravnava in sprejme po hitrem postopku. 
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Na podlagi prvega odstavka 176. Člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije obveščajo, da bodo kot predlagatelji 
sodelovali na sejah delovnih teles Državnega zbora in na 
sejah Državnega zbora. 

Obenem umikajo 

- PREDLOG ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA NAJETJE POSOJIL ZA IZGRADNJO 
HIDROELEKTRARN NA SPODNJI SAVI OD HE VRHOVO 
DO HRVAŠKE MEJE - EPA 984 - II - hitri postopek, 

ki so ga vložili 10.11.1999. 

Jože AVŠIČ, I. r. 
Branko JANC, I. r. 

Tone ANDERLIČ, I. r. 
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I. UVOD 

1. OBRAZLOŽITEV POSTOPKA 

Predlog za hitri postopek je utemeljen z izrednimi potrebami države 
za pravočasno ureditev vodnega režima na območju, ki je v 
Sloveniji eno od najbolj ogroženih zaradi visokih voda, ter hkrati 
za izgradnjo potrebnih energetskih objektov, ki bodo zagotavljali 
učinkovito rabo naravnih virov in oskrbo Slovenije z energijo. 

v 
Z izgradnjo sistema hidroelektarn na spodnji Savi se dokončno 
začne urejati prostor na območju, kjer je večletna rezervacija 
prostora za objekte energetskega izkoriščanja spodnje Save 
onemogočila vsakršno ureditev druge predvsem cestne in 
komunalne infrastrukture, za lastnike obvodnih zemljišč pa 
pomenila negotovost, ki je onemogočala razvoj kmetijske 
dejavnosti kakor tudi gospodarski razvoj. 

Z izgradnjo sistema hidroelektrarn na spodnji Savi se omogoči 
tudi dodatna proizvodnja vršne energije in pridobi dodatne moči, 
ki ju slovenski elektroenergetski sistem nujno potrebuje zaradi 
izpolnitve zahodnoevropske interkonekcije UCTE, v katero je 
vključen. Ti proizvodni viri so v centralnem slovenskem potrošnem 
območju električne energije, zato bodo izgube na prenosu do 
porabnikov manjše, doseženo bo stabilno prenosno omrežje in 
povečana bo varnost za jedrsko elektrarno Krško ob zaustavitvah. 

Poleg navedenih infrastrukturnih ter elektroenergetskih učinkov 
se bodo pred z izgradnjo sistema hidroelektrarn pred poplavami 
zavarovala naselja, infrastrukturni objekti in kmetijska zemljišča. 
Tako sočasno urejanje vodnega režima in izgradnja objektov za 
energetsko izkoriščanje vodnega potenciala ter s tem v zvezi 
ureditev infrastrukture je z ekonomskega vidika daleč 
najprimernejša rešitev, ki bo lastnike objektov in zemljišč ob reki 
Savi dokončno razbremenila vsakoletne skrbi in negotovosti zaradi 
posledic visokih voda. 

Izgradnja sistema hidroelektrarn pomeni za gospodarstvo za čas 
izgradnje zaposlitev in oživitev, ki je pomembna predvsem za 
domačo strojegradnjo, gradbeno operativo, malo gospodarstvo, 
kot tudi za visokostrokovne gospodarske dejavnosti. 

2. OCENA STANJA 

Z osamosvojitvijo Republike Slovenije in razpadom 
jugoslovanskega elektroenergetskega sistema je slovenski 
elektroenergetski sistem zašel v velike strukturne težave: 

- primanjkuje mu rezerv regulacijske in konične moči, 
- struktura proizvodnih objektov je neugodna, termo agregati so 

relativno preveliki, hidroelektrarne nimajo akumulacij, 
- primanjkuje mu rezerve moči, 
- sistem vodenja je treba posodobiti, 
- dobave iz objektov v Bosni in Hercegovini so negotove. 

Slovenski elektroenergetski sistem je že od leta 1974 vključen v 
zahodnoevropsko interkonekcijo UCPTE in koristi Ugodnosti 
medsebojnega sodelovanja, čeprav glede rezerve moči za 
primarno regulacijo ne izpolnjuje določil omenjene interkonekcije. 

Izgradnja hidroelektrarn na spodnji Savi je v oskrbi Slovenije z 
električno energijo in za ostale gospodarske dejavnosti 
pomembna zaradi naslednjih učinkov: 

- dodatna proizvodnja električne energije, ki v povprečju znaša 
okoli 900 GVVh na leto, 

pridobitev dodatne moči 216 MW, ki jo v slovenskem 
elektroenergetskem sistemu zelo primanjkuje, 
s povečanjem stopnje izgrajenosti sistema hidroelektrarn na 
Savi bo možno obratovanje po principu pretočne akumulacije, 
kar pomeni za elektroenergetski sistem dodatne kapacitete 
za proizvodnjo vršne energije in regulacije moči, 
doseženo bo stabilno prenosno omrežje v posavskem 
koridorju, 
povečana bo varnost za jedrsko elektrarno Krško ob njenih 
zaustavitvah zaradi bližine rezervne moči, 
zavarovanje pred poplavami naselij, infrastrukturnih objektov 
in kmetijskih zemljišč v celotnem območju savske doline od 
Zidanega mosta do meje s Hrvaško, 
sprostitev rezerviranega prostora po državnem planu in 
sočasna trajna ureditev prostora v obsavskem koridorju, ki 
je na območju vpliva hidroelektrarn, 
zaposlitev in oživitev domače industrije med gradnjo, 
predvsem iz dejavnosti strojegradnje in gradbene operative, 
malega gospodarstva ter visokostrokovnih dejavnosti, kar 
pomeni, da bo možno v času gradnje zaposliti neposredno 
na gradbišču več kot 600 delavcev, v proizvodnji opreme in 
materiala do 800 delavcev, posredno pa bo angažiranih za 
projekt v reproverigi še dodatnih vsaj 1200 delavcev. V času 
obratovanja pa bo pri obratovanju hidroelektrarn zaposlenih 
skupaj 85 delavcev. 

Gornje navedbe potrjujejo zaključki 50 študij iz področij projektne 
dokumentacije, hidrologije, geologije, geomehanike, seizmologije, 
vodnega gospodarstva, krajinarstva, naravne in kulturne 
dediščine. 

Uredba o koncesiji za izkoriščanje energetskega potenciala 
spodnje Save, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije in je bila 
objavljena v Uradnem listu RS, št. 21/94, je vsebovala vse pogoje 
in elemente za sistem hidroelektrarn iz navedenih študij in 
dokumentacije. 

3. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Vlada Republike Slovenije je objavila javni razpis za pridobitev 
koncesionarja za izkoriščanje vodnega potenciala reke Save na 
odseku do meje z Republiko Hrvaško (Uradni list RS, št. 51/94). 
Na podlagi javnega razpisa se ni pridobila nobena sprejemljiva 
ponudba, zato je Vlada RS postopek pridobivanja koncesionarja 
po tem razpisu zaključila. 

Sprejem predlaganega zakona omogoča pričetek postopne 
izgradnje hidroelekrarn s tem, da je predvidena podelitev vodne 
pravice, to je koncesije, za ozkoriščanje energetskega potenciala 
spodnje Save trenutnemu lastniku objektov že zgrajene HE 
Vrhovo. Na ta način se zagotovi, da bo koncesionar pridobil 
koncesijo za vseh šest hidroelektrarn na spodnji Savi, kar je bila 
tudi zasnova Uredbe o koncesiji za izkoriščanje energetskega 
potenciala spodnje Save. 

Načrtovana gradnja hidroelekrarn vključuje tudi vodne, cestne, 
železniške in komunalne infrastrukturne ureditve na območju 
spodnje Save, ki jih bo moral zagotoviti koncesionar. Ker izgradnja 
načrtovanih investicij: 

vodne infrastrukture, to je ureditev pritokov v zaledju in izvedba 
zaščitnih ukrepov pred poplavami v zaledju in izgradnja 
akumulacijskih bazenov do višine gladine 100 letne vode, in 
lokalne in državne infrastrukture, to so premestitve, 
preureditve, dograditve ali podobne ureditve obstoječe cestne, 
železniške, komunalne in elektroenergetske infrastrukture, 
ki jih je treba izvesti zaradi nastanka na novo oblikovanega 
vodnega prostora na območju hidroelektrarn, 
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presega na finančnem področju možnosti koncesionarja, so za 
realizacijo teh investicij predvidena proračunska sredstva in 
posojila z jamstvom Republike Slovenije. 

Tak način financiranja izgradnje hidroelektrarn, pri katerem država 
prevzame jamstvo za kritje stroškov izgradnje vodnih in drugih 
infrastrukturnih ureditev, koncesionar pa z lastnimi sredstvi 
pokriva stroške energetskih ureditev, v katere je vključena 
izgradnja jezovne zgradbe s hidromehansko in elektro opremo, 
objekti ureditve struge pred pretočnimi polji in podslapju, 
premostitveni objekti v sklopu jezovne zgradbe, regulacijski objekti 
na območju jezovne zgradbe, visokovodni nasipi z utrditvijo in 
zatesnitvijo na gorvodni in dolvodni strani pregrade nad višino 
gladine 100 letne visoke vode reke Save, omogoča zagotovitev 
ustrezne cene električne energije na pragu hidroelektrarn. Cena 
električne energije, ki je obremenjena samo s stroški izgradnje 
objektov energetske ureditve ter obratovalnimi stroški 
hidroelektrarn, ostaja v okviru normalnega prilagajanja cen 
električne energije, kot se predvideva v elektroenergetskem 
sistemu Slovenije. 

Sprejetje zakona omogoča realizacijo načrtovane investicije v 
razumnih rokih dveh let za posamezno hidroelektrarno, kar je 
bilo tudi predvideno v Uredbi o koncesiji za izkoriščanje 
energetskega potenciala spodnje Save. 

4. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Izgradnja sistema hidroelektrarn na spodnji Savi je uresničitev 
zahtev po zagotovitvi poplavne varnosti na tem območju, sprostitvi 
prostorskih rezervacij, ki zavirajo urejanje infrastrukture ter 
gospodarski razvoj, ter strateških usmeritev o oskrbi Slovenije z 
elektriko iz hidroelektrarn. 

Predvideni koncept izgradnje hidroelektrarn nudi predvsem 
naslednje prednosti: 

- najmanjši možni vpliv na okolje, oziroma sočasno trajno 
ureditev prostora ob Savi, ki je za razvoj že dolgo blokiran 
zaradi rezervacije prostora za hidroelektrarne po 
dolgoročnem planu gradnje proizvodnih elektroenergetskih 
objektov v Sloveniji, 
pred poplavami reke Save in pritokov se bodo z izgradnjo 
hidroelektrarn zavarovala naselja, infrastrukturni objekti in 
kmetijska zemljišča, 

- pokrivanje potreb po vršni energiji, ki jo v slovenskem 
elektroenergetskem sistemu primanjkuje, 
približevanje zahtevam zahodnoevropske interkonekcije 
UCTE glede sekundarne regulacije in rezervne moči, 
stabilnejše prenosno omrežje v posavskem koridorju, 

- povečana varnost obratovanja jedrske elektrarne Krško in 
povečanje zaposlitvenih možnosti pri gradnji. 

Za financiranje izgradnje vodne in druge lokalne ter državne 
infrastrukture na vplivnem območju hidroelektrarn je treba 
zagotoviti 120 mio EUR, kar je 26 % celotne predračunske 
vrednosti investicije, ki znaša 460 mio EUR. 

S prodajno ceno za nakup moči in prodajo električne energije na 
pragu hidroelektrarn na spodnji Savi bo koncesionar v 
koncesijskem obdobju 30 let od izdaje uporabnega dovoljenja za 
vsako hidroelektrarno posebej zagotovil lastna sredstva za 
izvedbo investicije energetskih ureditev v višini 340 mio EUR, kar 
je 74 % celotne predračunske vrednosti investicije. 

5. OCENA FINANČNIH SREDSTEV 

Po predinvesticijskem programu je ocenjena predračunska 
vrednost celotne investicije izgradnje hidroelektrarn vključno z 
izvedbo vseh infrastrukturnih ureditev 460 mio EUR (92.828 mio 
SIT). Tolarska vrednost je preračunana po srednjem tečaju Banke 
Slovenije na dan 31.3.2000: 1 EUR= 201,8 SIT). 

V predinvesticijskem programu so ocenjeni tudi stroški za izvedbo 
infrastrukturnih ureditev v naslednjem obsegu: 

- vodna infrastruktura: ureditve pritokov ter zaščitnih ukrepov 
pred poplavami na vplivnem območju hidroelektrarn in 
izgradnja akumulacijskih bazenov vključno z ureditvijo in 
zatesnitvijo nasipov na gorvodni in dolvodni strani pregrade 
do višine gladine 100 letne vode za hidroelelektrarne Boštanj, 
Blanca, Krško, Brežice in Mokrice, , 

državna infrastruktura: premestitve, preureditve, dograditve 
ali podobne ureditve obstoječe državne cestne, železniške 
in elektroenergetske infrastrukture, ki jih je treba izvesti zaradi 
nastanka na novo oblikovanega vodnega prostora na 
območju hidroelektrarn Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in 
Mokrice, 

lokalna infrastruktura: premestitve, preureditve, dograditve 
ali podobne ureditve obstoječih lokalnih cest, vodovodov, 
kanalizacije in druge komunalne infrastrukture, ki jih je treba 
izvesti zaradi nastanka novega vodnega prostora na območju 
hidroelektrarn Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice. Za 
ureditev lokalne infrastrukture se šteje tudi gradnja terciarne 
stopnje čiščenja odpadnih vod na obstoječih in novih 
komunalnih ali skupnih čistilnih napravah, ki odvajajo odpadno 
vodo v reko Savo na vplivnem območju izgradnje 
hidroelektrarn. 

Glede na vplivno območje posamezne hidroelektrarne je 
predvidena naslednja višina stroškov za izvedbo ureditev vodne 
in druge lokalne in državne infrastrukture: 
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Vrsta infrastrukturne 
ureditve 

BOŠTANJ BLANCA KRŠKO BREŽICE MOKRICE SKUPAJ 

Ureditev vodne 
infrastrukture 7,5 mio EUR 6,5 mio EUR 9 mio EUR 14,5 mio EUR 8,5 mio EUR 46 mio EUR 

Ureditev državne in 
lokalne infrastrukture 11,5 mio EUR 10 mio EUR 11,2 mio EUR 6,7 mio EUR 6,1 mio EUR 45,5 mio EUR 

Zemljišča z 
nepremičninami 2 mio EUR 3,5 mio EUR 2, 8 mio EUR 7,8 mio EUR 12,4 mio EUR 28,5 mio EUR 

Skupaj 21 mio EUR 20 mio EUR 23 mio EUR 29 mio EUR 27 mio EUR 120 mio EUR 

Koncesioriar bo moral zagotavljati iz prodajne cene električne 
energije poleg lastnih sredstev tudi plačilo za koncesijo. Ker je 
življenska doba objektov vodne ter druge lokalne in državne 
infrastrukture vsaj 60 let, lahko to obdobje štejemo kot primerno 
obdobje za primerjavo med stroški infrastrukturnih ureditev, ki jih 
bo plačal koncedent, ter prilivi za plačilo koncesijo, ki jih bo 

zagotavljal koncesionar pri pričakovani proizvodnji 900 GWh na 
leto ter ob upoštevanju, da je plačilo koncesije 7 % od vrednosti 
proizvedene električne energije. Na naslednji tabeli je ovrednotena 
primerjava med stroški koncedenta za ureditev infrastrukture ter 
pričakovanimi prilivi proračuna iz plačila za koncesijo: 

Letna proizvodnja električne energije 900 GWh 
Proizvedena električna energija v 60 letih 54.000 GWh 
Pričakovana vrednost proizvedene energije 0,045 EUR/kWh (9 SIT/kWh) 
Pričakovano plačilo za koncesijo 170,1 mio EUR (34.326 mio SIT) 
Delež plačila za državni proračun (40%) 68,04 mio EUR (13.730 mio SIT) 
Načrtovani strošek infrastrukturnih ureditev 120 mio EUR 

Iz ocene za višino plačila za koncesijo v obdobju 60 let sledi, da 
se koncedentu, to je državi, samo s plačilom za koncesijo povrne 
več kot 50 % stroškov, ki jih bo vložil v ureditev infrastrukture na 
vplivnem območju hidroelektrarn. Za celovit prikaz ekonomske 
upravičenosti izgradnje objektov infrastrukturnih ureditev in 
pokrivanje stroškov te izgradnje iz državnega proračuna je treba 
poleg priliva zaradi plačila za koncesijo upoštevati tudi: 

- stroške državnega in proračunov občin za odpravo posledic 
poplav, ki v dolgoletnem povprečju na tem območju presegajo 
2 mio EUR na leto, in 
proračunskih vlaganj za izgradnjo komunalne infrastrukture 
predvsem komunalnih čistilnih naprav, katerih izgradnja je 
prav na območju hidroelektrarn zaradi velike obremenjenosti 
reke Save ena od prioritet v procesu pridruževanja EU. 

6. FINANČNE POSLEDICE 

Finančna konstrukcija investicije hidroelektrarn na spodnji Savi 
predvideva financiranje 340 mio EUR iz lastnih sredstev 
koncesionarja in 120 mio EUR iz državnega proračuna delno 
neposredno ter v večjem delu s posojili z jamstvom države. 

Lastna sredstva koncesionarja naj bi se zagotavljala Iz prodajne 
cene električne energije. V primeru, da bo koncesionarju 
zagotovljena možnost podaljšanja koncesijske dobe vsaj za čas 
do konca življenske dobe vitalnejših naprav energetske ureditve, 
to je vsaj 50 let, bi bilo za koncesionarja zagotovljenih dovolj 
finančnih sredstev za izvajanje in odplačevanje koncesije. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 
(namen zakona) 

(1) Ta zakon določa za izkoriščanje vodnega energetskega 
potenciala za proizvodnjo električne energije na območju spodnje 
Save od Suhadola do državne meje z Republiko Hrvaško (v 
nadaljnjem besedilu: energetsko izkoriščanje spodnje Save) pogoje 
za izvajanje koncesije, pogoje za podelitev koncesije in pogoje, ki 
jih mora izpolnjevati koncesionar pri načrtovanju in izgradnji 
objektov za izvajanje koncesije. 

(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka velja za proizvodnjo 
električne energije v hidroelelktrarnah Vrhovo, Boštanj, Blanca, 
Krško, Brežice in Mokrice z izkoriščanjem vodnega potenciala 
spodnje Save v celotni višini bruto padca 58 m od gornje 
zajezitvene kote na HE Vrhovo do spodnje kote, ki je načrtovana 
kota zajezitve HE Podsused na Hrvaškem, 

(3) S pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, so določeni tudi 
obseg ureditev vodne infrastrukture ter obseg ureditev državne 
in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega 
izkoriščanja spodnje Save, katerih financiranje zagotavlja 
Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: koncedent), izvajalec 
teh ureditev, roki za njihovo izvedbo in način financiranja, 

2. člen 
(pomen izrazov) 

V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 

1. Ureditve vodne infrastrukture na vplivnem območju 
energetskega izkoriščanja spodnje Save, so ureditve pritokov 
ter izvedba zaščitnih ukrepov pred poplavami na vplivnem 
območju hidroelektrarn, izgradnja akumulacijskih bazenov 
vključno z ureditvijo in zatesnitvijo nasipov na gorvodni in dolvodni 
strani pregrade do višine gladine 100 letne vode za 
hidroelelektrarne Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice. 
Objekti ureditev iz prejšnjega stavka so objekti vodne 
infrastrukture v lasti države. 

2. Ureditve državne infrastrukture na vplivnem območju 
energetskega izkoriščanja spodnje Save so premestitve, 
preureditve, dograditve ali podobne ureditve obstoječe državne 
cestne, železniške in elektroenergetske infrastrukture, ki jih je 
treba izvesti zaradi nastanka na novo oblikovanega vodnega 
prostora na območju hidroelektrarn Boštanj, Blanca, Krško, 
Brežice in Mokrice. 

3. Ureditve lokalne infrastrukture na vplivnem območju 
energetskega izkoriščanja spodnje Save so premestitve, 
preureditve, dograditve ali podobne ureditve obstoječih lokalnih 
cest, vodovodov, kanalizacije in druge komunalne infrastrukture, 
ki jih je treba izvesti zaradi nastanka novega vodnega prostora 
na območju hidroelektrarn Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in 
Mokrice. Za ureditev lokalne infrastrukture se šteje tudi gradnja 
terciarne stopnje čiščenja odpadnih vod na obstoječih in novih 
komunalnih čistilnih napravah, ki odvajajo odpadno vodo v reko 
Savo na vplivnem območju izgradnje hidroelektrarn. 

4. Obstoječa državna in obstoječa lokalna infrastruktura so 
Infrastrukturni objekti, ki obstajajo na dan uveljavitve tega zakona 
in katerih preureditve, premestitve, dograditve ali njim podobne 
ureditve potrdi Vlada RS z izdajo lokacijskega načrta ureditev 
vodne infrastrukture in ureditev državne in lokalne infrastrukture 
na območju posamezne hidroelektrarne. 

5. Objekti energetske ureditve na območju akumulacijskega 
bazena posamezne hidroelektrarne iz prejšnjega odstavka so 
jezovna zgradba s hidromehansko in elektro opremo, objekti 
ureditve struge pred pretočnimi polji in podslapju, premostitveni 
objekti v sklopu jezovne zgradbe, regulacijski objekti na območju 
jezovne zgradbe, visokovodni nasipi z utrditvijo in zatesnitvijo na 
gorvodni in dolvodni strani pregrade nad višino gladine 100 letne 
visoke vode reke Save. 

3. člen 
(pogoji koncesije) 

(1) Koncesija za energetsko izkoriščanje spodnje Save se podeli 
za 30 let. Začetek izvajanja koncesije za vsako hidroelektrarno 
posebej se šteje od dneva pravnomočnosti lokacijskega 
dovoljenja. Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji, 
določenimi v koncesijski pogodbi. 

(2) Območje, na katerega se nanaša koncesija, je območje vseh 
objektov vodne infrastrukture in objektov in naprav energetskih 
ureditev, potrebnih za obratovanje hidroelektrarn energetskega 
izkoriščanja spodnje Save, za čas gradnje pa tudi območje, ki je 
s prostorskim izvedbenim načrtom določeno kot območje vplivov 
gradnje na prostor, in sicer začasna zasedba oziroma območje 
ureditvenih sprememb zaradi gradnje hidroelektrarn. 

(3) Koncesionar in koncedent uredita s koncesijsko pogodbo 
način odplačnega prehoda objektov in naprav energetskih 
ureditev, zgrajenih za namen izvajanja koncesije, v brezhibnem 
stanju skladno s tehničnimi predpisi za obratovanje in vzdrževanje 
elektroenergetskih postrojev in obratovalnimi predpisi ter prostih 
vseh bremen v last koncedenta po prenehanju koncesijskega 
razmerja. 

(4) Za energetsko izkoriščanje spodnje Save in uporabo objektov 
vodnogospodarske infrastrukture plačuje koncesionar državi letni 
znesek v višini najmanj 7 % od vrednosti proizvedene električne 
nergije. Višina plačila za koncesijo in metodologija za izračun 
vrednosti proizvedene električne energije se določi v tarifnem 
delu koncesijske pogodbe. 

(5) Plačevanje koncesije za posamezno hidroelektrarno se začne 
s pričetkom obratovanja hidroelektrarne. 

(6) Prihodki iz plačila za koncesijo so vir proračuna Republike 
Slovenije in proračuna občine, na območju katere se nahaja bruto 
padec vodnega toka spodnje Save, za katerega izkoriščanje je 
podeljena koncesija. Plačilo za koncesijo se med Republiko 
Slovenijo in lokalno skupnostjo razdeli v razmerju 60 : 40 v korist 
lokalne skupnosti. 

(7) Koncesija preneha: 
- s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom; 
- z odvzemom koncesije in to ne glede na določbe koncesijske 

pogodbe, če koncesionar ne prične izvajati koncesije v 
določenem roku, zaradi ponovljenih, hudih in dokumentiranih 
primerov kršitev v vodnogospodarskem dovoljenju 
določenega vodnega režima ali ob stečaju koncesionarja. V 
primerih odvzema koncesije iz prejšnjega stavka koncedent 
povrne koncesionarju vložena sredstva; 

- z odkupom koncesije v skladu z zakonom; 
v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo. 
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4. člen 
(pogoji za koncesionarja) 

(1) Koncesija se lahko podeli koricesionarju pod naslednjimi 
pogoji: 

I. povezanimi z vodnim režimom in rabo vode: 
1. da upošteva dogovorjeni vodni režim Save na državni meji z 
Republiko Hrvaško; 
2. da zagotovi izgradnjo objektov vodne infrastrukture na območju 
akumulacijskega bazena, s katerimi se varnost pred poplavami 
na urbaniziranih površinah poveča; 
3. da zagotovi izgradnjo objektov vodne infrastrukture za 
preprečevanje škodljivega odlaganja gramoza, suspenzij m drugih 
plavin, ki bi zmanjšale akumulacijsko sposobnost bazenov; 
4. da zagotovi izgradnjo objektov vodne infrastrukture izlivnih 
odsekov pritokov na način, da zajezitve ne bodo škodljivo vplivale 
na režim odtoka visokih voda na njih in na reki Savi; 
5. da zagotovi izgradnjo objektov vodne infrastrukture odvajanja 
vseh zalednih voda z vseh območij, ki so kakorkoli pod 
neposrednim vplivom zajezitev hidroelektrarn na spodnji Savi; 
6. da vzdržuje objekte vodne infrastrukture na območju 
akumulacijskih bazenov; 
7. da zagotovi ukrepe proti poslabšanju razmer v zvezi z 
gladinskim stanjem, dinamiko pretokov, količino in kakovostjo 
podtalnic; 
8. da zagotovi zavarovanja brežin v akumulacijskih bazenih ter 
zagotovi stopnje varnosti, določene glede po pomenu površin ali 
objektov, ki so zavarovana; 
9. da zagotovi ukrepe, da se vodni režim med gradnjo 
hidroenergetskih objektov ne bo bistveno poslabšal; 
10. da zagotovi ukrepe za nespremenjeno izvajanje pravice do 
rabe in uporabe vode drugih obstoječih uporabnikov; 
11. da zagotovi prednost pri izkoriščanju in rabi vode pritokov 
Save, vode iz korita Save in iz zajezitvenih bazenov vseh 
obstoječih uporabnikov vode in bodočih, če gre za oskrbo s pitno 
vodo, tehnološko vodo ali vodo za hlajenje; 

II. v zvezi z rabo prostora in varstvom dobrin: 
1 .da zagotovi, da predvideni posegi v prostor ohranijo obstoječe 
razmere ali omogočijo njihovo izboljšanje; 
2. da zagotovi izvedbo ureditev državne in lokalne infrastrukture, 
ki se nanašajo predvsem na premestitve in zavarovanja oziroma 
utrditve objektov infrastrukture zaradi izgradnje hidroelektrarn, 
3. da nadomesti objekte in naprave, ki bodo odstranjeni zaradi 
izgradnje hidroelektrarn; 
4. da zagotovi zavarovanje zemljišč, objektov, naprav in drugih 
dobrin pred škodljivimi posledicami delovanja hidroelektrarn 
oziroma zagotovi nadomestila ali odškodnine; 
5. da upošteva urbanistično - arhitektonske in krajinske značilnosti 
in principe sonaravnega urejanja pri oblikovanju objektov, naprav 
in drugih ureditev, povezanih z energetskim izkoriščanjem spodnje 
Save; 
6. da omogoči javni dostop do vode in zagotovi javne prehodnosti 
jezovnih zgradb, kjer bo to funkcionalno utemeljeno; 
7. da zagotovi rekreacijske rabe vode in zemljišč v območju 
zajezitev, ob upoštevanju varnosti uporabnikov in funkcionalnih 
omejitev; 
8. da zagotovi ohranitev biološke raznovrstnosti in avtohtonosti 
habitatov ter biološkega ravnotežja tam, kjer je to mogoče in 
dolgoročno stabilno, sicer pa v tem obsegu nadomesti naravne 
vrednote; 
9. da zagotovi ohranjanje in varovanje naravne in kulturne 
dediščine v največji možni meri; 
10. da upošteva moderna dognanja pri oblikovanju objektov vodne 
infrastrukture (nasipi, nove struge, zavarovanje brežin itd.) ter 
upošteva načela sonaravnih ureditev; 

III. povezanimi s socialnimi vplivi: 
1. da zagotovi ukrepe za varnost prebivalcev in njihovega 
premoženja med gradnjo in obratovanjem; 

IV. povezanimi z izkoriščanjem yodnega energetskega potenciala: 
1. da zagotovi ukrepe proti preseganju dovoljenih maksimalnih 
denivelacij v zajezitvah in dovoljenih hitrostih sprememb gladin 
spodnjih in zgornjih voda v zajezitvah ob obratovanju HE; 
2. da zagotovi ukrepe za vzdrževanje in ohranjanje celotnega 
energetskega potenciala v skladu s pravili stroke in standardi za 
vzdrževanje elektroenergetskega sistema Slovenije; 
3. da zagotovi ukrepe za zavarovanje odgovornosti proti tretjim 
osebam za morebitno ekološko škodo, ki bi jo lahko povzročil 
med izgradnjo in energetskim izkoriščanjem spodnje Save. 

(2) Pogoji iz prejšnjega odstavka se natančneje določijo v 
koncesijski pogodbi. 

5. člen 
(podelitev koncesije) 

(1) Pravico za energetsko izkoriščanje spodnje Save ima lastnik 
objektov HE Vrhovo. 

(2) Koncesijo za energetsko izkoriščanje spodnje Save podeli 
Vlada Republike Slovenije pod pogoji tega zakona lastniku HE 
Vrhovo najkasneje v 3 mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

(3) Koncedent uredi koncesijsko razmerje za HE Vrhovo ter HE 
Boštanj najkasneje v 6 mesecih ter koncesijsko rezmerje za 
preostale hidroelektrarne najkasneje dve leti po uveljavitvi tega 
zakona. 

(4) Medsebojna razmerja med koncesionarjem in koncedentom 
se uredijo s koncesijsko pogodbo, ki vsebuje zlasti: 

predmet koncesije, 
- rok za začetek izvajanja koncesije in posledice njegove 

prekoračitve, 
pravice in obveznosti koncesionarja, 
pravice in obveznosti koncedenta, 

- način in roke plačila za koncesijo, 
način izvajanja nadzora, ki ga opravlja koncedent, 
pogodbene sankcije zaradi neizvajanja koncesije ali zaradi 
njenega izvrševanja v nasprotju s pogodbo, 
medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, 
povzročeno z izvajanjem koncesije, 

- pravice in obveznosti koncesionarja in koncedenta ob 
spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah, 

- čas trajanja koncesije ter pogoje in način njenega 
morebitnega podaljšanja, 
določbe o spremembah koncesijske pogodbe, 
določbe o prenehanju koncesijskega razmerja, 

- določbe o reševanju sporov, 
pogoji odkupa koncesije. 

(5) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene s 
koncesionarjem Vlada Republike Slovenije. 

(6) V koncesijski pogodbi se uredijo med koncedentom in 
koncesionarjem tudi razmerja za izvedbo ureditev vodne 
infrastrukture, ureditev državne ter lokalne infrastrukture ter 
vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na območju 
akumulacijskih bazenov. 

(7) Do podpisa koncesijske pogodbe iz prejšnjega odstavka mora 
lastnik HE Vrhovo za objekte vodne infrastrukture, ki so v njegovi 
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lasti ali jih je pridobil v uporabo, ter za objekte energetske ureditve, 
ki so v njegovi lasti ali z njimi upravlja, plačevati zakonsko določeno 
plačilo za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč. 

6. člen 
(objekti energetske ureditve) 

(1) Koncesionar ima pravico, da na objektih vodne infrastrukture 
akumulacijskega bazena posamezne hidroelektrarne zgradi 
objekte energetske ureditve. 

(2) Koncesionar ima tudi pravico, da pod pogoji iz lokacijskega 
načrta zgradi na območju posamezne hidroelektrarne objekte, ki 
so namenjeni izključno pridobivanju električne energije: strojnico, 
natočno in iztočno rampo, glavne in pomožne turbinske zapornice, 
stikališče s transformatorji, pomožne in dodatne prostore 
hidroelektrarne, deponijski prostor za hidromehansko opremo 
ter dostopne ceste do objektov hidroelektrarne. 

(3) Pogoje za uporabo objektov vodne infrastrukture 
akumulacijskega bazena uredita država in koncesionar s 
koncesijsko pogodbo. 

(4.) Plačilo za uporabo objektov vodne infrastrukture 
akumulacijskega bazena na območju posamezne hidroelektrarne 
je vključeno v plačilu za koncesijo energetskega izkoriščanja 
spodnje Save. 

7. člen 
(vzdrževanje objektov na območju 

akumulacijskega bazena) 

(1) Koncesionar je dolžan zagotoviti vzdrževanje vseh objektov 
na območju akumulacijskega bazena posamezne hidroelektrarne, 
to je objektov vodne infrastrukture in objektov energetske ureditve 
na območju akumulacijskega bazena. 

(2) Sredstva za vzdrževanje objektov na območju 
akumulacijskega bazena posamezne hidroelektrarne zagotavlja 
koncesionar. 

(3) Pogoje za vzdrževanje objektov na območju akumulacijskega 
bazena posamezne hidroelektrarne uredita koncedent in 
koncesionar s koncesijsko pogodbo. 

8. člen 
(ureditve vodne infrastrukture ter državne in lokalne 

infrastrukture) 

(1) V imenu in za račun koncedenta koncesionar zagotovi izvedbo 
ureditev vodne infrastrukture. Koncesionar tudi zagotovi v 
sodelovanju z lastniki oziroma upravljale! infrastrukturnih objektov 
izvedbo ureditev državne ter lokalne infrastrukture na območju 
energetskega izkoriščanja spodnje Save. 

(2) Koncesionar zagotovi izvedbo ureditev vodne infrastrukture 
in ureditev državne ter lokalne infrastrukture na območju 
energetskega izkoriščanja spodnje Save skladno s pogoji in v 
obsegu iz lokacijskega načrta, ki se ga skladno s predpisi o 
urejanju prostora in naselij pripravi, javno razgrne in potrdi na 
Vladi RS praviloma za območje vsake hidroelektrarne na spodnji 
Savi posebej. 

(3) Pobudnik in investitor za izdelavo lokacijskega načrta je 
ministrstvo, pristojno za energetiko, koncesionar pa njegov 
Pooblaščenec. 

(4) Program priprave lokacijske načrta za ureditve na območju 
posamezne hidroelektrarne sprejme minister, pristojen za okolje 
in prostor, ki vodi tudi postopek sprejemanja lokacijskega načrta. 

(5) Pri pripravi lokacijskega načrta je treba upoštevati, da morajo 
biti v lokacijski načrt za posamezno elektrarno vključene poleg 
vodnih infrastrukturnih ureditev in ureditev državne in lokalne 
infrastrukture tudi energetske ureditve na območju 
akumulacijskega bazena ter objekti, ki so namenjeni izključno 
energetskemu izkoriščanju spodnje Save za proizvodnjo 
električne energije iz drugega odstavka 6. člena tega zakona. 

9. člen 
(postopnost izvedbe ureditev vodne, državne in 

lokalne infrastrukture) 

(1) Ureditve vodne infrastrukture in ureditve državne in lokalne 
infrastrukture se izvajajo v obdobju od leta 2000 do leta 2015. 

(2) V lokacijskem načrtu je za vsako hidroelektrarno posebej 
določena tudi postopnost izvedbe ureditev iz prejšnjega odstavka. 

(3) Koncesionar pridobi izvajalce za izvedbo ureditev vodne 
infrastrukture in ureditev državne in lokalne infrastrukture za dela, 
ki jih ne more ali ne namerava izvesti sam, po predpisih o javnih 
naročilih. 

(4) Koncesionar lahko na območju posamezne hidroelektrarne 
prične z izvedbo ureditev vodne infrastrukture in ureditev državne 
in lokalne infrastrukture, ko je za ta dela pridobil vsa predpisana 
dovoljenja za poseg v prostor in mu je Vlada RS potrdila program 
izvedbe infrastrukturnih ureditev. 

(5) S programom izvedbe infrastrukturnih ureditev se določijo 
vrstni red prednostnih nalog infrastrukturnih ureditev, viri sredstev 
za njihovo izvedbo ter dinamika in obseg uresničitve posameznih 
nalog v planskem obdobju. Program izvedbe mora vsebovati poleg 
tehnično tehnološkega opisa posameznih ureditev tudi pregled 
del, ki jih ne bo izvedel koncesionar. 

(6) Program izvedbe iz četrtega odstavka tega člena pripravi 
koncesionar, za njegovo pripravo za obravnavo na Vladi RS pa je 
odgovorno ministrstvo, pristojno za okolje in prostor, ob soglasju 
ministrstva, pristojnega za energetiko. 

10. člen 
(financiranje ureditev vodne, državne in lokalne 

infrastrukture) 

(1) Sredstva za izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter ureditev 
državne in lokalne infrastrukture se zagotavljajo iz državnega 
proračuna in iz sredstev plačila za koncesijo za energetskega 
izkoriščanja spodnje Save. 

(2) Za nakup zemljišč na območju hidroelektrarn bo koncedent 
zagotovil koncesionarju sredstva iz državnega proračuna. Za 
izvedbo ureditev vodne infrastrukture bo koncesionar v imenu in 
za račun koncedenta najel posojilo, za katerega mu koncedent 
daje poroštvo. Za ureditev državne ter lokalne infrastrukture na 
vplivnem območju energetskega izkoriščanja spodnje Save bodo 
najeli posojila, za katera daje poroštvo koncedent, upravljalci 
oziroma lastniki te infrastrukture. 

(3) Poroštva iz prejšnjega odstavka daje država pod naslednjimi 
pogoji: 
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skupna višina poroštvenih obveznosti, ki obsegajo vračilo 
glavnice iz najetih posojil v ustreznih valutah, ne sme preseči 
tolarske protivrednosti 120.000.000 EUR (z besedami: 
stodvajset milijonov EUR) oziroma protivrednosti druge valute, 
višina poroštvene obveznosti za HE Boštanj ne sme presegati 
tolarske protivrednosti 21.000.000 EUR, za vsako 
posamezno od hidroelektrarn Blanca, Krško, Brežice in 
Mokrice pa 29.000.000 EUR, 
upnikova terjatev mora biti zavarovana: pogoji glede vrste in 
načina zavarovanja se natančno uredijo s pogodbami med 
posojilodajalcem, posojilojemalcem in državo, 
država bo izpolnila poroštveno obveznost v roku desetih 
delovnih dni po prejemu upnikovega poziva, kateremu morajo 
biti priložena dokazila o začetih postopkih izterjave plačila iz 
vseh zavarovanj, dogovorjenih v pogodbi iz prejšnje alinee. 

(4) Sredstva posojila, za katerega daje poroštvo država, se ne 
smejo uporabiti za financiranje izgradnje objektov energetske 
ureditve. 

(5) Sredstva za izpolnjevanje poroštvenih obveznosti države za 
kredit iz drugega odstavka tega člena se za vsako proračunsko 
obdobje zagotovijo v proračunu Republike Slovenije. 

(6) Višina proračunskih sredstev iz prejšnjega odstavka se za 
vsako proračunsko obdobje določi na podlagi načrta poroštvenih 
obveznosti in načrta o prilivu plačil za koncesijo za energetsko 
izkoriščanje spodnje Save v istem obdobju. 

(7) Poroštvene pogodbe z upniki sklepa oziroma daje poroštvene 
izjave, minister, pristojen za finance. 

11. člen 
(roki za izvedbo infrastrukturnih ureditev) 

(1) Koncesionar lahko prične na območju hidroelektrarne Boštanj 
z izvedbo ureditev vodne infrastrukture in ureditev državne in 
lokalne infrastrukture, ko je Vlada RS potrdila program izvedbe 
teh ureditev. 

(2) Program izvedbe infrastrukturnih ureditev iz prejšnjega 
odstavka se izvede skladno s sprejetim lokacijskim načrtom za 
območje hidroelektrarne Boštanj (Uradni list RS, št.19/90). 

(3) Koncesionar mora zagotoviti, da se tehnična dokumentacija 
in strokovne podlage, potrebne za pripravo prvega lokacijskega 

načrta za eno od naslednjih hidroelektrarn, izdela najkasneje eno 
leto od uveljavitve tega zakona in da izdelava dokumentacije za 
pripravo vsakega novega lokacijskega načrta ne traja dlje kot 
eno leto od sprejetja zadnjega lokacijskega načrta. 

(4) Koncesionar mora zagotoviti, da zaključi izvedbo ureditev 
vodne infrastrukture ter ureditev državne in lokalne infrastrukture 
na območju posamezne hidroelektrarne najkasneje do tehničnega 
pregleda objektov energetske ureditve. 

12. člen 
(prehodne določbe) 

(1) Za predpise o urejanju prostora in naselij iz drugega odstavka 
8. člena tega zakona se štejejo določbe za izvedbo lokacijskih 
načrtov ureditev vodne infrastrukture iz 45.a, 45.b, 45.c, 45.č, 
45.d, 45.e, 45.f, 45.g, 45.h in 45.i členov v zvezi s 45.j členom 
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list 
SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90,18/93, 
47/93, 71/93 in 44/97). 

(2) V postopku sprejemanja lokacijskega načrta se šteje, da so 
zahteve o sodelovanju javnosti po 60. členu zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) izpolnjene z javno 
razgrnitvijo osnutka lokacijskega načrta. 

(3) Za pridobivanje zemljišč, ki jih bo v skladu s tem zakonom in 
sprejetimi prostorskimi akti potreboval koncesionar, se smiselno 
uporabljajo določbe zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi 
z graditvijo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 35/95). 

13. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z začetkom veljavnosti tega zakona preneha veljati Uredba o 
koncesiji za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save 
(Uradni list RS, št. 21/94). 

14. člen 

Ta zakon začne veljati v petnajstih dneh po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

I 
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III. OBRAZLOŽITEV 

S prvim členom zakona se določa vsebina koncesijskega razmerja 
za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save. V tem 
členu so navedene tudi infrastrukturne ureditve na vplivnem 
območju energetskega izkoriščanja spodnje Save, katerih 
načrtovanje in izgradnjo mora zagotoviti koncesionar. 

Z drugim členom so opredeljeni objekti vodne infrastrukture ter 
objekti cestne, železniške, komunalne in druge državne ter lokalne 
infrastrukture na vplivnem območju hidroelektrarn na spodnji Savi. 
S tem členom so določeni tudi objekti energetske ureditve, to so 
objekti, katerih financiranje mora v celoti zagotoviti koncesionar. 

Tretji člen določa splošne pogoje koncesije ter pravila povezana 
s sklenitvijo koncesijskega razmerja, plačilom koncesije ter pravila 
povezana z izvajanjem in prenehanjem koncesije. 

V četrtem členu so navedeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati 
koncesionar pri načrtovanju, obratovanju in vzdrževanju objektov, 
ki so predmet koncesije. Pogoji se nanašajo na vodni režim in 
rabo vode, na rabo prostora in varstvo dobrin, na socialne vplive 
ter izkoriščanje vodnega energetskega potenciala. 

Način podelitve koncesije lastniku obstoječe hidroelektrarne 
Vrhovo je določen v petem členu, ki določa tudi vsebino 
koncesijske pogodbe ter dolžnost plačevanja koncesijske dajatve 
za obratujočo hidroelektrarno Vrhovo. 

Pravica koncesionarja, da za zgraditev in obratovanje objektov 
in naprav energetske ureditve lahko uporablja objekte vodne 
infrastrukture je določena v šestem členu. Plačilo za uporabo 
objektov vodne infrastrukture je vključeno v plačilu za koncesijo 
energetskega izkoriščanja spodnje Save. 

V sedmem in osmem členu je določena obveznost koncesionarja 
glede vzdrževanja objektov vodne infrastrukture na vplivnem 
območju hidroelektrarn ter obveznost izvedbe vseh ureditev 
vodne infrastrukture, ki jih izvede v imenu in za račun koncedenta 
ter državne in lokalne infrastrukture, ki jih izvede v sodelovanju z 
lastniki objektov državne in lokalne infrastrukture. 

Postopnost izvedbe infrastrukturnih ureditev na vplivnem območju 
hidroelektrarn spodnje Save v obdobju od leta 2000 do leta 2015 
je urejena v devetem členu. 

Deseti člen določa obveznost koncedenta pri financiranju izvedbe 
infrastrukturnih ureditev, ki se zagotavlja delno neposredno iz 
proračuna ter delno z dajanjem poroštev za posojila. 

Roki za izvedbo infrastmkturnih ureditev so določeni v desetem 
členu. Obveznost koncesionarja se pri načrtovanju izgradnje 
hidroelektrarn nanaša predvsem na izdelavo tehnične 
dokumentacije in pripravo strokovnih podlag za izdelavo 
lokacijskega načrta. 

V prehodnih določbah so urejeni postopki za izvedbo lokacijskih 
načrtov ter postopki presoje vplivov na okolje za objekte 
infrastrukturnih ureditev. 

Z zakonom se v trinajstem členu določa prenehanje veljavnosti 
določb Uredbe o koncesiji za izkoriščanje energetskega potenciala 
Spodnje Save (Uradni list RS, št. 21/94). 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 POKLICNEM IN 

STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU 

(ZPSI-A) 

- EPA 437 - II - skrajšani postopek 

Številka: 622-03/98-1 
Ljubljana, 30.03.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 153. seji dne 30.03.2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRA- 
ŽEVANJU, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204. a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku. 

Vlada Republike Slovenije je za prvotni predlog Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju določila besedilo na svoji 53. seji, 12.3.1998, in 
ga poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije, 
da ga sprejme po skrajšanem postopku. Predlog je bil objavljen 
v Poročevalcu št. 23,7. aprila 1998. Predlog zakona je določal 
tudi roke za izvedbo določil. Med čakanjem na uvrstitev v 
parlamentarno obravnavo so pristojna strokovna telesa 
opravila delo pri prilagajanju programov, tako da danes v 
izobraževalnem sistemu ni več izobraževalnih programov za 
pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe ali programov 
poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja, ki ne bi bili usklajeni 
z zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju oziroma 
z zakonom o organizaciji In financiranju vzgoje in 

izobraževanja. Zato določanje novih rokov za izvedbo, kot 
predvideva besedilo predloga zakona, ni več potrebno. 

Ostaja pa razlog za sprejem določil, ki bodo zakonska podlaga 
za izvajanje delovodskih in poslovodskih izpitov (to sta v 1. 
členu prvotnega predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju urejala tretji 
in četrti odstavek 83. člena, ki sta sedaj predlagana kot peti in 
šesti odstavek 83. člena zakona o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju). S predlagano spremembo, ki jo podpira tudi 
Gospodarska zbornica Slovenije, se načela, ki veljajo za 
mojstrske izpite, uveljavijo tudi za delovodske in poslovodske 
izpite, vse navedeno pa kaže, da gre za manj zahtevne 
spremembe in dopolnitve zakona, kar utemeljuje sprejem 
zakona po skrajšanem postopku. 

S tem predlogom zakona nadomeščamo gradivo, ki smo vam 
ga poslali z dopisom št. 622-03/98-1 (Z5) dne 16.3.1998. 

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 pri delu Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Pavel ZGAGA, minister za šolstvo in šport, 
- Alojz PLUŠKO, državni sekretar v Ministrstvu za šolstvo in 

šport. 
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UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA TER CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Dosedanja ureditev ne daje zakonske podlage za pridobitev 
srednje strokovne izobrazbe z opravljenim delovodskim in 
poslovodskim izpitom, temveč le za mojstrske izpite. 

S spremembo oziroma dopolnitvijo 83. člena Zakona o poklicnem 
in strokovnem izobraževanju bo, glede na to, da še ni sprejet 
Zakon o Gospodarski zbornici, omogočena tudi izvedba 

delovodskih oziroma poslovodskih izpitov, in sicer po enakih 
načelih, kot veljajo za mojstrske izpite, medtem ko bo podrobnejše 
določbe o izvedbi predpisal minister, pristojen za gospodarske 
dejavnosti. 

2. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA IN DRUGIH POSLEDIC 

Predlagane spremembe ne bodo zahtevale dodatnih sredstev iz 
državnega proračuna in ne bodo imele drugih posledic. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V 83. členu Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju 
(Uradni list RS št. 12/96) se dodata nov peti in šesti odstavek, ki 
se glasita: 

"Do sprejetja zakona, ki bo urejal opravljanje delovodskih in 
poslovodskih izpitov, se opravljajo ti izpiti v skladu z določili, ki jih 
za mojstrski izpit določa zakon. Za opravljanje teh izpitov je 

pristojna Gospodarska zbornica Slovenije. Izpitni katalog za 
delovodski oziroma za poslovodski izpit se pripravi na podlagi 
nomenklature poklicev. 

Podrobne določbe o opravljanju delovodskih izpitov določi minis-- 
ter, pristojen za gospodarske dejavnosti." 

2. člen 

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

OBRAZLOŽITEV: 

1. člen 

Zadnja alineja drugega odstavka 3. člena veljavnega zakona o 
poklicnem in strokovnem izobraževanju določa, da se srednja 
strokovna izobrazba pridobi z opravljenim mojstrskim, 
delovodskim ali poslovodskim izpitom v skladu z zakonom. Ker 
ustreznega zakona, razen Obrtnega zakona, ki bi urejal te vrste 
izpitov, še ni, brez ustrezne zakonske podlage ni mogoče začeti 
izvajati delovodskih in poslovodskih izpitov, ampak le mojstrske 
izpite, ki so v pristojnosti obrtne zbornice. S predlagano 
spremembo se načela, ki veljajo za mojstrski izpit, uveljavijo tudi 

za detovodske in poslovodske izpite, pristojnost za njihovo 
izvajanje je dana Gospodarski zbornici, medtem ko podrobnejše 
določbe o izvedbi predpiše minister, pristojen za gospodarske 
dejavnosti. 

2. člen 

Zakon bo začel veljati po preteku običajnega petnajstdnevnega 
roka. 
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ČLEN, KI SE SPREMINJA: 

83. člen 
(postopnost uvajanja) 

Izobraževalni programi po tem zakonu se postopno uvajajo tako, 
da bodo postopno uvedeni za vse, ki se bodo vključili v prvi letnik 
poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja v šolskem letu 
1998/1999. 

Odločitve o poklicih, za katere se pripravljajo izobraževalni 

programi iz prejšnjega odstavka, morajo biti sprejete najkasneje 
v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Dokler ne bo določene nomenklature poklicev, za katere se 
pripravljajo izobraževalni programi poklicnega oziroma 
strokovnega izobraževanja po tem zakonu, se uporabljajo kot 
podlaga za pripravo izobraževalnih programov dosedanji predpisi. 

Dokler se ne pričnejo izvajati novi programi osnovne šole, se 
lahko glede na določbo 18. člena tega zakona vpiše v nižjo poklicno 
šolo, kdor je uspešno končal najmanj šesti razred osnovne šole 
po programu, ki je veljal do uveljavitve tega zakona. 
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EVA 2000-3311-0012 

IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 
SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgorel 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poklicnem in 
strokovnem izobraževanju / 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

/ 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

/ 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

5) Ali so zgoral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

/ 

61 Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk? 

/ 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovn|akov (PHARE. TAIEX. 
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza..-) 

/ 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 

Šolski sistemi držav petnajsterice skladno z Maastrichtskim in 
Amsterdamskim sporazumom ne predvidevajo harmonizacije. 

Borut Slokan dr. Pavel Zgaga 
SVETOVALEC VLADE MINISTER 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ZDRAVILIH IN MEDICINSKIH 

PRIPOMOČKIH (ZZMP-A) 

■ EPA 1106 - II ■ skrajšani postopek 

Številka: 515-01/99-3 
Ljubljana, 30.03.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 153. seji dne 30.03.2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ZDRAVILIH IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204. a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih 
obravnava po skrajšanem postopku, ker gre za manjše 
spremembe in dopolnitve zakona o zdravilih in medicinskih 
pripomočkih. Predlog zakona predvideva tudi razmejitev 
odgovornosti in pristojnosti Ministrstva za zdravstvo in 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za uporabo 
zdravil in medicinskih pripomočkov v humani medicini in 
veterinarski medicini, prav tako pa razmejuje nadzorstvo med 
obema ministrstvoma. 

S tem predlogom zakona nadomešča gradivo, ki ga je poslala 
z dopisom št. 515-01/99-3 (Z5) dne 8/3-2000. 

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 
bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo, 
- Ciril SMRKOLJ, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, 
- prim. Janez ZAJEC, dr.med., državni sekretar v Ministrstvu 

za zdravstvo, 
- prim. Dunja PIŠKUR KOSMAČ, dr. med., državna sekretarka 

v Ministrstvu za zdravstvo, 
- mag. Nada IRGOLIČ, direktorica Urada Republike Slovenije 

za zdravila, • 
- Zoran KOVAČ, direktor Veterinarske uprave Republike 

Slovenije. 



I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za spreiem zakona 

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 30.11.1999 sprejel 
zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih. Tako zakon v 2. 
členu določa pristojna ministra in pristojni organ, ki je Agencija 
Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. V 79. 
členu je določeno, da nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona in 
na njegovi podlagi izdanih predpisov opravljajo zdravstveni 
inšpektorji farmacevtske smeri, za zdravila za uporabo v 
veterinarski medicini ob uvozu pa mejni veterinarski inšpektor (v 
nadaljnjem besedilu: pristojni inšpektorji). 

V parlamentarnem postopku so bili sprejeti nekateri amandmaji, 
ki so bistveno spremenili predlog tega zakona, zlasti glede 
pristojnosti. Predlog zakona, kakršen je bil vložen v parlamentarni 
postopek, je bil usklajen na Vladi Republike Slovenije. Prav tako je 
Vlada zavrnila tudi vse amandmaje, ki so spreminjali prvotni 
predlog zakona z vidika pristojnosti. 

Celovito izvajanje veterinarske službe v državi zajema tudi nadzor 
uporabe in prometa zdravil in imunoloških preparatov za uporabo 
v veterinarski medicini. Gre za nadzor nad zaostanki zdravil, 
imunoloških preparatov in tudi prepovedanih snovi in drugih 
škodljivih snovi. Take zahteve predpisujejo Direktiva sveta 96/23/ 
EEC o ukrepih za nadzor določenih snovi in njihovih zaostankov 
pri živih živalih in v živalskih proizvodih, direktiva sveta 96/22/ 
EEC o prepovedi uporabe v živinoreji določenih snovi, ki imajo 
hormonalno ali tirostatično delovanje ter beta-agonistov, odločba 
sveta 99/879/EC o dajanju v promet in uporabi govejega 
somatotropina (BST), uredba sveta 2377/90/EEC o postopkih 
skupnosti za določanje najvišjih dovoljenih količin zaostankov 
zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega 
izvora. V omenjenih evropskih predpisih je kot pristojna oblast 
definirana centralno oblast države članice, ki je pristojna za 
veterinarske zadeve. Določajo tudi pojem "neodobrene snovi ali 
proizvoda", ilegalo zdravljenje in zaostanke. V teh predpisih je 
med drugim tudi določeno, da se v primeru potrditve posesti, 
uporabe ali izdelave neodobrenih snovi ali proizvodov odvzame 
dovoljenje za proizvodnjo, določeni pa so tudi ukrepi pristojne 
oblasti v primerih nepravilne uporabe odobrenih zdravil ali bioloških 
preparatov. Pri odobrenih zdravilih in imunoloških preparatih za 
uporabo v veterinarski medicini je eden od zelo pomembnih 
podatkov tudi karenca, to je čas, ki je potreben, da v živalskem 
organizmu ni več zaostankov zdravil nad predpisanimi mejami. 
Karenca je pojem, ki se uporablja zgolj pri zdravilih za uporabo v 
veterinarski medicini. Za zdravila za uporabo v humani medicini 
taka omejitev ni potrebna. Karenca je potrebna iz enega samega 
razloga in to je varovanja zdravja potrošnikov, oziroma 
zmanjševanje tveganja za le-tega. 

Izvajanje veterinarske službe v svojem programu zajema tudi 
sisteme preprečevanja in izkoreninjanja določenih bolezni, zaščito 
živali. Znotraj teh programov se lahko uporabijo tudi določena 
zdravila, predvsem pa imunološki preparati za uporabo v 
veterinarski medicini, ki zadostijo vsem zahtevam glede kakovosti, 
učinkovitosti in varnosti samega zdravila oz. imunološkega 
preparata, kljub vsemu pa njihova uporaba ni primerna, ker prihaja 
v nasprotje s prej omenjenimi programi. Zato je nujno, da je končna 
odločitev, ali se nekemu zdravilu izda dovoljenje za promet v 
pristojnosti državne službe, ki je pristojna za veterinarstvo - VURS. 
Prav tako je nujno, da ima ta služba tudi pristojnost v primeru, ko 
je treba dovoljenje nemudoma razveljaviti na podlagi ugotovitev 
inšpekcije. Enako velja ob izrednih stanjih, koje potrebno zagotoviti 
določeno zdravilo, ki nima dovoljenje za promet, je pa nujno 
potrebno za zagotovitev zdravstvenega varstva živali in zaščite 
potrošnikov. 

Veterinarska fakulteta s svojim programom posreduje znanje 
farmakologije - uporabe zdravil pri živalih. Ta veda vključuje tudi 
poznavanje fiziologije, patologije in patofiziologije različnih živalskih 
vrst, kakor tudi različnih bolezni pri različnih živalskih vrstah. 
Študij veterinarstva diplomantom posreduje taka znanja, da lahko 
samo veterinarji presodijo, kdaj in kako uporabiti določeno zdravilo 
ter kakšne preventivne ukrepe mora odrediti za zagotovitev 
varnosti potrošnikov. Pri tem je med drugim zopet pomembna 
karenca ter njeno dosledno upoštevanje zlasti zato, da se 
potrošniku zagotovi oskrba z živili živalskega izvora, ki zanj ne 
predstavljajo tveganja zaradi zaostankov zdravil v teh živilih. 

Celovito izvajanje teh nalog pa je možno le, če je zagotovljen 
primeren nadzor. Le-tega morajo izvajati veterinarski inšpektorji, 
ki so prav tako diplomanti veterinarske fakultete in so tako 
usposobljeni, da lahko strokovno in kritično ocenijo primernost 
uporabe zdravil in odrejenih ukrepov, zlorabe in v primerih kršitev 
suvereno ukrepajo. 

Pri tem ne gre za ustanavljanje dveh agencij, saj v VURS že 
deluje oddelek za registracijo zdravil za uporabo v veterinarski 
medicini, gre le za upravno nalogo izdaje in odvzema dovoljenja 
za promet z zdravilom. 

Ker je področje zdravil eno najbolj reguliranih področij, se je v 
praksi pokazalo, da harmonizacija in implementacija te zakonodaje 
sodi med najbolj zahtevna področja evropskega pravnega reda. 
To se je potrdilo tudi s strani EU, ki je zavedajoč se problema 
organizirala PERF (Pan European Regulatory Forum) kot obliko 
najvišjega nivoja pomoči pri usklajevanju in implementaciji 
zakonodaje o zdravilih. 

Iz tega izhaja, da sodi področje zdravil med najzahtevnejša 
poglavja prostega pretoka blaga. 

Glede na to, da se bodo vsa ostala področja implementirala do 
konca leta 2002 menimo, da z ozirom na navedene razloge, ni 
ovir za izenačitev roka uskladitve. 

2- Cilji zgkpng 

Namen predlagane novele je usklajenost naše zakonodaje z EU 
predvsem na področju nadzora nad prometom in uporabo zdravil 
in imunoloških zdravil za uporabo v veterinarski medicini. Že prvi 
predlog zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih je bil v teh 
določbah usklajen na Vladi RS in tudi s predpisi EU, vendar v 
parlamentarnem postopku sprejeti amandmaji take usklajenosti 
ne zagotavljajo. 

Namen zakona je predvsem ponovno vzpostaviti celovit nadzor 
nad uporabo zdravil in imunoldških zdravil za uporabo v 
veterinarski medicini znotraj ene službe, to je veterinarske službe, 
ki mora biti, skladno z EU predpisi, pristojna za ta nadzor. 

Cilj, ki bo s tem zakonom dosežen, je zagotoviti potrošniku živila 
živalskega izvora, ki zanj ne predstavljajo tveganja glede 
zaostankov odobrenih zdravil oziroma z istim namenom 
preprečevati uporabo prepovedanih snovi pri živalih. 

Takojšnja implementacija zakona v določilu 15. člena bi bila v 
nasprotju z gospodarskimi in ekonomskimi interesi Republike 
Slovenije. 

3, Finančne posledice za proračun Republike 
Slovenije 

Predlog zakona ne bo povzročil stroškov za proračun Republike 
Slovenije. 
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II. BESEDILO ČLENOV 5. člen 

1. člen 

V zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, 
št. 101/99) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi: 

"Pristojni organ za zdravila in medicinske pripomočke za uporabo 
v humani medicini je Agencija Republike Slovenije za zdravila in 
medicinske pripomočke, pristojni organ za zdravila in medicinske 
pripomočke za uporabo v veterinarski medicini pa Veterinarska 
uprava Republike Slovenije". 

2. člen 
/ 

V 57. členu se za besedo "lekarnam" doda besedilo "in 
veterinarskim organizacijam." 

3. člen 

79. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona in na njegovi podlagi 
izdanih predpisov opravljajo zdravstveni inšpektorji farmacevtske 
smeri za zdravila za uporabo v humani medicini, za zdravila za 
uporabo v veterinarski medicini pa veterinarski inšpektorji (v 
nadaljnjem besedilu: pristojni inšpektorji).". 

4. člen 

V drugi alinei prvega odstavka 84. člena se za besedo "recept" 
doda besedilo "oziroma naročilnico ali brez recepta oziroma 
naročilnice v lekarnah in specializiranih prodajalnah". Ostalo 
besedilo se črta. 

Tretja alinea prvega odstavka 84. člena se črta. 

Tretja alinea prvega odstavka 101. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

imeti mora zaposleno odgovorno osebo za medicinske 
pripomočke razreda I. z najmanj V. stopnjo izobrazbe ustrezne 
smeri, za razrede II.a, ll.b in III. pa z najmanj VI. stopnjo izobrazbe 
ustrezne smeri ter dodatno usposobljenost za promet z 
medicinskimi pripomočki, za spremljanje in javljanje neželenih 
učinkov ter ukrepanje v primeru tveganja." 

6. člen 

Doda se nov 116. a člen, ki se glasi: 

"Rok iz tretje alinee prvega odstavka 15. člena tega zakona, se 
začne uporabljati 31.12. 2002." 

7. člen 

V 117. členu se črta drugi stavek prvega odstavka. 

Zadnji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Nalogo nadzora nad izvajanjem tega zakona opravlja za zdravila 
in medicinske pripomočke za uporabo v humani medicini do 
ustanovitve Agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske 
pripomočke Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije". 

8. člen 

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

S 1. členom spremembe zakona se vzpostavlja taka ureditev, da 
je za zdravila za uporabo v veterinarski medicini pristojna 
veterinarska služba. S tem se lahko zagotovi celovito izvajanje 
veterinarske službe, saj ima tako centralna veterinarska oblast 
pristojnost izdaje in odvzema dovoljenja za promet z zdravilom. 
To je predvsem potrebno, če uporaba določenega zdravila ali 
imunološkega zdravila za uporabo v veterinarski medicini prihaja 
v nasprotje s strategijo veterinarske službe. Pri tem ne gre za 
ustanavljanje dveh agencij za zdravila, pač pa le za upravno 
nalogo - končno odločitev glede izdaje in odvzema dovoljenja za 
promet za zdravilom ali imunološkim zdravilom za uporabo v 
veterinarski medicini. 

Z 2. členom se zagotavlja oskrbo veterinarskih organizacij s 
potrebnimi zdravili, hkrati pa je s tako oskrbo zagotovljena tudi 
sledljivost zdravil, ki se izdajajo v veterinarskih organizacijah 
veterinarjem ali ob storitvi, z ustreznimi in potrebnimi navodili 
lastnikom oz. oskrbnikom živali, ki pa so hkrati dolžni o tej nabavi 
tudi sami voditi evidence. 

3. člen smiselno povzema direktivo sveta 96/23/EEC in tako 
zagotavlja usklajenost tega zakona z evropsko zakonodajo. 
Nadzor nad uporabo in prometom zdravil in imunoloških zdravil 
za uporabo v veterinarski medicini mora biti v pristojnosti 
veterinarske službe. Program dodiplomskega izobraževanja na 
veterinarski fakulteti zagotavlja, da si diplomanti te fakultete 
pridobijo taka strokovna znanja, da lahko celovito ocenijo dogajanja 
v različnih živalskih organizmih. Tako lahko le veterinarji presodijo, 
kaj se z zdravili oz. cepivi dogaja v živalskem telesu različnih 
živalskih vrst. Poleg tega lahko le veterinarski inšpektor, ki je tudi 
dr. vet. med., nadzoruje uporabo in promet zdravil za uporabo v 
veterinarski medicini, upoštevanje karence in drugih preventivnih 
ukrepov za zagotavljanje varstva potrošnikov, morebitno uporabo 
prepovedanih snovi oz. druge zlorabe ter oceni tveganje, ki ga 
kakršnekoli zlorabe predstavljajo za potrošnika. 

Ta člen tudi zagotavlja, da ne bo prihajalo do podvajanja dela, saj 
veterinarski inšpektorji že nadzorujejo celotno delo veterinarske 
službe. Zato ni smiselno, da veterinarski inšpektor ob ugotovitvi 
nepravilnosti v zvezi z zdravili za uporabo v veterinarski medicini 
nima pristojnosti ukrepati in tako ne more zagotoviti, da do 
potrošnika res pridejo taka živila, ki zanj ne predstavljajo tveganja. 

4. člen vključuje posebno vrsto recepta, to je naročilnico kot jo 
opredeljujejo pravila Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije z namenom, da se promet na drobno z medicinskimi 
pripomočki lahko izvaja v prodajalnah, ki so specializirane in 
posebej strokovno usposobljene za izdajo posameznih skupin 
medicinskih pripomočkov. 

5. člen predpisuje stopnjo izobrazbe glede na različno stopnjo 
tveganja za uporabnika medicinskega pripomočka. Glede na 
neusklajenost terminologije pri opredeljevanju ravni izobrazbe na 
različnih zakonodajnih področjih, bi tolmačenje dosedanjega 
besedila lahko povzročilo napačno interpretacijo. 

6. člen določa, da se rok iz tretje alinee prvega odstavka 15. člena 
začne uporabljati 31. 12. 2002. Republika Slovenija je obvezna 
implementirati celotno zakonodajo EU do 31. 12. 2002. Slovenija 
je z določbami Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih, ki 
je bil sprejet 30. 11. 1999 in je pričel veljati 31. 12. 1999, takoj 
pričela implementirati zahteve, ki so bile v zakonu povzete po 
direktivi 65/65/EEC, ki ureja področje zdravil. Takojšnja 
implementacija zahteve v tretji alinei prvega odstavka 15. člena je 
v nasprotju z gospodarskimi in ekonomskimi interesi Slovenije na 
področju fannacije in posredno s tem tudi zdravstva. 

7. člen je povezan s 1. in 3. členom tega zakona, v katerih je 
opredeljen pristojni organ in nadzorstvo nad izvajanjem tega 
zakona in je v bistvu redakcijske narave. 

- 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

2. člen 

Pristojni minister za zdravila in medicinske pripomočke za uporabo 
v humani medicini je minister, pristojen za zdravstvo. 

Pristojni minister za zdravila in medicinske pripomočke za uporabo 
v veterinarski medicini je minister, pristojen za veterinarstvo. 

Pristojni organ za zdravila in medicinske pripomočke, ki jih 
obravnava ta zakon, je Agencija Republike Slovenije za zdravila 
in medicinske pripomočke. 

57. člen 

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost prometa z zdravili 
na debelo, smejo prodajati zdravila le pravnim in fizičnim osebam, 
ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na 
debelo ali drobno ter bolnišničnim lekarnam v obsegu, ki ga določa 
dovoljenje. 

79. člen 

Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona in na njegovi podlagi 
izdanih predpisov opravljajo zdravstveni inšpektorji farmacevtske 
smeri, za zdravila za uporabo v veterinarski medicini ob uvozu 
pa mejni veterinarski inšpektorji (v nadaljnjem besedilu: pristojni 
inšpektorji). 

84. člen 

Medicinski pripomočki se glede na namembnost in glede na stopnjo 
tveganja za uporabnika: 
- uporabljajo izključno pri opravljanju zdravstvene ali 

veterinarske dejavnosti; 
- izdajajo na recept ali brez recepta v lekarnah; 

- izdajajo brez recepta v specializiranih prodajalnah; 
- prodajajo v prosti prodaji. 

101. člen 

Pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost prometa na debelo 
z medicinskimi pripomočki, mora poleg splošnih pogojev 
izpolnjevati še naslednje pogoje: 

dejavnost mora predhodno registrirati pri pristojnemu organu; 
dejavnost mora opravljati na način, da je zagotovljeno 
varovanje javnega zdravja; 
imeti mora zaposleno odgovorno osebo z najmanj visoko 
stopnjo ustrezne izobrazbe ter ustrezno dodatno izobrazbo 
za promet z medicinskimi pripomočki, za spremljanje in 
javljanje neželenih učinkov ter ukrepanje v primeru tveganja. 

Natančnejše pogoje za opravljanje trgovine z medicinskimi 
pripomočki na debelo predpiše pristojni minister. 

117. člen 

Naloge pristojnega organa za zdravila in medicinske pripomočke 
v humani medicini opravlja do ustanovitve Agencije za zdravila in 
medicinske pripomočke Urad Republike Slovenije za zdravila. 
Naloge pristojnega organa za zdravila in medicinske pripomočke 
za uporabo v veterinarski medicini opravlja do ustanovitve 
Agencije za zdravila in medicinske pripomočke Veterinarska 
uprava Republike Slovenije. 

Agencijo za zdravila in medicinske pripomočke ustanovi Vlada 
Republike Slovenije v dveh letih od uveljavitve tega zakona. 

Nalogo uradnega kontrolnega laboratorija za analizno preskušanje 
zdravil za uporabo v humani medicini opravlja do ustanovitve 
Agencije za zdravila in medicinske pripomočke Zavod za farmacijo 
in za preizkušanje zdravil - Ljubljana, kot javni zavod. 

Nalogo nadzora nad izvajanjem tega zakona opravlja do 
ustanovitve Agencije za zdravila in medicinske pripomočke 
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. 

V. BESEDILO ČLENA, KI SE DODA 

116. a člen 

Rok iz tretje alinee prvega odstavka 15. člena tega zakona, se 
začne uporabljati 31. 12. 2002. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

1. Naslov predloga akta: 

Zakon spremembah zakona o zdravilih in medicinskih 
pripomočkih 

2- Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

a. Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki 
se nanašajo na predloženo gradivo: 
harmonizacija zakonodaje s farmacevtskim pravnim redom 
in harmonizacija tehničnih predpisov za medicinske 
pripomočke se nanaša na člene 8., 36. in 76. Evropskega 
sporazuma o pridružitvi. 

b. V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 
harmonizacija z evropskim pravnim redom bo po sprejetju 
zakona popolna. 

c. Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

3- Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a. Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 
predlagani akt je v celoti usklajen z direktivami ES: 

1. Council directive No. 89/662/EEC conceming veterinary 
checks in intra-Community trade with a view to the com- 
pletion of the internal market; 

2. Council directive No. 90/425/EEC concerning veterinary 
and zootechincal checks applicable in intra-Community 
trade in certain live animals and products with the view to 
the completion of the internal market; 

3. Council directive No. 96/23/EEC on the measures to moni- 
tor certain substances and residues thereof in live ani- 
mals and animal products and repealing Directives 85/ 
358/EEC and 86/469/EEC and Decisions 89/187/EEC and 
91/664/EEC; 

4. Direktiva Sveta o približevanju zakonodaje držav članic 
v zvezi z veterinarsko medicinskim proizvodi. (81/851/ 
EEC), Off J EEC 1981; 
24:1-15 
(90/676/EEC), Off J EEC 1990; 33:15-25. 
(90/677/EEC), Off J EEC 1990; 33:26-8. 
(92/74/EEC), Off J EEC 1992; 35:12-5. 
(93/40/EEC), Off J EEC 1993; 36:31-9. 

5. Odločba Sveta 90/218/EEC o uporabi bovinega 
somatotropina (BST), 
nazadnje dopolnjena z odločbo Sveta 94/963/EC 20. 
decembra 1994; 

6. Direktiva Sveta 96/22/EC o prepovedi uporabe v rejske 
namene določenih substanc s hormonskim in 
tireostatskim delovanjem ter beta agonistov; 

7. Direktiva 65/65/EEC - osnovna direktiva o zdravilih 
Direktiva Sveta z dne 26. januarja 1965 glede uskladitve 
določil, vsebovanih v zakonih, predpisih in upravnih 
postopkih, ki veljajo za zdravila; 

8. Direktiva 93/42/EEC - Direktiva Sveta z dne 14. junija 
1993 o medicinskih pripomočkih. 

b. Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES ? 
Predlagani akt je v celoti usklajen s predpisi, ki opredeljujejo 
nadzor nad živili živalskega izvora in zagotavljanje 
zdravstvenega varstva živali v prometu znotraj države in v 
prometu z državami članicami EU; 

c. Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost direktno 
aplikabilna zakonodaja ES bo veljavna šele po vstopu v EU. 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 
Predviden rok popolne uskladitve akta z navedenimi pravnimi 
viri ES je 30.4.2000. 

5. Ali SO zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 
Podatkovna baza Vlade RS Službe za evropske zadeve 

6. Alj ie predlog akta preveden in v kateri iezik? 
Predlog akta je preveden v angleški jezik 

7- Sodelpvanie neodvisnih strokovnjakov (PHARE. taiex. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 

: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
PREHRANO; 

8. Povezava Z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev 

Rok za uskladitev zakona je 30.4.2000 

Mojca Mahkota, univ. dipl. prav. dr. Marjan Jereb 
Vodja pravne službe Minister 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 UPRAVNIH TAKSAH (ZUT-A) 

■ EPA 1109 ■ II - skrajšani postopek 

Številka: 423-09/99-2 
Ljubljana, 30.03.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 153. seji dne 30.3.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204. a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku. 

Vlada Republike Slovenije z navedenim predlogom zakona 
nadomešča gradivo, ki ga je poslala z dopisom št. 423-09/99- 
2 (Z5) dne 10/3-2000. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o upravnih taksah obravnava po 
skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevno spremembo 
in dopolnitev zakona o upravnih taksah. Zakon o upravnih 
taksah (Uradni list RS, št. 8/2000) je začel veljati 15. februarja 
2000. S spremembami in dopolnitvami se znižuje tudi višina 
posameznih taks na področju veterinarstva v skladu z Direktivo 
EEC številka 85/73) spremenjena in dopolnjena z direktivami 
številka: 94/64, 95/24, 88/409, 96/43 in 97/79). Navedena 
direktiva namreč omogoča posebno derogacijo in sicer pravico 
znižanje pristojbin za posamezno državo. To vprašanje je bilo 

izredno izpostavljeno tudi na screeningu za veterino, kjer je 
bilo dogovorjeno, da bo tudi Republika Slovenija takšno 
znižanje taks (pristojbin) uveljavljala. Poleg tega se predlagajo 
še manjše spremembe (poenostavitve) obračunavanja 
upravnih taks na področju izdajanja potrdil o poreklu blaga in 
uvedba nove posebne takse za inšpekcijske preglede v zvezi 
z uvozom in izvozom vina. Hkrati se zakon usklajuje tudi s 
spremembami, ki so bile s 1. januarjem 2000 uveljavljene na 
področju prostovoljnega pokojninskega zavarovanja. 

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 bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Ciril SMRKOLJ, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano, 
- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve, 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za fi- 

nance, 
- dr. Zoran KOVAČ, direktor Veterinarske uprave Republike 

Slovenije, 
- Polona CANKAR, svetovalka Vlade RS v Ministrstvu za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Mateja VRANIČAR, svetovalka Vlade RS v Ministrstvu za 

finance. 
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I. UVOD 3. OSNOVNE REŠITVE ZAKONA 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Področje upravnih taks v Republiki Sloveniji ureja zakon o upravnih 
taksah (Uradni list RS, št. 8/00). Nekatere takse s področja 
veterinarstva je treba uskladiti z naknadno uveljavljenimi 
spremembami zakona o veterinarstvu in zavezami, ki jih je 
Republika Slovenija dala v okviru pregleda usklajenosti slovenske 
zakonodaje z evropsko na področju veterinarstva in kmetijstva. 
Prav tako se morajo v zakonu o upravnih taksah odraziti novosti, 
ki jih je uvelavila nova zakonodaja na področju pokojninskega 
zavarovanja. 

Na vsebino zakona o upravnih taksah močno vplivajo materialni 
predpisi, ki določajo vsebino upravnih dejanj in spisov, za katere 
nato ta zakon določa višino upravne takse. V skladu s tem je 
mogoče pričakovati, da se bodo spremembe na različnih področjih 
materialne zakonodaje tudi v bodoče morale sproti odražati v 
spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Namen sprememb in dopolnitev zakona je uskladitev zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah s 
spremembami na področju materialnih predpisov (spremembe 
zakona o veterinarstvu ter zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju) ter notranja uskladitev predpisa s siceršnjimi načeli 
in cilji zakona o upravnih taksah. 

Hkrati je bilo ocenjeno, da bi bilo zaradi poenostavitve plačevanja 
upravnih taks na področju izdajanja potrdil o poreklu blaga EUR.1 
primerno omogočiti podjetjem, da jih plačujejo na enak način kot 
se plačujejo uvozne oziroma izvozne dajatve oziroma enkrat 
mesečno. 

Predlaga se poenostavitev plačevanja upravnih taks za izdajo 
.potrdil o poreklu blaga EUR.1. 

Predlagajo se spremembe v naslovu poglavja in tarifnih številkah, 
ki se nanašajo na izdajo zdravstvenega spričevala, veterinarsko- 
sanitarne preglede in nadzor, na dejavnost veterinarsko-higienske 
službe, ter dodaja nova tarifna številka s katero se ureja plačilo 
stroškov kmetijskega inšpektorja za vzorčenje pregled 
dokumentacije pošiljk vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina. 
S spremembami in dopolnitvami se znižuje tudi višina posameznih 
taks na področju veterinarstva, v skladu z Direktivo EEC številka 
85/73 (spremenjena in dopolnjena z direktivami številka: 88/408, 
93/118, 94/64, 95/24, 88/409, 96/43 in 97/79). Navedena direktiva 
namreč omogoča posebno derogacijo, in sicer pravico znižanja 
pristojbin za posamezno državo. To vprašanje je bilo izrecno 
izpostavljeno tudi na screeningu za veterino, kjer je bilo 
dogovorjeno, da bo tudi Republika Slovenija takšno znižanje 
pristojbin uveljavljala. 

Predlaga se uvedba novega poglavja taksne tarife, v kateri se 
uredi vprašanje plačila posebne takse na področju prostovoljnega 
pokojninskega in invaldskega zavarovanja. 

4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 
ZAKONA 

S predlagano spremembo ne bodo nastale dodatne finančne 
obveznosti do proračuna Republike Slovenije. Predlagano znižanje 
posameznih taks prav tako ne bo povzročilo izpada prihodkov iz 
naslova upravnih taks v državni proračun, saj ne gre za znižanje 
pod raven taks oziroma pristojbin, ki so veljale do 15. februarja 
2000. Prihodki v državni proračun iz naslova plačila upravne 
takse na področju prostovoljnega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja bodo pokrili odhodke, ki se predvidevajo zaradi 
potrebnega posebnega ugotovitvenega postopka, ki je podlaga 
za izdajo odločbe o odobritvi pokojninskega načrta prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00) se za 29. 
členom doda nov 29,a člen, ki se glasi: 

"29.a člen 

Vlada Republike Slovenije lahko zaradi upoštevanja mednarodno 
sprejetih obveznosti, oziroma zaradi prilagajanja izjemnim 
razmeram na tržišču ali, če se bistveno spremenijo razmere na 
področju kmetijstva, zviša ali zniža višino upravnih taks in sicer 
do največ 50 % števila točk posamezne takse iz tarifnih številk 
52. do 59., 61 in 62.a." 

2. člen 

V tarifni številki 46 se v opombah dodata nova četrta in peta 
točka, ki se glasita: 

"(4) Taksa iz 1. točke te tarifne številke za potrdilo o poreklu blaga 
EUR.1 se plača v rokih in na način ki je določen za plačevanje 
uvoznih oziroma izvoznih dajatev. Pri odmeri takse se upošteva 
vrednost točke na dan vložitve zahteve za izdajo potrdila EUR.1. 

(5) Carinski organ lahko taksnemu zavezancu dovoli, da vse 
taksne obveznosti, ki nastanejo v določenem obdobju, ki ne more 
biti daljše od 30 dni, plača naenkrat. V tem primeru se pri odmeri 
celotne taksne obveznosti upošteva vrednost točke na dan 
nastanka prve taksne obveznosti. Taksa se plača v gotovini na 
enak način, kot je predpisan za uvozne oziroma izvozne dajatve." 
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3. člen 10. člen 

Naslov IX. poglavja taksne tarife se spremeni tako, da se glasi: 

"Takse na področju zdravstvenega varstva rastlin in 
veterinarstva, na področju vzorčenja uvoženih pošiljk vina in 
drugih proizvodov iz grozdja in vina, na področju ugotavljanja 
zdravstvene neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe, ter 
na področju prometa s kemikalijami" 

4. člen 

V tarifni številki 52 se v 7. točki za besedo "jagod" doda besedi "in 
zelenjave". 

V opombah se doda nova 8. točka, ki se glasi: 
"(8) Na zahtevo taksnega zavezanca se lahko dovoli, da se vse 
takse, katerih obveznost za plačilo je nastala v določenem 
mesecu, plačajo do 20. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem 
so nastale taksne obveznosti. " 

5. člen 

V tarifni številki 53 v 6. točki številka "1,84" nadomesti s številko 
"0,09". 

8. točka se spremeni tako, da se glasi: 
"8. kunce in zajce in druge male živali 
a) za kunce odstavljence ( do 1 kg) 0,04 točk 
b) za druge kunce, zajce in druge male živali 0,09 točk" 

6. člen 

V tarifni številki 55 se v 1. točki besedilo podtočke (h) spremeni, 
tako da se glasi: 
"(h) kunca, razen za kunca odstavljenca do 1 kg, 
in malo ter pernato divjad 0,05 točk" 

V podtočki (k)se številka "32" nadomesti s številko "19". 

Za podtočko (m) se doda nova podtočka (n), ki se glasi: 
"(n) kunca odstavljenca do 1 kg 0,04 točke". 

7. člen 

V tarifni številki 57 se številka "125" nadomesti s številko "65" 

8. člen 

V tarifni številki 58 se: 
v prvem odstavku za besedo "železniških" doda vejico in 
besedo "pomorskih", za besedo "zarodkov" pa se doda vejico 
in besedilo "zdravil in medicinskih pripomočkov za uporabo v 
veterinarski medicini"; 

■ v podtočkah (bb) točk 1 (a), (b), (c) in (d) in 2 (a), (b), (c) in 
(d) za besedo "sveže" doda besedo "in"; 

- v podtočkah (cc) točk 1 (a), (b), (c) in (d) ter 2 (a), (b), (c) in 
(d) črta beseda "meso", 
v točki 1. in 2. se doda nova točka (f), ki se glasi: 
"(f) za pošiljke čebel matic: 
(aa) do 10 komadov 32 točk 
(bb) za vsako nadaljnjo čebelo matico 5 točk" 

9. člen 

Tarifna številka 60 se črta. 

V tarifni številki 61 se 10. točka spremeni tako, da se glasi: 

"10. kunca, razen kunca odstavljenca do 1 kg 0,04 točke" 

V 12. točki se številka "0,007" nadomesti s številko "0,0017". 

Za 12. točko se doda nova 13. točka, ki se glasi: 
"13. kunca odstavljenca do 1 kg 0,03 točke" 

V opombah se v zadnji točki besedilo "Za točke od 7 do 12" 
spremeni tako, da se glasi: "Za točke od 6 do 13". 

11. člen 

Za tarifno številko 62 se doda nova tarifna številka 62a, ki se 
glasi: 

"Tarifna številka 62a 

Za kritje stroškov kmetijskega inšpektorja pri pregledu pošiljk 
vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina v zunanjetrgovinskem 
prometu: 
1. za pošiljke do 5000 litrov 60 točk 
2. za vsakih nadaljnjih začetih 1000 litrov 6 točk 

Opombe: 
(1) Za preglede pošiljk ponoči ali v nedeljo ali ob državnem 

prazniku, se povračilo stroškov iz 1. in 2. točke poveča za 
100 odstotkov. Za nočno delo se šteje delo od 19. do 6. ure. 

(2) Izvoznik oziroma uvoznik, ki ne pripravi pravočasno 
proizvodov za pregled, inšpektor pa pride na kraj pregleda 
ob določenem času, mora plačati za vsako uro zamude 50 
točk. 

(3) Za preglede pošiljk, za katere je predpisano, da morajo najprej 
na analizo, se povračilo stroškov iz 1. in 2. točke poveča za 
50 odstotkov." 

12. člen 

Za XIV. poglavjem taksne tarife se doda naslov novega XIV.a 
poglavja in tarifna številka 96.a, ki se glasi: 

"XIV.a Takse na področju prostovoljnega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja 

Tarifna številka 96.a 

Za odločbo, s katero se odobri pokojninski načrt prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja 10.000 točk" 

13. člen 

Taksni zavezanci, ki so plačali takso na področju veterinarstva 
do uveljavitve tega zakona, so upravičeni do povračila razlike, ki 
je nastala z zmanjšanjem vrednosti posameznih točk. 

Taksni zavezanec lahko zahteva vrnitev razlike iz prejšnjega 
odstavka v 60 dneh od dneva uveljavitve tega zakona. 

14. člen 

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

V skladu s predlogom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano se predlagajo spremembe v naslovu poglavja, tarifnih 
številkah, ki se nanašajo na izdajo zdravstvenega spričevala, 
veterinarsko-sanitarne preglede in nadzor, na dejavnost 
veterinarsko-higienske službe, in dodaja nova tarifna številka s 
katero se ureja plačilo stroškov kmetijskega inšpektorja za 
vzorčenje pregled dokumentacije pošiljk vina in drugih proizvodov 
iz grozdja in vina. S spremembami in dopolnitvami se znižuje tudi 
višina posameznih taks na področju veterinarstva, v skladu z 
Direktivo EEC številka 85/73 (spremenjena in dopolnjena z 
direktivami številka: 88/408, 93/118, 94/64, 95/24, 88/409, 96/43 
in 97/79). Navedena direktiva namreč omogoča posebno 
derogacijo, in sicer pravico znižanja pristojbin za posamezno 
državo. To vprašanje je bilo izrecno izpostavljeno tudi na 
screeningu za veterino, kjer je bilo dogovorjeno, da bo tudi 
Republika Slovenija takšno znižanje pristojbin uveljavljala. Glede 
na to, da bi previsoke takse povzročile bistveno povečanje 
stroškov v kmetijski proizvodnji in živilsko-predelovalni industriji, 
bi to lahko povzročilo negativne posledice v tej gospodarski panogi. 

K 1. členu 

Za pokrivanje stroškov delovanja veterinarske službe je treba 
omogočiti možnost hitrega spreminjanja višine taks v 
podzakonskem aktu, kjer se lahko hitreje uredi prilagoditev 
zahtevam, ki jih Slovenija prevzema v mednarodnem merilu 
(zahteve evropske inšpekcije, prilagajanje zakonodaji Evropske 
Unije itd.) ter odzove na spremenjene situacije na tržišču in v 
gospodarstvu. Ker je od višine taks odvisna tudi konkurenčnost 
posameznega proizvajalca oziroma izvoznika, je treba omogočiti, 
da v primeru bistvenega poslabšanja proizvodnje omogočimo 
spremembo višine plačila taks, ki je kot ukrep lahko potreben tudi 
samo v določenem krajšem obdobju. Prav tako je od višine taks 
odvisna številčnost organa, ki opravlja preglede, kateri mora imeti 
možnost zagotovitve proračunskih sredstev za plačilo tovrstnih 
strokovnjakov. Glede na rezultate pogajanj z EU o določitvi višine 
trajnega znižanja pristojbin na področju veterine, ter glede na to, 
da je v leto 2000 predvidena priprava novega zakona o 
veterinarstvu, bodo spremembe višine točk v bodoče še 
potrebne, zato se s predlogom dopolnitve zakona pooblašča vlado, 
da v skladu s temi usmeritvami hitro ukrepa in spremeni višino 
točk za posamezna upravna dejanja in spise iz tarifnih številk 52. 
do 59. ter 61. in 62.a. 

K 2. členu 

Z dopolnitvijo opomb k tarifni številki 46 se omogoča 
poenostavljeno zaračunavanje upravnih taks za potrdilo o poreklu 
blaga EUR. 1. Ta potrdila se praviloma izdajajo ob vložitvi izvozne 
carinske deklaracije, zato bi običajen sistem plačevanja te takse 
lahko povročil nepotrebne zaplete pri izpeljavi izvoznega postopka. 
Predlaga se, da se taksa plača kot da bi bila uvozna oziroma 
izvozna dajatev, t. j. v roku 30 dni po prejemu obračuna, enako 
kot to velja za upravno takso za carinsko deklaracijo. Kot dodatna 
poenostavitev pa je predvideno, da se lahko taksa plača skupno 
naenkrat za vsa potrdila, izdana v roku enega meseca. 

K 3. členu 

Sprememba je redakcijske narave. Ker se dodaja nova tarifna 
številka 62a, ki ureja za plačilo stroškov kmetijskega inšpektorja 
za odvzem vzorcev in pregled dokumentacije uvoženih pošiljk 
vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, se mora ta dopolnitev 
odraziti tudi v naslovu tega poglavja taksne tarife. 

K 4. členu 

Glede na to, da se je v zadnjih dveh letih v Republiki Sloveniji 
razširila tudi pridelava sadilnega materiala zelenjave, mora pristojna 
kmetijska inšpekcija vršiti obvezne zdravstvene preglede v 
trgovanju čez državno mejo in na notranjem tržišču tudi za te 
sadike. Po dosedanji ureditvi zapadejo pošiljke sadik zelenjave 
med pošiljke vseh vrst sadik, za katere se plačuje taksa po 6. 
točki 52. tarifne številke zakona. Dejstvo je, da vrednost sadike 
zelenjave ni primerljiva z vrednostjo sadnega sadilnega materiala, 
saj je tržna vrednost drevesnih sadik sadnih vrst bistveno višja. 
Obračunavanje enakih taks za pošiljke sadnega sadilnega 
materiala in sadilnega materiala zelenjave, bi zato pomenilo 
preveliko finančno breme za uvoznike, izvoznike oziroma 
predvsem domače pridelovalce sadilnega materiala zelenjave, 
kar bi lahko negativno vplivalo na širitev tovrstne pridelave na 
območju Republike Slovenije. Zaradi preprečitve navedenega, je 
s prvim odstavkom 4. člena predlagano znižanje taks tako, da se 
takse za sadike zelenjave poenotijo s taksami, ki se plačujejo za 
pošiljke cepičev in sadik jagod. 

Izdajanje spričeval poteka preko posebnega CK informacijskega 
sistema, na katerega je vezano tudi izdajanje računov. Ker se 
plačilo lahko opravi šele po vnosu podatkov o opravljenih pregledih, 
ki se opravljajo na terenu, je smiselno omogočiti tak način 
plačevanja, da taksni zavezanec nastale obveznosti plača skupaj 
v enkratnem znesku. 

K 5. členu 

Predlagana je znižana vrednost točke za perutnino, znižanje 
vrednosti točk za klavne kunce (izenačenje s perutnino), ter 
predlagana nova kategorija: kunci odstavljenci, ki ne tehtajo več 
kot 1 kg. Plačevanje enako visoke takse za odrasle kunce in 
kunce odstavljence do 1 kg ni smiselno, zaradi česar je 
predlagano, da se taksa za odrasle kunce izenači s takso za 
perutnino (teža klavnega kunca ob zakolu je približno enaka teži 
brojlerja), taksa za kunce odstavljence do 1 kg pa sorazmerno 
zniža glede na njihovo težo v primerjavi s težo odraslih kuncev. 

k 6. členu 

Predlagana je znižana vrednost točke za perutnino, znižanje 
vrednosti točk za klavne kunce (izenačenje s perutnino), ter 
predlagana nova kategorija: kunci odstavljenci, ki ne tehtajo več 
kot 1 kg. Plačevanje enako visoke takse za odrasle kunce in 
kunce odstavljence do 1 kg ni smiselno, zaradi česar je 
predlagano, da se taksa za odrasle kunce izenači s takso za 
perutnino (teža klavnega kunca ob zakolu je približno enaka teži 
brojlerja), taksa za kunce odstavljence do 1 kg pa sorazmerno 
zniža glede na njihovo težo v primerjavi s težo odraslih kuncev. 

Hkrati je predlagano tudi znižanje takse za veterinarsko-sanitarne 
preglede čebel matic pri nakladanju pošiljk živali, ki se odpravijo s 
prevoznimi sredstvi zunaj območja upravne enote. Čebelarska 
zveza Slovenije je opozorila na problem previsokih taks z 
utemeljitvijo, da povprečna prodajna cena matice zaradi visokih 
taks komaj pokrije stroške vzreje, glede na lansko oblikovano 
ceno matic, ki je znašala 900 SIT do 1400 SIT. 

k 7. členu 

Veterinarsko-sanitarne preglede v proizvodnji v objektih za klanje 
živali, predelavo, obdelavo, dodelavo ali skladiščenje živil 
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živalskega izvora, v katerih mora biti zagotovljen stalni 
veterinarsko-sanitami nadzor, so do spremembe Zakona o 
veterinarstvu, opravljali delavci Veterinarskega zavoda Slovenije. 
Po sprejetju Sprememb in dopolnitev Zakona o veterinarstvu 
(Uradni list RS, št. 101/99) so delavci Veterinarskega zavoda 
Slovenije postali delavci Veterinarske uprave Republike Slovenije, 
kar delno zmanjšuje stroške v zvezi z opravljenimi veterinarskp- 
sanitarnimi pregledi, delno pa je predlagano zmanjšanje stroškov 
tudi zaradi preprečitve prekomernega zviševanja stroškov v 
živilski proizvodnji. 

K 8. členu 

Predlagane spremembe so potrebne zato, ker je treba upoštevati 
tudi mejne prehode za pomorska prevozna sredstva (Luka Koper), 
kjer se tudi opravljajo veterinarsko-sanitami pregledi. Poleg tega 
je predlagana še redakcijska sprememba napovednega stavka. 
Obvezni veterinarsko-sanitami pregledi na cestnih, železniških, 
letaliških in pomorskih mejnih prehodih pri uvozu, izvozu in tranzitu 
pošiljk so obvezni tudi za zdravila in medicinske pripomočke za 
uporabo v veterinarski medicini. Glede na to, da se pošiljke zdravil 
in medicinskih pripomočkov za uporabo v veterinarski medicini 
obračunavajo po točki (cc) ostalo, je treba zaradi razumevanja 
dodati tovrstne pošiljke tudi v napovedno besedilo 58. tarifne 
številke. 

Pristojbine za opravljen obvezni veterinarsko-sanitami pregled 
za prehod pošiljk preko državne meje, se v skladu z direktivami 
EU plačujejo za pošiljke živali, živil, surovin, odpadkov živalskega 
izvora, krme, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov ter 
drugih pošiljk s katerimi se lahko prenese kužna bolezen. Glede 
na navedeno, je višina taks različna glede na vrsto pošiljke, težo 
pošiljke in glede na to, ali gre za uvoz, izvoz ali tranzit pošiljke. 

Podobno kot pri tarifni številki 55 je tudi pri tej tarifni številki treba 
za pošiljke čebel matic obračunavanje taks zmanjšati glede na 
ostale pošiljke oziroma jih izločiti iz pošiljk do 5 ton. Čebelarska 
zveza Slovenije je opozorila, da gre pri čebelah maticah za 
pošiljke, ki jo ponavadi sestavlja le manjše število čebel matic. 
Obračunana taksa, ki velja za pošiljke do 5 ton, pa pri tako majhni 
pošiljki predstavlja bistveno večjo vrednost od vrednosti same 
pošiljke, zaradi česar je s tem amandmajem predlagano 
zmanjšano obračunavanje taks za veterinarsko-sanitarne 
preglede na mejnih prehodih tovrstnih pošiljk. 

K 9. členu 

Zaradi preprečitve gospodarskih težav v mlekarski proizvodni in 
predelovalni industriji je potrebna oprostite v plačila za veterinarsko- 
sanitarne preiskave v zvezi z dovoljenjem za promet z mlekom in 
mlečnimi izdelki, ki se plačujejo za mleko in so že zajete z drugimi 
veterinarskimi taksami. 

K 10. členu 

Pri zapisu besedila je prišlo do napake, zaradi česar je treba 
določbo redakcijsko popraviti tako, da se besedo "junci" 

nadomesti z besedo "kunci". Enako kot v drugih tarifnih številkah 
je treba razčleniti takso za odrasle kunce in kunce odstavljence 
ter zaradi dodane nove točke, preštevilčiti sklicevanje na točke v 
opombah. 

K 11. členu 

Do uveljavitve zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in 
vina (Uradni list RS, št. 70/97), so bili ti stroški določeni v Odloku 
o višini in načinu plačevanja povračila za stroške kontrole 
kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov v zunanjetrgovinskem 
prometu (Uradni list RS, št. 23/92), ki je v delu, ki se nanaša na 
vino in druge proizvode iz grozdja in vina, z dnem uveljavitve 
zakona prenehal veljati. Ker je na ta način nastala pravna praznina, 
je za ureditev plačila stroškov kmetijskega inšpektorja pri pregledu 
dokumentacije in vzorčenju pošiljke, te stroške smiselno urediti v 
zakonu o upravnih taksah. 

K 12. členu 

Predlagana dopolnitev je povezana s sistemom novega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Z zakonom o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106Z 
99), ki je začel veljati 1.1.2000 se predvideva odobritev pokojninskih 
načrtov, na podlagi katerih se lahko uveljavljajo davčne olajšave. 
Za odobritev mora zaprositi izvajalec pokojninskega načrta, to je 
pokojninski sklad, pokojninska družba ali zavarovalnica, ki ima 
dovoljenje za opravljanje poslov življenjskega zavarovanja po 
zakonu, ki ureja zavarovalništvo. O odobritvi pokojninskega načrta 
mora izdati odločbo minister, pristojen za delo. Postopek za izdajo 
odločbe, ki zahteva strokovno mnenje, na podlagi katerega bo 
pripravljena sama odločba, je zahtevno strokovno delo, zato je 
prav, da se ga ustrezno ovrednoti tudi v okviru zakona o upravnih 
taksah. 

K 13. členu 

Zaradi napake pri določitvi vrednosti točke za perutnino in kunce 
ter male živali, za katere je predlagatelj ugotovil preveliko 
povečanje taks, je smiselno omogočiti vračilo razlike za preveč 
plačane takse. S predlagano določbo se ne posega v pridobljene 
pravice strank, hkrati pa obstoji tudi interes, da posledice 
prevelikega povečanja taks v vmesnem obdobju ne bremenijo 
taksnih zavezancev, za katere je taksna obveznost nastala in 
bila poravnana med 15. feburajem in uveljavitvijo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah. 

K 14. členu 

Zaradi nujnosti čimprejšnje uveljavitve nižjih upravnih taks na 
področju veterinarstva predlagatelj predlaga, da zakon začne 
veljati že takoj naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
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IV. BESEDILO ČLENOV (TARIFNIH 

ŠTEVILK), KI SE SPREMINJAJO 

Tarifna številka 46 

Za potrdila, ki jih izdajajo carinski organi oziroma Carinska uprava 
Republike Slovenije: 

1. za potrdilo o izjemnih gospodarskih pogojih za 
odobritev postopka uvoza zaradi izvoza ter 
za potrdilo o poreklu blaga EUR.1 160 točk 

2. za zavezujočo informacijo, izdano s skladu 
s carinskimi predipsi 550 točk 

3. za potrdilo o obračunu carinskega dolga v 
primeru, da se dolg obračuna na podlagi 
ustne carinske deklaracije ter za potrdilo o 
istovetnosti pri izvozu blaga, ki je namenjeno 
ponovnemu uvozu 50 točk 

4. za izdajo potrdila o neoporečnosti vozil in 
zabojnikov za prevoz blaga po sporazumu TIR 300 točk 

Opombe: 
(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini, razen takse za 

potrdilo o istovetnosti pri izvozu blaga in takse iz 4. točke te 
tarifne številke, ki se plača v taksnih vrednotnicah. 

(2) Za potrdilo s katerim se spremeni, dopolni ali nadomesti 
prvotno izdano potrdilo se plača taksa v višini 50 % takse, 
določene v tej tarifni številki. 

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se taksa iz 2. točke te tarifne 
številke ne plača, če gre za potrditev podaljšanja veljavnosti 
prej izdane informacije in se ni spremenil nobeden od podatkov, 
na podlagi katerih je bilo prvotna informacija izdana. 

IX. TAKSE NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA RASTLIN IN VETERINARSTVA, NA 

PODROČJU UGOTAVLJANJA ZDRAVSTVENE 
NEOPOREČNOSTI ŽIVIL IN PREDMETOV SPLOŠNE 

RABE TER NA PODROČJU PROMETA S 
KEMIKALIJAMI 

(b) za vsakih nadaljnjih 10.000 komadov 13 točk 
8. za pošiljke lesa 

(a) do 10 kubičnih oziroma prostorninskih metrov 133 točk 
(b) za vsak nadaljnji začeti kubični ali 
prostorninski meter 1,67 točke 

9.1. za fitofarmacevtska sredstva ob uvozu 
(a) do 10 ton ali 10.000 litrov 133 točk 
(b) za vsako nadaljno začeto tono ali 1.000 litrov 13 točk 

9.2. za vzorce fitofarmacevtskih sredstev ob uvozu 
(a) do 10 kg ali 10 litrov 27 točk 
(b) za vsak nadaljni začeti kg ali liter 1,67 točke 

Opombe: 
(1) Višina takse za uvoz sadilnega materiala večletnih rastlin, za 

katere je obvezno spremljanje zdravstvenega stanja med 
rastno dobo pri končnem uporabniku, se poveča za 400% 
takse, določene v 6. oziroma 7.točki te tarifne številke. 

(2) Višina takse za obvezni zdravstveni pregled semenskega 
materiala se poveča za 100% takse, določene v 1. do 5. točki 
te tarifne številke. 

(3) Višina takse za izdajo spričevala o zdravstvenem stanju rastlin 
na notranjem tržišču se obračuna enkratno za celotno količino 
rastlin, pri zdravstvenem pregledu rastlin v objektih za 
pridelovanje, predno se te odpremijo porabnikom. 

(4) V primeru zmotnega naročila pregleda ali nepravočasne 
priprave rastlin za zahtevani obvezni zdravstveni pregled, 
mora naročnik plačati takso v vrednosti 200 točk za vsako 
začeto uro inšpektorjevega čakanja. V primeru zmotnega 
naročila pregleda, je naročnik poleg te takse dolžan plačati 
še stroške prevoza inšpektorja. 

(5) Višina takse za obvezni zdravstveni pregled zbirnih pošiljk 
rastlin se poveča za 50% takse, določene v 1. do 8. točki te 
tarifne številke, če je pošiljka sestavljena iz več kot treh 
različnih vrst rastlin. 

(6) Za pošiljke fitofarmacevtskih sredstev, ki se začasno uvozijo 
za dodelavo ali prepakiranje in se v celoti ponovno izvozijo, 
se plača 50% takse, določene v 9.1. točki te tarifne številke. 

(7) Višina takse za pregled pošiljk rastlin oziroma 
fitofarmacevtskih sredstev, določene v 1. do 9.2. točki te tarifne 
številke, ki se opravi ob nedeljah, državnih praznikih ter 
izjemoma izven uradnega delovnega časa, se poveča za 
100%. 

Tarifna številka 52 Tarifna številka 53 

Za obvezni zdravstveni pregled pošiljk rastlin v trgovanju čez 
državno mejo (uvoz, izvoz, tranzit) in na notranjem tržišču ter za 
preglede fitofarmacevtskih sredstev ob uvozu se plača : 

2. 

5. 

7. 

za vagonske, kamionske in kontejnerske pošiljke 
(a) do 10 ton 
(b) za vsako nadaljnjo začeto tono 
za ladijske pošiljke: 
(a) za vsako začetno tono 1 
vendar za vsako posamezno pošiljko najmanj 
za poštne pošiljke 
za potniške pošiljke: 
(a) do 100 kg 
(b) za vsakih nadaljnih začetih 10 kg (do 500 kg) 

točke 
za letalske pošiljke: 
(a) do 10 kg 
(b) za vsakih nadaljnjih začetkih 10 kg 1 
za pošiljke vseh vrst sadik, trsov in podlag: 
(a) do 1.000 komadov 
(b) za vsakih nadaljnjih 3.000 komadov 
za pošiljke cepičev ter sadik jagod 
(a) do 10.000 komadov 

133 točk 
13 točk 

,67 točke 
167 točk 
27 točk 

27 točk 
1,67 

27 točk 
,67 točke 

133 točk 
13 točk 

133 točk 

Za izdajo zdravstvenega spričevala za živali v skladu s predpisi 
o veterinarstvu, za: 
1. goveda, konje, mezge in mule 63 točk 
2. žrebeta, osle, teleta (do 200 kg) 21 točk 
3. prašiče do 50 kg, ovce in koze 7 točk 
4. prašiče 15 točk 
5. jagneta in kozlički do 3 mesece starosti 12 točk 
6. perutnino (kokoši, purane, race in drugo 

domačo perutnino noje ter golobe) 1,84 točk 
7. enodnevne piščance 0,007 točke 
8. kunce in zajce in druge male živali 0,7 točke 
9. pse in mačke 37 točk 
10. čebelje panje: 

(a) do 10 panjev 19 točk 
(b) za vsak nadaljnji panj pa še 3 točke 

11. čebele matice: 
(a) do 10 komadov 19 točk 
(b) za vsako nadaljnjo matico 3 točke 

12. ribe, rake školjke, želve, polže, žabe 
(za kilogram) 0,05 točke 

13. veliko divjad 20 točk 
14. srednjo divjad 7 točk 
15. malodivljad 0,7 točke 
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16. kožuharje 
17. sobne ptice in druge eksotične ptice 

0,7 točke 
0,7 točke 

Opomba: 
(1) Taksa iz 1. do 8. ter 12. do 16. točke te tarifne številke se 

plača za vsako žival. 
(2) Če taksni zavezanec zahteva vpis spremembe kategorije 

živali v zdravstveno spričevalo, se taksa določi kot razlika 
med višjo in nižjo kategorijo živali iz te tarifne številke. 

Tarifna številka 55 

Za obvezni veterinarsko sanitarni pregled pri nakladanju pošiljk 
živali, ki se odpravijo s prevoznimi sredstvi zunaj območja upravne 
enote in za kopitarje in parkljarje, ki se ženejo zunaj tega območja, 
se plača taksa: 

1. za pošiljko živali 101 točk 
in od vsakega komada živali še: 

(a) govedo, konja, mezgo ali mulo 15 točk 
(b) žrebe, osla, tele do 200 kg, veliko divjad 9 točk 
(c) žrebe, osla, tele do 100 kg ter srednjo divjad 

in noja 8 točk 
(d) prašiče nad 50 kg 5 točk 
(e) prašiče do 50 kg, ovce in koze 4 točke 
(f) jagnjeta, kozliče 2 točki 
(g) psa in mačko 32 točk 
(h) kunca in malo ter pernato divjad 0,4 točke 
(i) perutnino 0,05 točke 
(j) enodnevne piščance 0,003 točke 
(k) čebele matice: 32 točk 
(I) za kilogram posamezne vrste živali 

(ribe, raki, školjke 0,4 točke 
(m)čebelji panj 5 točk 

i 
Opomba: 
(1) Na zahtevo taksnega zavezanca se lahko dovoli, da se vse 

takse, katerih obveznost za plačilo je nastala v določenem 
mesecu, plačajo do 15. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v 
katerem so nastale taksne obveznosti. 

Tarifna številka 57 

Za obvezen veterinarsko-sanitarni nadzor v proizvodnji v objektih 
za klanje živali, predelavo, obdelavo, dodelavo ali skladiščenje 
živil živalskega izvora, v katerih mora biti zagotovljen stalni 
veterinarsko sanitarni nadzor: 

- za vsako uro v okviru rednega delovnega časa 125 točk 

Opomba: 
(1) Na zahtevo taksnega zavezanca se lahko dovoli, da se vse 

takse, katerih obveznost za plačilo je nastala v določenem 
mesecu, plačajo do 15. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v 
katerem so nastale taksne obveznosti. 

Tarifna številka 58 

Za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede na cestnih, 
železniških in letaliških mejnih prehodih pri uvozu, izvozu in tranzitu 
Pošiljk živali, živil, surovin in odpadkov živalskega izvora, krme, 
živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov ter drugih predmetov, 
s katerimi se lahko prenese kužna bolezen in sicer: 

za uvoz 
(a) za pošiljke do 5 ton 

(aa) za živali 
(bb) za sveže zmrznjeno meso 
(cc) za ostalo meso 

(b) za pošiljke do 10 ton 
(aa) za živali 
(bb) za sveže zmrznjeno meso 
(cc) za ostalo meso 

(c) za pošiljke do 20 ton 
(aa) za živali 
(bb) za sveže zmrznjeno meso 
(cc) za ostalo meso 

(d) za pošiljke nad 20 ton 
(aa) za živali 
(bb) za sveže zmrznjeno meso 
(cc) za ostalo meso 

(e) za ladijske pošiljke: 
(aa) do 20 ton 
(bb) za vsakih nadaljnjih začetih 10 ton 

za izvoz in prevoz: 
(a) za pošiljke do 5 ton 

(aa) za živali 
(bb) za sveže zmrznjeno meso 
(cc) za ostalo meso 

(b) za pošiljke do 10 ton 
(aa) za živali 
(bb) za sveže zmrznjeno meso 
(cc) za ostalo meso 

(c) za pošiljke do 20 ton 
(aa) za živali 
(bb) za sveže zmrznjeno meso 
(cc) za ostalo meso 

(d) za pošiljke nad 20 ton 
(aa) za živali 
(bb) za sveže zmrznjeno meso 
(cc) za ostalo meso 

(e) za ladijske pošiljke: 
(aa) do 20 ton 
(bb) za vsakih nadaljnjih začetih 10 ton 

139 točk 
145 točk 
131 točk 

229 točk 
241 točk 
217 točk 

460 točk 
483 točk 
433 točk 

644 točk 
677 točk 
607 točk 

460 točk 
92 točk 

140 točk 
135 točk 
138 točk 

233 točk 
225 točk 
230 točk 

467 točk 
450 točk 
460 točk 

653 točk 
630 točk 
645 točk 

460 točk 
92 točk 

Opombe: 
(1) Taksa iz te tarifne številke se plača tudi za veterinarsko- 

sanitarni pregled pri nakladanju, prekladanju, razkladanju 
živali, živil, surovin, krme in odpadkov živalskega izvora, 
semena za umetno osemenjevanje, oplojenih jajčnih celic za 
oplojevanje živali in zarodkov, ki se na prevoznih sredstvih 
izvažajo ali uvažajo. 

(2) Pri izvozu se taksa zaračunava na mestu nakladanja, pri 
uvozu in tranzitu pa na mejnem prehodu. 

(3) Če pošiljka, ki se v tranzitu prevaža preko ozemlja Republike 
Slovenije ni bila pregledana na vstopnem carinskem mejnem 
prehodu in se izjemoma pregleda na izstopnem carinskem 
menjem prehodu, se plača taksa iz te tarifne številke povišana 
za 100 %. 

(4) Za preglede pošiljk v tranzitu, ki se prekladajo na slovenskih 
javnih letališčih, lukah in mejnih prehodih, se plača taksa iz te 
tarifne številke, povišana za 50 %: Taksa se plača na mestu 
prekladanja. 

(5) Za preglede pošiljk na mejnih prehodih, ki se opravijo ponoči 
(izven časa dnevne svetlobe) se plača taksa iz te tarifne 
številke, povišana za 50 %. 

(6) Če naročnik ne pripravi pravočasno blaga za pregled, 
inšpektor pa pride na njegov poziv na mesto pregleda ob 
določenem času, mora naročnik pregleda za izgubo časa 
inšpektorja plačati takso 264 točk za vsako začeto uro 
čakanja. 
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Tarifna številka 60 

Za veterinarsko - sanitarne preiskave v zvezi z dovoljenjem za 
promet z mlekom in mlečnimi izdelki se plača taksa v višini 0.07 
točke od litra mleka. 

Tarifna številka 61 

Za izvajanje dejavnosti neškodljivega odstranjevanja živalskih 
trupel, za obdukcijo in izvajanje veterinarsko - higienske službe, 
za: 
1. pošiljanje živali v tranzitu preko meje in ob 

uvozu v državo, od pošiljke 184 točk 
2. vsakega registriranega psa 69 točk 
3. medveda, jelenjad, damjaka 22 točk 
4. srnjad, divjega prašiča, gamsa, muflona 13 točk 
5. zajca, raco, fazana 0,9 točk 

6. govedo, konja, mezgo, mulo 14 točk 
7. žrebe, osla, tele do 200 kg 6 točk 
8. prašiča, ovco, kozo 4,7 točke 
9. jagnje, kozlička 1,9 točke 
10. junca 0,4 točke 
11. perutnino 0,04 točke 
12. enodnevne piščance 0,007 točke 

Opomba: 
(1) Za takse pod točko 1. se plača taksa na mejnem prehodu. 
(2) Za takse pod točko 2. se plača taksa ob cepljenju psov proti 

steklini. 
(3) Taksa iz 3. do 5. točke se plača po opravljenem obveznem 

veterinarsko-sanitarnem pregledu, opredeljenem v tarifni 
številki 56 te taksne tarife. 

(3) Za točke od 7 do 12 se plača taksa ob izdaji zdravstvenega 
spričevala. 
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PRILOGA 

IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 

SKUPNOSTI 

1) Naslov predlooa akta: 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH - skrajšan postopek (EVA 
2000-1611-0026) 

2) Skladnost predloga akta z določbami Evropskega spora7nma 
o pridružitvi: 

a) Navedba določb Evropskega sporazuma o pridružitvi, ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: 

Področje upravnih taks na področju veterinarstva bo dokončno 
usklajeno z evropskim pravnim redom s sprejemom novega 
zakona o veterinarstvu do konca leta 2000. 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zoorai 
navedenimi pravnimi viri ES Hetr^ 

V delu upravnih taks na področju veterinarstva bo uskladitev 
izvedena do konca leta 2000 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

5) Ali so zoorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

Ne. 

6) Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik? 

Ne. 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo 
na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno 
usklajeno, neusklajeno): 

Predlog je delno usklajen z direktivo EEC številka 85/73 
(spremenjena in dopolnjena z direktivami številka: 88/408, 93/ 
118, 94/64, 95/24, 88/409, 96/43 in 97/79) 

Druge rešitve predloga zakona sodijo v nacionalno pristojnost 
držav članic in ne posegajo v pravni red Evropske unije. 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

°) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza. 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda 
ES in upoštevanje roka za uskladitev 

Predlog zakona sodi v okvir obveznosti, ki jih je Slovenija sprejela 
v okviru pogajanj na področju veterinarstva in kmetijstva na 
splošno. 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

Stanko ŠTRAJN, l.r. 
DRŽAVNI PODSEKRETAR 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

zanj: Milojka KOLAR, l.r. 
DRŽAVNA SEKRETARKA 
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HŠ3.. 

O 

Predlog zakona o 

USMERJANJU UTROK S POSERNIMI 

VZGOJNO-IZORRAŽEVALNIMI 

POTRERAMI (ZUUPP) 

- EPA 1066 - II ■ tretja obravnava 

O 

Številka: 620-0/95-2/3-1 
Ljubljana, 30.03.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 153. seji dne 30.3.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O USMERJANJU OTROK S 
POSEBNIMI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIMI POTREBAMI, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 18. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 10.2.2000 in 195. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 
vzgojno-izobraževalnimi potrebami - tretja 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: 

- dr. Pavel ZGAGA, minister za šolstvo in šport, 
- Alenka TAŠTANOSKA, državna sekretarka v Ministrstvu za 

šolstvo in šport. 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

S tem zakonom se ureja usmerjanje otrok, mladoletnikov in mlajših 
polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami 
(v nadaljnjem besedilu: otroci s posebnimi potrebami) ter določajo 
načini in oblike izvajanja vzgoje in izobraževanja. 

*2. člen 
(otroci s posebnimi potrebami) 

Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci z motnjami 
v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni 
otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani 
otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s težjimi specitičnimi motnjami 
učenja in otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo 

prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno 
strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in 
izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in 
izobraževanja. 

*3. člen 
(uporaba predpisov o vzgoji in izobraževanju) 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami se izvaja v 
skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo področje predšolske 
vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega in 
strokovnega izobraževanja ter splošnega srednjega 
izobraževanja. 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami se izvaja v 
skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo področje predšolske 
vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega, srednjega 
tehniškega in strokovnega izobraževanja ter splošnega srednjega 
in višjega strokovnega izobraževanja. 
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Študentom s posebnimi potrebami, ki se vključujejo v študijske 
programe v skladu z zakonom o visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 67/ 
93 in 99/99), se v skladu s statutom visokošolskega zavoda 
zagotavlja potrebna dodatna oprema. 

4. člen 
(cilji in načela vzgoje in izobraževanja) 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temelji na 
ciljih in načelih, določenih v zakonih za posamezno področje vzgoje 
in izobraževanja in na naslednjih ciljih in načelih: 

enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti otrok, 
ohranjanja ravnotežja med različnimi vidiki otrokovega 
telesnega in duševnega razvoja, 
vključevanja staršev v proces vzgoje in izobraževanja, 
zagotovitve ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj 
posameznega otroka, 
pravočasne usmeritve v ustrezen program vzgoje in 
izobraževanja, 

- organizacije vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju bivanja, 
celovitosti in kompleksnosti vzgoje in izobraževanja, 
individualiziranega pristopa, 
kontinuiranosti programov vzgoje in izobraževanja, 
interdisciplinarnosti. 

II. USMERJANJE V PROGRAME 

VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

5. člen 
(vrste programov) 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami poteka po: 
programih za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo, 
prilagojenih programih za predšolske otroke, 
izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo, 
prilagojenih izobraževalnih programih, 
posebnih programih vzgoje in izobraževanja in 
vzgojnih programih. 

Otroci s posebnimi potrebami se usmerjajo v programe iz 
prejšnjega odstavka glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir 
in motenj. 

6. člen 
(izobrazbeni standard) 

Izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno 
strokovno pomočjo in prilagojeni izobraževalni programi morajo 
zagotavljati otrokom s posebnimi potrebami možnost, da si prido- 
bijo enakovreden izobrazbeni standard, kot ga zagotavljajo izo- 
braževalni programi osnovnošolskega, poklicnega, srednjega 
tehniškega in strokovnega izobraževanja ter splošnega srednjega 
izobraževanja. 

Za otroke s posebnimi potrebami, ki glede na vrsto in stopnjo 
primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne morejo doseči 
izobrazbenega standarda po izobraževalnem programu 
osnovnošolskega izobraževanja, se sprejme prilagojen 
izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 

1. PRILAGOJENO IZVAJANJE PROGRAMOV VZGOJE 
IN IZOBRAŽEVANJA 

*7. člen 
(prilagajanje izvedbe programov) 

Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v program s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za 
predšolske otroke, se glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, 
ovire oziroma motnje lahko prilagodi organizacija in način izva- 
janja programa za predšolske otroke. 

Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne 
programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, 
se glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje 
lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja 
znanja, napredovanje in časovna razporeditev pouka, okolje, 
metode in oblike poučevanja, učna gradiva, učni in tehnični 
pripomočki ter zagotovi dodatna strokovna pomoč. 

8. člen 
(dodatna strokovna pomoč) 

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno v oddelku ali 
izven oddelka, lahko pa tudi občasno v posebni skupini izven 
oddelka. 

Če dodatne strokovne pomoči ni mogoče zagotoviti v skladu s 
prejšnjim odstavkom in je strokovno utemeljeno, se dodatna stro- 
kovna pomoč lahko nudi otroku tudi na domu. 

Pri izvajanju dodatne strokovne pomoči lahko sodelujejo tudi starši, 
skrbniki ali rejniki (v nadaljnjem besedilu: starši). 

9. člen 
(izvajanje dodatne strokovne pomoči) 

Dodatno strokovno pomoč izvajajo strokovni delavci vrtca, šole 
ali zavoda, lahko pa tudi zunanji strokovni delavci, ki izpolnjujejo 
s predpisi določene pogoje. 

Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči se določi z 
odločbo o usmeritvi, v skladu s standardi in normativi, ki jih določi 
minister, pristojen za šolstvo za posamezna področja vzgoje in 
izobraževanja. 

10. člen 
(materialni pogoji in druga pomoč) 

Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v programe za 
predšolske otroke izobraževalne programe s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in v prilagojene 
programe, je potrebno prilagoditi prostor in pripomočke, v skladu 
z navodili za prilagojeno izvajanje programov in v skladu s 
prilagojenimi programi, ki jih sprejme oziroma določi pristojni 
strokovni svet. 

Za nuđenje fizične pomoči se lahko gibalno oviranim otrokom 
dodeli spremljevalec. 

poročevalec, št. 25 34 12. april 2000 



2. PRILAGOJENI PROGRAMI IN POSEBNI PROGRAM 
VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

11. člen 
(vrste programov) 

Otroci s posebnimi potrebami, ki niso usmerjeni v programe za 
predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 
pomočjo in izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo, se usmerjajo v prilagojene programe 
za predšolske otroke, prilagojene izobraževalne programe in 
posebne programe vzgoje in izobraževanja . 

12. člen 
(prilagajanje programov) 

S prilagojenimi programi osnovnošolskega izobraževanja, ki 
omogočajo otrokom s posebnimi potrebami pridobiti enakovreden 
izobrazbeni standard, se lahko prilagodi predmetnik, organizacija, 
način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in časovna 
razporeditev pouka. 

S prilagojenimi izobraževalnimi programi za področja poklicnega, 
srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja ter 
splošnega srednjega izobraževanja, ki omogočajo otrokom s 
posebnimi potrebami pridodobiti enakovreden izobrazbeni stan- 
dard, se lahko prilagodi predmetnik, organizacija, trajanje, način 
preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in časovna 
razporeditev pouka. 

S prilagojenim izobraževalnim programom in s posebnim 
programom vzgoje in izobraževanja, ki ne omogočata otrokom s 
posebnimi potrebami pridobiti enakovrednega izobrazbenega 
standarda, se lahko prilagodi predmetnik in učni načrt, vzgojno- 
izobraževalna obdobja, nivojski pouk in prehajanje med nivoji v 
osnovni šoli, način preverjanja in ocenjevanja ob koncu obdobij, 
napredovanje in pogoji za dokončanje izobraževanja. 

13. člen 
(prehajanje med programi) 

Otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v prilagojen pro- 
gram za predšolske otroke, se lahko občasno vključujejo tudi v 
program za predšolske otroke. 

Otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v prilagojene izo- 
braževalne programe, se lahko pri določenih predmetih ali pred- 
metnih skupinah občasno ali trajno vključujejo v izobraževalne 
programe. 

Otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v posebni program 
vzgoje in izobraževanja, se lahko občasno vključujejo v prilago- 
jene programe osnovnošolskega izobraževanja. 

3. VZGOJNI PROGRAM 

14. člen 
(usmerjanje v vzgojni program) 

Otroci z motnjami vedenja in osebnosti se v skladu s tem zakonom 
usmerjajo v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in 
dodatno strokovno pomočjo. Strokovna pomoč se jim nudi tudi v 
obliki vzgojnih, socialno integrativnih, preventivnih, 
kompenzacijskih in korekcijskih programov, ki so sestavni del 
vzgojnega programa. 

Otroci, z motnjami vedenja in osebnosti, pri katerih je zaradi mo- 
tenj ogrožen njihov zdrav razvoj, oziroma ogrožajo okoličo v taki 
meri, da potrebujejo vzgojo v zavodu, se oddajo v zavod za 
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. O oddaji 
otroka v zavod odloči in spremlja izvajanje ukrepa pristojni Center 
za socialno delo v skladu z zakonom, ki ureja področje zakonske 
zveze in družinskih razmerij. 

Center za socialno delo izda odločbo iz prejšnjega odstavka v 
soglasju s pristojno šolsko upravo. 

4. OSKRBA 

*15. člen 
(vključitev v zavod oziroma oddaja v rejništvo) 

Otroci s posebnimi potrebami, ki jim ni mogoče zagotoviti vzgoje 
in izobraževanja v kraju njihovega prebivališča ali jim zaradi 
oddaljenosti prebivališča od kraja vzgoje in izobraževanja ni 
mogoče zagotoviti prevoza, se vključijo v zavod za vzgojo in 
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ali se oddajo v rejništvo. 

Postopek oddaje v rejništvo izvede pristojni center za socialno 
delo na podlagi strokovnega mnenja komisije za usmerjanje iz 
drugega odstavka 21 .člena tega zakona, v skladu z zakonom, ki 
ureja področje zakonske zveze in družinskih razmerij. 

V primeru, ko so podane okoliščine iz prvega odstavka tega 
člena in je otrok usmerjen v prilagojen program za predšolske 
otroke, komisija lahko na željo staršev z odločbo o usmeritvi 
določi, da se namesto oskrbe v zavodu oziroma v rejniški družini 
otroku zagotavlja pravica do brezplačnega prevoza iz kraja 
prebivališča do kraja, kjer deluje zavod in nazaj. Sredstva za 
zagotovitev pravice do brezplačnega prevoza se za 
posameznega otroka in njegovega obveznega spremljevalca 
zagotavljajo iz državnega proračuna. 

III. IZVAJANJE VZGOJE IN 

IZOBRAŽEVANJA OTROK S 
POSEBNIMI POTREBAMI 

16. člen 
(izvajalci) 

Predšolsko vzgojo po programu za predšolske otroke s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo izvajajo 
vrtci. 

Vzgojo in izobraževanje po izobraževalnih programih s prilagoje- 
nim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo izvajajo šole v 
rednih oddelkih. 

Predšolsko vzgojo po prilagojenih programih za predšolske otroke 
izvajajo vrtci v razvojnih oddelkih, vrtci oziroma enote vrtcev, ki 
so ustanovljeni oziroma organizirani za izvajanje teh programov 
in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. 

Vzgojo in izobraževanje po prilagojenih izobraževalnih programih 
izvajajo šole v rednih oddelkih ali v oddelkih s prilagojenimi 
programi, šole oziroma podružnice šol, ki so ustanovljene oziroma 
organizirane za izvajanje teh programov in zavodi za vzgojo in 
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. 
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Vzgojo in izobraževanje po posebnem programu vzgoje in 
izobraževanja izvajajo šole oziroma podružnice šol, ki so usta- 
novljene oziroma organizirane za izvajanje prilagojenih programov 
izobraževanja in posebnega programa vzgoje in izobraževanja 
ter socialno-varstveni zavodi. 

Vzgojne programe izvajajo zavodi za vzgojo in izobraževanje 
otrok s posebnimi potrebami. 

*17. člen (16. a člen) 

V skladu z določbo 2. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja o uveljavljanju možnosti izbire na vseh 
ravneh vzgoje in izobraževanja in ne glede na določbe tretjega 
odstavka 5. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, lahko vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov 
s posebnimi potrebami izvajajo tudi zasebni vrtci in šole brez 
koncesije v skladu z določbami Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja in Zakona o vrtcih. 

*18. člen (17) 
(izobraževanje na domu ali v zasebnem zavodu) 

Na predlog staršev lahko komisija usmeri otroka s posebnimi 
potrebami v program osnovnošolskega izobraževanja, ki se 
organizira na domu ali v zasebnem zavodu, če za to obstajajo 
utemeljeni razlogi in so na domu oziroma v zasebnem zavodu 
zagotovljeni ustrezni pogoji. 

V primeru iz prejšnjega odstavka se otroku iz sredstev državnega 
proračuna zagotovijo sredstva, v višini, ki bi mu bila zagotovljena, 
če bi obiskoval šolo. 

19. člen (18) 
(individualna strokovna obravnava) 

Otrokom s posebnimi potrebami se poleg programov iz 5. člena 
tega zakona nudi v vrtcu, šoli ali zavodu tudi individualna 
zdravstvena in druga strokovna obravnava v skladu s posebnimi 
predpisi. 

Individualna zdravstvena in druga strokovna obravnava se lahko 
izvaja tudi v svetovalnih centrih za otroke, mladostnike in starše, 
posvetovalnicah za starše, logopedskih, avdiopedagoških in 
drugih ambulantah. 

IV. POSTOPEK USMERJANJA 
V PROGRAME VZGOJE IN 

IZOBRAŽEVANJA 

20. člen (19) 
(uvedba postopka) 

Postopek usmerjanja se uvede na zahtevo staršev. 

Zahtevo iz prejšnjega odstavka lahko^dajo tudi vrtci, šole, 
zdravstveni, socialni in drugi zavodi, po predhodni seznanitvi 
staršev. 

Zahtevo za uvedbo postopka se vloži pri pristojni šolski upravi 
oziroma v primerih iz drugega odstavka 14. člena tega zakona pri 
pristojnem centru za socialno delo. 

21. člen (20) 
(strokovno mnenje) 

Pristojna šolska uprava si mora pred izdajo odločbe o usmeritvi v 
program vzgoje in izobraževanja pridobiti strokovno mnenje, ki 
ga pripravi komisija za usmerjanje prve stopnje (v nadaljnjem 
besedilu: komisija). 

Komisija izdela strokovno mnenje na podlagi lastnih ugotovitev, 
razgovora s starši otroka ter na podlagi pedagoške, specialno- 
pedagoške, socialne, psihološke, medicinske in druge 
dokumentacije, ki jo pridobi od ustreznih inštitucij. 

Komisija se mora pred pripravo strokovnega mnenja posvetovati 
s strokovnimi delavci vrtca, šole oziroma zavoda, v katerega je 
otrok v času usmerjanja vključen in s strokovnimi delavci vrtca, 
šole oziroma zavoda, v katerega naj bi bil otrok usmerjen, in z 
drugimi ustreznimi institucijami. 

Strokovno mnenje komisije vsebuje tudi elemente, na podlagi 
katerih se uveljavljajo pravice, ki jih določajo drugi predpisi, če s 
temi predpisi ni drugače določeno. 

22. člen (21) 
(obrazec) 

Strokovno mnenje pripravi komisija na obrazcu, ki ga določi mi- 
nister, pristojen za šolstvo v soglasju z ministrom, pristojnim za 
socialne zadeve in ministrom, pristojnim za zdravstvo. 

23. člen (22) 
(odločba o usmeritvi) 

Na podlagi strokovnega mnenja in ugotovitev v postopku izda 
pristojna šolska uprava odločbo o usmeritvi. 

Zoper odločbo o usmeritvi je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča 
minister na podlagi strokovnega mnenja komisije druge stopnje. 

Strokovno mnenje komisije druge stopnje ni potrebno kadar gre 
za pritožbo glede kršitev postopka. 

24. člen (23) 
(vsebina odločbe o usmeritvi) 

Z odločbo o usmeritvi se na podlagi strokovnega mnenja komisije 
določi program vzgoje in izobraževanja, v katerega se otrok us- 
merja, obseg in način izvajanja dodatne strokovne in druge 
pomoči, vrtec, šola oziroma zavod, v katerega bo otrok vključen, 
morebitno zmanjšanje števila otrok v oddelku ter kadrovske, 
prostorske, materialne in druge pogoje, ki morajo biti zagotovljeni 
za vzgojo in izobraževanje otroka. 

V primeru usmeritve otrok s posebnimi potrebami v poseben 
program vzgoje in izobraževanja, ki ga izvaja socialno - varstveni 
zavod, izda šolska uprava odločbo o usmeritvi v soglasju s 
pristojnim centrom za socialno delo. 

Vrtec, šola oziroma zavod, v katerega se otrok usmerja, se določi 
na podlagi ugotovitev pristojne šolske uprave o izpolnjevanju 
kadrovskih, prostorskih, materialnih in drugih pogojev. 

Z odločbo o usmeritvi se določi tudi rok, ki ne sme biti daljši kot tri 
leta, v katerem mora pristojna šolska uprava preveriti ustreznost 
usmeritve. 
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25. člen (24) 
(vročitev odločbe) 

Pristojna šolska uprava je dolžna odločbo o usmeritvi vročiti 
staršem, vrtcu, šoli oziroma zavodu, v katerega je otrok usmer- 
jen. 

Vrtec, šola oziroma zavod sprejme otroka z dnem, ki je določen 
v odločbi. Izjemoma se otroka lahko sprejme tudi prej, če tako 
odloči pristojni center za socialno delo v primerih iz 14. člena tega 
zakona. 

26. člen (25) 
(komisije prve in druge stopnje) 

Komisijo prve in druge stopnje sestavljajo: učitelj oziroma vzgojitelj, 
zdravnik specialist pediater ali zdravnik specialist šolske medi- 
cine, psiholog, socialni delavec ter zdravnik specialist ustrezne 
specialnosti in defektolog ustrezne specialnosti. 

Član komisije prve stopnje ne more biti hkrati član komisije druge 
stopnje. 

Kadar se usmerja otroke z motnjami vedenja in osebnosti, v 
komisiji sodeluje tudi predstavnik pristojnega centra za socialno 
delo. 

Organizacijo in način dela komisije ter kriterije za opredelitev 
vrste in stopnje primanjklajev, ovir oziroma motenj otrok s po- 
sebnimi potrebami določi minister, pristojen za šostvo v soglasju 
z ministrom, pristojnim za socialne zadeve. 

Komisije prve stopnje in komisijo druge stopnje imenuje minister, 
pristojen za šolstvo v soglasju z ministrom, pristojnim za socialne 
zadeve. 

27. člen (26) 
(individualizirani program) 

Vrtec, šola oziroma zavod je dolžan najkasneje v roku 30 dni po 
sprejemu otroka izdelati individualizirani program vzgoje in izo- 
braževanja (v nadaljnjem besedilu: individualizirani program). 

28. člen (27) 
(strokovna skupina) 

Za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa 
ravnatelj vrtca, šole oziroma zavoda imenuje strokovno skupino, 
ki jo sestavljajo strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda in drugi 
strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri izvajanju programa vzgoje 
in izobraževanja. 

Pri pripravi individualiziranega programa sodelujejo tudi starši 
otroka. 

Strokovna skupina mora med šolskim letom prilagajati individuali- 
zirani program glede na napredek in razvoj otroka. 

29. člen (28) 
(vsebina individualiziranega programa) 

Z individualiziranim programom se določijo oblike dela na 
posameznih vzgojih področjih, pri posameznih predmetih oziroma 
pri predmetnih področjih, način izvajanja dodatne strokovne 
pomoči, prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri 
organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in 
časovni razporeditvi pouka. 

30. člen (29) 
(preverjanje ustreznosti programa) 

Strokovna skupina iz 28. člena tega zakona mora ob koncu 
šolskega leta preveriti ustreznost individualiziranega programa 
in izdelati individualizirani program za naslednje šolsko leto. 

31. člen (30) 
(preverjanje ustreznosti usmeritve v program) 

Pristojna šolska uprava je dolžna v roku, določenem v odločbi, 
preveriti ustreznost usmeritve. 

Pristojna šolska uprava preveri ustreznost usmeritve na podlagi 
mnenja, ki ga pripravi vrtec, šola oziroma zavod, v katerega je 
otrok vključen in mnenja komisije. Če se ugotovi, da usmeritev ni 
ustrezna, pristojna šolska uprava uvede ponovni postopek 
usmerjanja v program. 

32. člen (31) 
(predlog za spremembo usmeritve) 

Spremembo usmeritve lahko predlagajo starši, po predhodni 
seznanitvi staršev pa tudi vrtci, šole oziroma zdravstveni, socialni 
in drugi zavodi. 

33. člen (32) 
(ponovni postopek usmeritve v program) 

Sprememba usmeritve se izvede po enakem postopku kot 
usmeritev v program. 

V. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH 

PODATKOV 

34. člen (33) 
(uporaba predpisov o varstvu osebnih podatkov) 

Pristojna šolska uprava zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje in 
uporablja podatke, vsebovane v zbirki podatkov, ki jo vodi, v 
skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, če s tem zakonom 
ni drugače določeno. 

35. člen (34) 
(evidenca o vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi 

potrebami) 

Pristojna šolska uprava vodi evidenco o vzgoji in izobraževanju 
otrok s posebnimi potrebami, ki obsega: 

podatke o otroku s posebnimi potrebami: ime in priimek, spol, 
datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo; 
podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališča; 
podatke o vzgoji in izobraževanju otroka: naslov vrtca, šole 
oziroma zavoda, v katerega je otrok vključen, podatki o 
rejništvu, program vzgoje in izobraževanja, v katerega je 
otrok usmerjen, rok, v katerem mora pristojna šolska uprava 
preveriti ustreznost usmeritve, strokovno mnenje komisije 
za usmerjanje o vrsti in stopnji otrokove motnje, ovire oziroma 
primankljaja ter naslov vrtca, šole oziroma zavoda, v katerega 
je otrok napoten na podlagi odločbe centra za socialno delo. 

12. april2000 37 poročevalec, št. 25 



36. člen (35) 
(obveščanje o izdanih odločbah) 

Center za socialno delo je dolžan pristojni šolski upravi zaradi 
vodenja evidence o vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi 
potrebami pošiljati v vednost odločbe, izdane na podlagi 120. in 
121. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. I. 
SRS, št. 14/89) ter na podlagi 183. člena Zakona o izvrševanju 
kazenskih sankcij (Ur. I. RS, št. 22/00). 

37. člen (36) 
(namen in uporaba podatkov) 

Osebni podatki otrok s posebnimi potrebami iz 35. in 36. člena 
tega zakona se obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za potrebe 
vzgoje in izobraževanja in posredujejo ministrstvu, pristojnemu 
za šolstvo in ministrstvu, pristojnemu za družino in socialne 
zadeve, za izvajanje z zakonom določenih nalog. 

Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi sta- 
tističnih analiz, se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati 
tako, da identiteta otroka s posebnimi potrebami ni razvidna. 

38. člen (37) 
(shranjevanje podatkov) 

Podatki iz evidence iz tretje alinee 35. člena tega zakona se hranijo 
trajno, podatki iz evidence iz prve in druge alinee 35. člena tega 
zakona pa se hranijo v skladu s posebnimi predpisi. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

*39. člen (38) 
(uveljavljanje pravic otrok in oseb s posebnimi 

potrebami) 

Z dnem uveljavitve tega zakona se pravice otrok in oseb s 
posebnimi potrebami, ki jih določajo drugi predpisi in so se doslej 
uveljavljale na podlagi izvida in mnenja komisije za razvrščanje, 
uveljavljajo na podlagi strokovnega mnenja komisije za usmerjanje 
iz 21. člena tega zakona, ki zajema tudi opredelitev varstva in 
stopnje invalidnosti, če to zajema pisna zahteva. 

Zahteva za izdajo strokovnega mnenja se vloži pri pristojnem 
centru za socialno delo. 

40. člen (39) 
(začasno izvajanje nalog šolskih uprav) 

Do pričetka delovanja šolskih uprav izvajajo naloge šolskih uprav, 
določene s tem zakonom, posamezne upravne enote, enote 
Zavoda RS za šolstvo, zavodi za vzgojo in izobraževanje ali 
pristojni centri za socialno delo. 

Podrobnejša navodila za izvajanje nalog ter krajevno pristojnost 
organov oziroma organizacij iz prejšnjega odstavka določi minis- 
ter, pristojen za šolstvo. 

41. člen (40) 
(zaključitev postopkov) 

Postopke, ki so bili uvedeni pred uveljavitvijo tega zakona, 
zaključijo centri za socialno delo v skladu z dosedanjimi predpisi. 

42. člen (41) 
(podzakonski predpisi) 

Izvršilni predpisi iz tega zakona se sprejmejo najkasneje v enem 
letu po njegovi uveljavitvi. 

Do sprejema predpisov, določenih s tem zakonom, se uporabljajo 
izvršilni predpisi, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona, če 
niso v nasprotju s tem zakonom in sicer: 

Pravilnik o programu vzgojnega dela v zavodih za 
usposabljanje (Ur. I. SRS, št. 27/70); 
Pravilnik o programu za usposabljanje v zavodih za delovno 
usposabljanje (Ur. I. SRS, št. 27/70); 
Pravilnik o razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in 
mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju (Ur. I. SRS, št. 18/77). 

43. člen (42) 
(prenehanje veljavnosti zakona) 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 
Zakon o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov 
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Ur. I. SRS, št. 
19/76), 
123. člen Zakona o socialnem varstvu (Ur. I. RS, št. 54/92). 

44. člen (43) 
(uveljavitev zakona) 

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

Državni zbor Republike Slovenije je na 18. seji dne 10. 2.2000 ob 
obravnavi predloga Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami sklenil, da pripravi predlog zakona za tretjo obravnavo 
Vlada Republike Slovenije. 

V drugi obravnavi zakona so bili sprejeti amandmaji k 2., 3., 7., 
15., 17., 18. in 38. členu. Poleg tega je bil z amandmajem sprejet 
tudi novi 16. a člen, sprejet pa je bil tudi amandma k naslovu 
zakona. 

V besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo so vključeni vsi 
sprejeti amandmaji. Zaradi preglednosti so členi z vključenimi 
amandmaji označeni z ". Za novim 16.a členom, ki postane 17. 
člen, se členi od člena 17. dalje preštevilčijo, v oklepaju pa so 
navedene številke členov iz druge obravnave. 

V drugi obravnavi sta bila k 3. členu sprejeta dva amandmaja z 
isto vsebino, kar Vlada Republike Slovenije redakcijsko popravlja 
s predlaganim amandmajem. Glede na to, da sprejeti amandmaji 
k 3. členu niso naložili predlagatelju uskladitve tudi drugih členov, 

ki prav tako opredeljujejo vrste izobraževalnih programov, je prišlo 
do nekonsistentnosti novonastalega besedila predloga zakona. 
Zato Vlada Republike Slovenije v svojih amandmajih predlaga 
smiselno uskladitev 6. in 12- člena z besedilom novega 3. člena. 

Ker je bil v Državnem zboru v času po opravljeni drugi obravnavi 
zakona sprejet novi zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, je 
predlagatelj opravil redakcijo 36. člena, tako da je navedel novo 
številko člena tega zakona ter številko uradnega lista, v katerem 
je zakon objavljen. 

I/ povezavi z v drugi obravnavi sprejetimi amandmaji Vlada 
Republike Slovenije predlaga tudi amandmaje k predlogu zakona 
za tretjo obravnavo. Predlagane amandmaje je predhodno proučil 
tudi Svet za področje vzgoje, izobraževanja in usposabljanja otrok 
s posebnimi potrebami pri Ministrstvu za šolstvo in šport ter jih 
podprl. Glede na pomisleke, ki jih je Svet izrazil v zvezi s 17. in 
18. členom, bo predlagatelj opravil še naknadno proučitev in preveril 
potrebo po amandmiranju teh členov . 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

Amandma k 2. členu: 

2. člen se spremeni, tako da se glasi: 

"2. člen 

Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci z motnjami 
v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni 
otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani 
otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci z nevrološkimi razvojnimi 
motnjami in otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo 
prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno 
strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in 
izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in 
izobraževanja." 

Obrazložitev: 

Predlagatelj je po temeljiti proučitvi sprejetega amandmaja ugotovil, 
da bi umestitev pojma "otroci s težjimi specifičnimi motnjami 
učenja" pripeljala do možnih nedoslednostih pri prepoznavanju in 
zgodnji obravnavi otrok s tovrstnimi težavami. Tako bi se lahko 
zgodilo, da bi morale strokovne komisije pregledati tudi 20 % ali 
celo več napotenih otrok, ki sicer imajo učne težave, vendar le-te 
niso pogojene z drugimi primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami, 
®aj so v glavnefri odraz neuspodbudnega okolja, slabih 
ekonomskih ali drugih razmer. 

Glede na zahtevnost problema, je predlagatelj pred pripravo 
amandmaja proučil tudi posamezne tuje klasifikacije primanjkljajev, 
ovir oziroma motenj in ugotovil, da so si le-te med seboj zelo 
različne. Na eni strani je predlagatelj zasledil klasifikacijo, ki je 
zelo podobna tisti, ki jo je sam uporabil pri pripravi predloga zakona, 
na drugi strani pa obstaja klasifikacija, ki je zelo podobna tisti, ki 
celotno populacijo otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi 
potrebami (brez nadarjenih) opredeljuje kot otroke z učnimi 
težavami. Zato predlagatelj meni, da je delitev učnih težav na 
težje in lažje strokovno neutemeljena, saj so vse skupine otrok s 
posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami tako glede na 
stopnjo primanjkljajev, ovir oziroma motenj kot tudi glede na 
etiologijo in prognozo razporejene na kontinuumu od lažjih do 
težjih. 

Sledeč tovrstni razlagi je ustrezna rešitev za skupino otrok, ki je 
bila s sprejetim amandmajem v drugi obravnavi opredeljena kot 
"otroci s težjimi specifičnimi motnjami učenja, uporaba termina 
"otroci z razvojnimi nevrološkimi motnjami" . Pri pripravi te 
strokovne rešitve je sodeloval Svet za področje vzgoje, 
izobraževanja in usposabljanja otrok s posebnimi potrebami pri 
Ministrstvu za šolstvo in šport. 

Amandma k 3. členu: 

V 3. členu se črtata drugi odstavek in v tretjem odstavku navedba 
uradnega lista (Ur.l.RS, št. 67/93 in 99/99), tako da se člen glasi: 
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"3. člen 
>j pr 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami se izvaja v 
skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo področje predšolske 
vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega in 
strokovnega izobraževanja ter splošnega srednjega 
izobraževanja. 

Študentom s posebnimi potrebami, ki se vključujejo v študijske 
programe v skladu z zakonom o visokem šolstvu, se v skladu s 
statutom visokošolskega zavoda zagotavlja potrebna dodatna 
oprema." 

Obrazložitev: 

Amandma je redakcijske narave. Pri drugi obravnavi zakona sta 
bila sprejeta dva podobna amandmaja za novi prvi odstavek 3. 
člena. Predlagatelj ugotavlja, da urejata isto vsebino. Ker pojem 
strokovno in poklicno izobraževanje obsega poleg nižjega in 
srednjega tudi višje strokovno izobraževanje, je potrebno drugi 
odstavek črtati. Slednje je že ustrezno urejeno v Zakonu o 
poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki poleg definicije dijakov 
s posebnimi potrebami vsebuje tudi določila, ki se nanašajo na 
prilagojeno izvajanje programov in na urejanje statusa študentov 
s posebnimi potrebami. 

Sprejeti amandma k tretjemu odstavku 3. člena citira številke 
uradnih listov, v katerih je objavljen Zakon o visokem šolstvu ter 
Zakon o spremembah in dopolnitvah tega zakona, kar pa 
nomotehnično gledano ni potrebno, poleg tega pa je navedba 
objave zakona napačna, zato se s tem amandmajem predlaga 
redakcija člena, ki opušča navajanje objave zakona. 

Amandma k 7. členu: 

V drugem odstavku 7. člena se za besedo "pouka" črta besedilo 
"okolje, metode in oblike poučevanja, učna gradiva, učni in tehnični 
pripomočki". 

Obrazložitev: 

Predlagatelj meni, da je za otroke, ki se vključujejo v programe s 
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, prilagoditev 
prostora, zagotavljanje ustreznih učnih pripomočkov ter 

organizacija pouka v predlogu zakona že ustrezno rešena. 
Taksativno naštevanje potrebnih prilagoditev bi v tem primeru 
lahko celo pomenilo zapiranje možnosti, zato ga je treba opustiti. 
Rešitve v 7., 10. in 29. členu predloga zakona veliko bolj odprte in 
omogočajo, da se z individualiziranimi programi določijo ustrezni 
pogoji za vzgojo in izobraževanje posameznega otroka. 

Amandma k 39. členu: 

V prvem odstavku 39. člena se beseda "varstva" zamenja z 
besedo "vrsta". 

Obrazložitev: 

Amandma je redakcijske narave. Po pregledu v drugi obravnavi 
amandmiranega besedila je bilo ugotovljeno, da je bila beseda 
"vrste" že v predlogu amandmaja pomotoma zamenjana z besedo 
"varstva". V kontekstu besedila predlaganega in nato sprejetega 
amandmaja tudi ni smiselne povezave med varstvom in stopnjo 
invalidnosti, kajti komisije za razvrščanje odločajo o vrsti in stopnji 
invalidnosti. S predlaganim amandmajem se ta napaka odpravlja. 

Amandma k naslovu zakona: 

V naslovu predloga zakona se črtata besedi "vzgojno- 
izobraževalni", tako da se naslov glasi: 

"Predlog zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami." 

Obrazložitev: 

Amandma je uskladitvene narave. Sprememba naslova pomeni 
uskladitev terminov, ki so Uvedeni v sistem vzgoje in izobraževanja 
že s krovnim zakonom, t.j. z Zakonom o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Ur. I. RS, št. 12/96 in 23/96) in ki jih 
povzemajo tudi drugi področni zakoni. Prav tako je iz besedila 1. 
člena predloga zakona razvidno, da je predmet urejanja tega 
zakona usmerjanje otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi 
potrebami in.zato ni nujno v tem smislu širiti naslova zakona. Tudi 
v državah anglosaškega govornega področja, kjer se je ta termin 
najprej uveljavil, uporabljajo skrajšano obliko, čeprav gre vedno 
samo za vzgojno-izobraževalne in ne druge potrebe otrok. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 

SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
(ZUOPP) - tretja obravnava 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

/ 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče 
obveznosti Izpolnjene: 

'/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

- Conclusions of the Council and the Ministers for Education 
meeting Council ot 14 May 1987 concerning a programme of 
European collaboration on the integration of handicapped chil- 
dren into ordinary schools. 
OJ C211 - 08/08/87 

Resolution of the Council and the Ministers for Education 
meeting vvithin the Council of May 1990 concerning integra- 
tion of children and young people vvith disabilities into ordi- 
nary systems of education 
(490Y0703(02)) 
OJ C 162 03.07.90 p.2 

Council Decision of 25 February 1993 establishing a third « 
Community action programme to assist disabled people 
(Helios II 1993 to 1996) 
393D0136/ OJ L056 9/3/93, p.30/93/136/EEC 

2 vsemi naštetimi akti je predlog zakona o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami - tretja obravnava, v celoti usklajen. 

/ 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

/ 

5) AH so zgoral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

Ne 

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri jezik? 

Ne 

7) Sodelovanle neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA, OECD, Univerza-) 

Pri pripravi zakona so sodelovali strokovnjaki z Univerze v Ljubljani 
ter Svet za področje vzgoje in izobraževanja in usposabljanja 
otrok s posebnimi potrebami. 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 

Šolski sistemi držav petnajsterice skladno z Maastrichtskim in 
Amsterdamskim sporazumom ne predvidevajo harmonizacije. 

Borut Slokan dr. Pavel Zgaga 
SVETOVALEC VLADE MINISTER 
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Predlog zakona o 

PREVOZNIH POGODBAH V 

ŽELEZNIŠKEM PROMETU (ZPPŽP) 

- EPA 198 - II - tretja obravnava 

Številka: 340-03/96-13/3-1 
Ljubljana, 31.03.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 153. seji dne 30.3.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PREVOZNIH POGODBAH V 
ŽELEZNIŠKEM PROMETU, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 19. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 25.2.2000 in 195. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

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: 

- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze, 
- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za promet 

in zveze. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(področje uporabe) 

(1) Ta zakon se uporablja za razmerja, nastala s pogodbo o 
prevozu potnikov, prtljage in blaga v .javnem železniškem 
prometu v Republiki Sloveniji ter v mednarodnem železniškem 
prometu, če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno. 

2. člen 
(pogoji za prevoz) 

(1)Prevozi v železniškem prometu se Izvajajo po pogojih, ki 
Jih določa ta zakon In skladno z njim sprejeta tarifa 
prevoznika. 

(2) Prevoznik lahko sklene posebne sporazume o znižanju 
Prevoznlne In o drugih olajšavah v obsegu, kot jih priznava 
drugim uporabnikom prevoza v enakem položaju. 

3. člen 
(tarifa) 

(1) Prevoznik sprejme tarifo, ki vsebuje natančnejše pogoje 
za prevoz potnikov In blaga. 

(2) Tarifa lahko vsebuje drugačne prevozne pogoje kot ta zakon, 
le če zakon to dovoljuje. 

(3) Prevoznik mora tarifo na običajen način javno objaviti. 
K tarifi za prevoz potnikov mora prevoznik pred objavo 
pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za promet. 

(4) Spremembe in dopolnitve tarife, s katerimi se za uporabnike 
prevoza otežujejo prevozni pogoji, se ne smejo uporabljati 
pred pretekom 8 dni od dneva objave. 

(5) Prevoznik mora dati vsaki osebi na njeno zahtevo na vpogled 
tarifo na vsaki postaji, ki je na voljo za prevoz potnikov in 
blaga. 

4. člen 
(pomen izrazov) 

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo: 
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- j prevoznik je javno podjetje, ki ga na podlagi zakona 
ustanovi Vlada Republike Slovenije ali druga pravna oseba, 
ki opravlja prevozne storitve v javnem železniškem 
prevozu; 

- uporabnik prevoza je oseba, ki na podlagi pogodbe pridobi 
določene pravice in prevzame določene obveznosti; 
potnik je oseba, ki ima na podlagi pogodbe pravico do 
prevoza; 

- naročnik prevoza je oseba, ki s prevoznikom sklene 
pogodbo o prevozu v svojem imenu za drugega; 

- pošiljatelj je oseba, ki preda blago za prevoz in sklene s 
prevoznikom pogodbo; 
prejemnik je oseba, ki je pooblaščena na namembni postaji 
odkupiti tovorni list in prevzeti blago, predano za prevoz; 
upravičenec je oseba, ki ima na podlagi pogodbe pravico 
kaj zahtevati od prevoznika; 
pošiljka je blago, ki se preda za prevoz z eno samo 
prevozno listino (tovorni list; prtljažnica); 
mednarodni železniški promet je železniški prevoz 
potnikov, prtljage in blaga iz tujine v Republiko Slovenijo 
oziroma iz Republike Slovenije v tujino ter prevoz potnikov, 
prtljage in blaga čez ozemlje Republike Slovenije (tranzit): 
prtljaga je blago, ki ga ima potnik pravico predati na prevoz 
na podlagi pogodbe o prevozu prtljage; 
ročna prtljaga je blago, ki ga ima potnik pravico prinesti v 
oddelek, določen za prevoz potnikov, ki ga lahko spravi 
nad ali pod sedež in ga sam varuje; 
posebna pravica črpanja je vrednostna enota, 
dogovorjena v okviru mednarodnega monetarnega sklada 
in določena s srednjo vrednostjo košarice konvertibilnih 
valut. 

5. člen 
(obveznost prevoza) 

(1) Prevoznik opravi vsak prevoz: 
če upravičenec prevoza spoštuje pogoje določene z 
zakonom in tarifo, 
če je prevoz možen z osebjem in rednimi prevoznimi 
sredstvi, ki zadostujejo rednim potrebam prometa, 
če prevoza ne ovirajo okoliščine, ki se jim prevoznik ne 
more izogniti in jih tudi ne odvrniti. 

(2) Prevoznik je dolžan prevzeti za prevoz blago, za naložitev, 
preložitev in razložitev katerega so potrebne posebne naprave 
samo, če ta postaja ima takšne naprave. 

(3) Prevoznik je dolžan prevzeti za prevoz le blago, ki se lahko 
takoj prepelje. Tarifa določa, v katerih primerih lahko prevoznik 
začasno prevzame blago za skladiščenje. 

(4) Prevoznik lahko po naročilu opravi tudi posebne prevoze. 

6. člen 
(odgovornost prevoznika za njegove uslužbence) 

(1) Prevoznik je odgovoren za ravnanje svojih uslužbencev in 
drugih oseb, ki po njegovem nalogu sklepajo in izvršujejo 
prevozne pogodbe. 

II. PREVOZ POTNIKOV 

1. Pogodba o prevozu potnikov 

7. člen 
(pojem pogodbe ) 

(1) S pogodbo o prevozu potnikov se prevoznik zavezuje, da bo 
potnika prepeljal do določenega kraja, potnik pa, da bo 
prevozniku plačal ustrezno prevoznino. 

8. člen 
(izpolnitev pogodbe) 

(1) Prevoznik mora potnika prepeljati do namembne postaje z 
vrsto vlaka in v razredu, ki ju po objavljenem voznem redu 
izbere potnik, ter s takšno udobnostjo in higieno, ki se glede 
na v pogodbi določeno vrsto in razred vlaka in trajanje 
potovanja štejeta za potrebni. 

(2) Prevoznik lahko prepelje potnika tudi s posebnim vlakom, ki 
ni določen v voznem redu, v skladu s pogoji v tarifi. 

(3) Prevoznik mora potniku zagotoviti označeni prostor v vlakih, 
v katerih se sedeži lahko rezervirajo. 

9. člen 
(vozni red) 

(1) Prevoznik mora v voznem redu označiti vrsto vlakov in dodati 
druge podatke, pomembne za potovanje, zlasti omejitve, ki 
veljajo pri uporabi posameznih vlakov in razredov. 

(2) Prevoznik mora usklajen In potrjen vozni red objaviti na 
običajen način, izpisek iz voznega reda pa izobesiti na vidnem 
mestu na vsaki postaji, ki je odprta za prevoz potnikov. 

10. člen 
(vozovnica) 

(1) Potnik si mora pred začetkom potovanja priskrbeti vozovnico. 
Če na postaji ali postajališču, kjer se začne potovanje, ni 
potniške blagajne, si mora potnik vozovnico priskrbeti na 
vlaku. Potnik mora do konca potovanja hraniti vozovnico in jo 
na zahtevo pokazati pooblaščenemu delavcu prevoznika. 

(2) Potnik, ki ne more pokazati vozovnice, mora poleg cene 
vozovnice plačati tudi doplačilo po tarifi. Če ne plača vozovnice 
in doplačila, je potnika mogoče izključiti s potovanja v skladu 
s pogoji v tarifi. 

(3) Vozovnica je dokaz, da je bila sklenjena pogodba o prevozu 
potnika, obstoj pogodbe pa se sme dokazovati tudi drugače. 

11. člen 
(pogojni sprejem na prevoz) 

(1) Prevozna pogodba z osebo, ki je zbolela ali za katero se 
sumi, da je zbolela za kakšno nalezljivo boleznijo, se sme 
skleniti le, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določajo tarifa in posebni 
predpisi. 
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(2) Če se med prevozom pokažejo pri potniku znaki katere izmed 
nalezljivih bolezni, določenih v posebnih predpisih, mora 
prevoznik ravnati po omenjenih predpisih in takega potnika 
prepeljati do prvega kraja, kjer lahko dobi potrebno zdravniško 
pomoč. 

12. člen 
(izključitev od prevoza) 

(1) Prevozniku ni treba sprejeti za prevoz osebe, za katero se 
zaradi njenega vedenja lahko upravičeno domneva, da bo 
prevozniku onemogočila izpolniti njegove obveznosti do drugih 
potnikov. 

(2) Prevoznik sme izključiti iz prevoza potnika, ki s svojim 
vedenjem nadleguje druge potnike ali ne spoštuje predpisov 
o javnem redu na vlakih med potovanjem, ne da bi mu moral 
vrniti prevoznino. 

13. člen 
(odstop od pogodbe) 

(1) Potnik ima pravico odstopiti od pogodbe, preden se ta začne 
izpolnjevati. 

(2) Če potnik odstopi od pogodbe, ima pravico do povračila 
plačane prevoznine. 

(3) Tarifa lahko določa, v katerih primerih potnik nima pravice do 
povračila celotne prevoznine. 

(4) Pravica zahtevati povračilo prevoznine zastara, če je potnik 
ne uveljavi v šestih mesecih od dne, ko se izteče veljavnost 
vozovnice. 

14. člen 
(prekinitev potovanja) 

(1) Potnik ima pravico prekiniti potovanje na medpotnih postajah, 
dokler velja vozovnica v skladu s tarifo. 

(2) Če potnik zaradi prekinitve ne izkoristi vozovnice, ima pravico 
do povračila sorazmernega dela prevoznine. 

(3) Tarifa lahko določa, v katerih primerih potnik nima pravice do 
povračila sorazmernega dela prevoznine. 

15. člen 
(izgubljena zveza, ovire pri potovanju) 

(1) Če potnik zaradi zamude, za katero ni odgovoren, izgubi 
med prevozom zvezo za priključek ali če zaradi izostanka 
vlaka ali prometne ovire ne more nadaljevati potovanja, ima 
pravico: 
- zahtevati, da ga prevoznik prepelje do namembne postaje 

s prvim primernim vlakom ali kako drugače brez 
dodatnega plačila; 
zahtevati, da ga prevoznik s prtljago prepelje na odhodno 
postajo s prvim primernim vlakom in mu vrne prevoznino; 
opustiti nadaljnje potovanje in zahtevati od prevoznika 
vrnitev prevoznine za preostali del poti brez odbitka. 

16. člen 
(ročna prtljaga) 

(1) Potnik Ima pravico prinesti v oddelek, določen za prevoz 
potnikov ročno prtljago. 

(2) Za prevoz ročne prtljage se ne plača posebno nadomestilo in 
ne izda prevozna listina. 

(3) Tarifa določa, katerih predmetov potnik ne sme brezplačno 
prinesti kot ročno prtljago oziroma pod katerimi pogojl se sme 
določeno blago prinesti kot ročna prtljaga. 

17. člen 
(odgovornost potnika za ročno prtljago) 

(1) Potnik mora prevozniku povrniti škodo, ki nastane zaradi 
lastnosti ali stanja ročne prtljage, razen če dokaže, da je 
škoda nastala po krivdi železnice, koga drugega ali zaradi 
okoliščin, ki se jim sam ni mogel izogniti in ne odvrniti njihovih 
posledic. 

2. Odgovornost prevoznika za prevoz potnikov in 
ročne prtljage 

18. člen 
(obseg odgovornosti ) 

(1) Prevoznik je odgovoren za smrt, telesno in duševno okvaro 
zdravja ali drugo poškodbo potnika, ki jo povzroči nesreča ali 
nezgoda med železniškim prevozom oziroma med tem, ko je 
potnik v vlaku ali ko vstopa v vlak ali izstopa iz vlaka, za 
zamudo pri prevozu ali prekinitev potovanja ter za izgubo ali 
poškodbo ročne prtljage. 

19. člen 
(temelj odgovornosti za smrt in poškodbe potnika) 

(1) Prevoznik je prost odgovornosti, če dokaže, da je smrt, 
telesna poškodba ali duševna okvara zdravja ali druga 
poškodba nastala: 

zaradi zunanjega vzroka, ki se mu prevoznik kljub 
potrebnemu prizadevanju ob upoštevanju posebnosti 
primera ni mogel izogniti niti odvrniti njegovih posledic; 
po krivdi potnika ali zaradi njegovega ravnanja, ki ni v 
skladu z normalnim ravnanjem potnikov; 
zaradi ravnanja tretje osebe in se mu prevoznik kljub 
potrebnemu prizadevanju, upoštevajoč posebnosti 
primera, ni mogel izogniti niti odvrniti njegovih posledic. 

20. člen 
(temelj odgovornosti za zamudo in prekinitev potovanja) 

(1) Prevoznik je prost odgovornosti za zamudo pri prevozu ali 
prekinitev potovanja, če dokaže, da zamude ali prekinitve 
potovanja ni povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti. 

21. člen 
(temeljne odgovornosti za izgubo ali poškodbo ročne 

prtljage) 

(1) Če je bila ročna prtljaga izgubljena ali poškodovana v 
okoliščinah, v katerih je prišlo do smrti, telesne ali duševne 
okvare zdravja ali druge poškodbe potnika, je prevoznik prost 
odgovornosti, če dokaže, da je izguba ali poškodba ročne 
prtljage nastala zaradi kakšne okoliščine iz 19. člena tega 
zakona. 

(2) V vseh drugih primerih je prevoznik prost odgovornosti za 
popolno ali delno izgubo ali poškodbo ročne prtljage, razen 
če potnik dokaže, da je izguba ali poškodba nastala po 
prevoznikovi krivdi. 
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22. člen 
(višina odškodnine za smrt in poškodbe potnika ter 

zamudo) 

(1) Odškodnina, ki jo mora prevoznik plačati za škodo, nastalo 
zaradi smrti, telesne ali duševne okvare zdravja ali druge 
poškodbe potnika, ne sme presegati 8.000.000 SIT na potnika, 
(črta se oklepaj) 

(2) Prevoznik se lahko sklicuje na omejitve višine odškodnine iz 
prejšnjega odstavka, če dokaže, da škode ni povzročil 
namenoma ali iz hude malomarnosti. 

(3) Če je prevoznik v skladu z 20. členom tega zakona odgovoren 
za zamudo, mora plačati potniku vso dokazano škodo. 

23. člen 
(višina odškodnine za ročno prtljago) 

(1) Odškodnina, ki jo mora prevoznik plačati za škodo, nastalo 
zaradi izgubljene ali poškodovane ročne prtljage, ne sme 
presegati zneska 350 posebnih pravic črpanja na potnika. 

(2) Prevoznik se sme sklicevati na prvi odstavek tega člena, le 
če dokaže, da škode ni povzročil namenoma ali iz hude 
malomarnosti. 

24. člen 
(uveljavljanje odškodnine za smrt, poškodbo in zamudo) 

(1) Zahtevek za plačilo škode, nastale zaradi smrti, telesne ali 
duševne okvare zdravja ali druge poškodbe potnika, je treba 
vložiti pri prevozniku v treh mesecih od dneva, ko upravičenec 
zve za škodo. 

(2) Če odškodninski zahtevek ni vložen v roku iz prejšnjega 
odstavka tega člena, pravica do odškodnine preneha veljati. 
Izjemoma pravica do odškodnine ne preneha veljati, če 
upravičenec dokaže, da je nesrečo ali nezgodo povzročil 
prevoznik namenoma ali iz hude malomarnosti. 

(3) Zahtevek za plačilo škode, nastale zaradi zamude pri prevozu 
ali prekinitve potovanja, je treba vložiti pri prevozniku v 15 
dneh od dneva, ko je bilo potovanje končano oziroma ko bi 
moralo biti končano, sicer pravica do odškodnine preneha 
veljati. 

25. člen 
(uveljavljanje odškodnine za ročno prtljago) 

(1) Zahtevek za plačilo škode, nastale zaradi izgube ali poškodbe 
ročne prtljage, je treba vložiti pri prevozniku takoj po končanem 
potovanju, sicer pravica do odškodnine preneha veljati. 

(2) Če je izguba ali poškodba ročne prtljage nastala v okoliščinah, 
v katerih je prišlo do smrti, telesne ali duševne okvare zdravja 
ali druge poškodbe potnika, veljajo za vložitev 
odškodninskega zahtevka pravila prvega in drugega 
odstavka 24. člena tega zakona. 

III. PREVOZ PRTLJAGE 

26. člen 
(pogodba o prevozu prtljage) 

(1) Prevoznik mora na potnikovo zahtevo prevzeti za prevoz 
blago, ki je namenjeno za osebno uporabo potnika (v 
nadaljevanju: prtljaga) in ga za plačilo prepeljati z vlakom, s 
katerim potuje potnik, ali s potnikovim soglasjem z drugim 
primernim vlakom. 

(2) Prevoznik lahko v skladu s tarifo izključi ali omeji prevoz 
prtljage z določenimi vlaki ali določeno vrsto vlaka. 

(3) Prtljaga se prevzame za prevoz samo, če potnik pokaže 
vozovnico, ki velja najmanj do namembne postaje 
prtljage in za prevozno pot, navedeno na vozovnici. Tarifa 
določa, ali se sme In pod katerimi pogoji se sme prtljaga 
prevzeti za prevoz tudi brez vozovnice ali po drugi 
prevozni poti, kot je navedena v vozovnici. 

(4) Prevoznik mora potniku za prevzeto prtljago izdati pisno 
potrdilo (prtljažnico). Tarifa določa vsebino in obliko 
prtljažnice. 

27. člen 
(uporaba določb o prevozu blaga) 

(1) Za prevoz prtljage se smiselno uporabljajo določbe tega 
zakona o prevozu blaga. 

IV. PREVOZ BLAGA 

1. Sklenitev in izpolnitev prevozne pogodbe 

28. člen 
(pojem in sklenitev pogodbe) 

(1) S pogodbo o prevozu blaga se prevoznik zavezuje, da 
bo proti plačilu s pogodbo določene prevoznine blago 
prepeljal do namembne postaje In ga Izročil prejemniku. 

(2) Prevozna pogodba je sklenjena, ko prevoznik s tovornim 
listom prevzame blago za prevoz. 

(3) Prevoznik potrdi prevzem z datumskim žigom odpravne 
postaje ali računalniškim izpisom z datumom prevzema na 
tovornem listu. 

(4) Potrditev prevzema na tovornem listu je dokaz o sklenjeni 
prevozni pogodbi. 

(5) Na izvodu tovornega lista, ki ga izroči pošiljatelju (dvojnik 
tovornega lista), mora prevoznik potrditi dan in uro prevzema 
za prevoz. 

(6) Dvojnik tovornega lista ne velja kot vozni list, ki spremlja 
pošiljko. 

29. člen 
(obveznost direktnega prevoza) 

(1) Prevoznik mora ob pogojih iz tega zakona prevzeti blago za 
direkten prevoz od odpravne do namembne postaje, ne glede 
na to, koliko različnih prevoznikov sodeluje pri prevozu. 

30. člen 
(prepovedani in pogojeni prevoz) 

(1) Prevoznik ne sme prevzeti prevoza blaga, če je njegov 
prevoz prepovedan po zakonu ali drugem predpisu. 

(2) Blago, za katero je predpisano, da se sme prevažati samo 
pod določenimi pogoji, sme prevoznik prevzeti za prevoz, če 
so ti pogoji izpolnjeni. 

31. člen 
(odgovornost pošiljatelja) 

(1) Pošiljatelj je odgovoren za škodo, ki je bila povzročena osebam, 
prevoznim sredstvom in blagu, zaradi lastnosti blaga, ki je 
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bilo predano za prevoz, če te prevozniku niso bile niti so 
morale biti znane. 

32. člen 
(tovorni list) 

(1) Pošiljatelj mora izročiti prevozniku za vsako pošiljko tovorni 
list na obrazcu, ki ga določa tarifa. 

(2) Za vsako pošiljko se izroči poseben tovorni list. Z enim 
tovornim listom se lahko preda za prevoz samo pošiljka, ki 
se lahko prevaža v enem vagonu, razen če gre za blago s 
takimi dimenzijami, da je za njegovo naložitev potrebnih več 
vagonov ali če je v pogodbi drugače določeno. 

(3) Tarifa določa, katero blago se ne sme predati v prevoz z 
enim tovornim listom. 

(4) Tovorni list In dvo|nik tovornega lista sta lahko v 
elektronski obliki, ki se lahko pretvori v pisno obliko. 
Postopki, ki se uporabljajo za zapis in obdelavo 
podatkov, zlasti glede dokazilne moči tiskanega 
tovornega lista, morajo biti funkcionalno enakovredni. 

33. člen 
(vsebina tovornega lista) 

(1)Tovornl list mora vsebovati predvsem: 
kraj in datum izstavitve (žig odpravne postaje); 
namembno postajo po imeniku železniških postaj; 
ime in priimek ali naziv prejemnika ter njegov naslov; 

- navedbo vrste blaga; 
maso blaga ali število kosov; 
opis embalaže; 

- številko vagona, za vagone uporabnika prevoza pa tudi 
taro pošiljk, ki jih naloži pošiljatelj; 
ime in priimek ali naziv pošiljatelja, njegov naslov in 
lastnoročni podpis, ki je lahko nadomeščen z žigom; 
prevozne in druge stroške; 
seznam listin, ki se priložijo k tovornemu listu. 

(2) V tovornem listu so lahko navedeni izročilni rok in drugi 
podatki v zvezi s prevozom. 

34. člen 
(odgovornost za podatke v tovornem listu) 

(1) Pošiljatelj je odgovoren za posledice, ki nastanejo zaradi 
nepravilnosti podatkov in izjav, ki jih sam vpiše v tovorni list 
ali jih na njegovo zahtevo vpiše prevoznik. 

35. člen 
(prevozni stroški in povzetje) 

(1) Če med pošiljateljem In prevoznikom in drugače 
dogovorjeno, mora stroške (voznlno, nadomestila za 
dodatne storitve, carine In ostale stroške, ki nastanejo v 
času od sklenitve prevozne pogodbe do izročitve) plačati 
pošiljatelj. 

(2) če so stroški na osnovi pogodbe med pošiljateljem In 
prevoznikom nakazani na prejemnika in prejemnik ni 
odkupil tovornega lista, niti uveljavljal svojih pravic po 
47., 48. In 53. členu ZPPZP, mora prevozne stroške plačati 
pošiljatelj. 

(3) če je bila tarifa nepravilno uporabljena ali je nastala napaka 
pri izračunu stroškov, je treba premalo plačani znesek 
doplačati ali preveč plačani znesek vrniti. Premalo zaračunane 
zneske mora železnici plačati pošiljatelj, če tovorni list ni bil 
odkupljen. Če je prejemnik odkupil tovorni list ali če je bila 
prevozna pogodba spremenjena v skladu s 53. členom tega 

zakona, mora pošiljatelj doplačati premalo plačani znesek, le 
če se nanaša na stroške, ki jih je prevzel nase na podlagi 
izjave o plačilu, vpisane v tovorni list. Ostanek premalo 
zaračunanega zneska mora plačati prejemnik. 

(4) V pogodbi je lahko določena pravica pošiljatelja, s katero 
pogojuje izročitev pošiljke prejemniku s tem, da le-ta plača 
določeni denarni znesek - povzetje. Znesek povzetja mora 
biti vpisan v tovorni list. 

36. člen 
(zavarovanje redne izročitve) 

(1) Za vsako pošiljko se lahko navede zavarovanje redne 
izročitve. Znesek zavarovanja mora biti vpisan v tovorni list. 

(2) Za zavarovanje redne izročitve se plača nadomestilo po tarifi. 

37. člen 
(pakiranje, stanje in označitev blaga) 

(1) Če je blago tako, da zahteva pakiranje, ga mora pošiljatelj 
pakirati tako, da se med prevozom obvaruje pred popolno ali 
delno izgubo ali poškodbo in da se prepreči škoda, ki bi lahko 
nastala za osebe, prevozna sredstva in blago. 

(2) Če pošiljatelj ni ravnal v skladu s prejšnjim odstavkom, lahko 
prevoznik odkloni prevzem blaga ali pa zahteva, naj pošiljatelj 
v tovornem listu navede, da blago ni pakirano ali da ni 
ustrezno pakirano in natančno opiše stanje blaga. 

(3) Če blago, ki ni pakirano ali ni ustrezno pakirano, ogroža varnost 
prometa, ga prevoznik ne sme prevzeti za prevoz. 

(4) Pošiljatelj je odgovoren za posledice, ki nastanejo, ker blago 
sploh ni bilo pakirano ali ni bilo ustrezno pakirano in mora 
prevozniku povrniti škodo, ki jo je imel zaradi tega. 

(5) Če blago jasno kaže znake poškodb, lahko prevoznik odkloni 
njegov prevzem, če pošiljatelj ne navede stanja blaga v 
tovornem listu. 

(6) Če v tovornem listu ni navedeno, da blago ni bilo pakirano ali 
da ni bilo ustrezno pakirano ali da je kazalo znake poškodb, 
mora prevoznik dokazati te pomanjkljivosti. 

(7) Če tarifa ne določa drugače, mora pošiljatelj vsako kosovno 
pošiljko jasno označiti v skladu z navedbami v tovornem 
listu in dodati ime in naslov prejemnika ter namembno postajo. 
Pošiljatelj je odgovoren za posledice nepravilne ali nepopolne 
označitve. Če v tovornem listu ni navedeno, da blago ni bilo 
označeno, mora prevoznik dokazati to pomanjkljivost. 

38. člen 
(predaja blaga za prevoz in naložitev) 

(1) Blago se preda za prevoz po postopku, ki ga določa tarifa. 
(2) Blago naloži pošiljatelj ali prevoznik v skladu s tarifo ali 

posebnim sporazumom med pošiljateljem in prevoznikom. 
(3) Če blago naloži pošiljatelj, ga prevoznik prevzame za prevoz 

po naložitvi. 
(4) Če blago naloži pošiljatelj, mora upoštevati določbe tarife in 

druge predpise o naložitvi ter navodila prevoznika. Pošiljatelj 
je odgovoren za vse posledice, ki nastanejo zaradi nepravilne 
naložitve, in mora prevozniku povrniti škodo, ki jo je imel 
zaradi tega. Prevoznik mora dokazati, da je bila naložitev 
nepravilna. 

39. člen 
(nakladalni rok) 

(1) Pošiljatelj mora naložiti blago v dogovorjenem roku (nakladalni 
rok). 
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(2) Če je nakladalni rok prekoračen za več kot 24 ur, ima 
prevoznik pravico, da na stroške in tveganje pošiljatelja blago 
razloži in ga začasno shrani ali pa izroči špediterju ali javnemu 
skladišču. 

(3) Če pošiljatelj prekorači nakladalni rok, ima prevoznik pravico 
do posebnega nadomestila po tarifi. 

(4) Podrobnejše določbe o nakladalnih rokih vsebuje tarifa. 

40. člen 
(preverjanje pošiljke ) 

(1) Prevoznik ima vedno pravico preveriti, ali se pošiljka ujema s 
podatki v tovornem listu in ali so izpolnjeni posebni pogoji za 
prevoz omenjenega blaga. 

(2) Pri preverjanju vsebine pošiljke je treba povabiti pošiljatelja 
oziroma prejemnika, če se vsebina preverja na namembni 
postaji, da naj bo navzoč. Če pošiljatelj ali prejemnik ne pride 
ali če se vsebina preverja med prevozom, je treba preverjanje 
opraviti v navzočnosti dveh prič, ki nista uslužbenca 
prevoznika. 

(3) Če se pošiljka ne ujema z navedbami v tovornem listu ali če 
se ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji za prevoz blaga, ki je 
pogojno prevzet za prevoz, stroški preverjanja, ki niso plačani 
takoj, bremenijo blago. 

(4) V tovorni list je treba po preverjanju vpisati, ali so navedbe v 
njem pravilne ali ne. 

(5) Navedbe v tovorni listu glede vsebine pošiljke so dokaz 
proti prevozniku, le če je prevoznik preveril vsebino pošiljke 
in rezultat preverjanja vpisal v tovorni list, prevoznik pa lahko 
dokazuje tudi kaj drugega. 

41. člen 
(ugotavljanje mase in števila kosov) 

(1) Prevoznik mora na zahtevo pošiljatelja, ki je vpisan v tovorni 
list, ugotoviti maso in število kosov, če priprave za tehtanje, ki 
jih ima na razpolago, za to zadoščajo, ter narava blaga in 
prometne razmere to omogočajo. 

(2) Če se masa ne da ugotoviti na odpravni postaji, se ugotovi na 
prvi primerni medpotni postaji. 

(3) Prevoznik vpiše v tovorni list ugotovljeno maso in število 
kosov in vpis potrdi. 

(4) Glede blaga, ki ga naloži pošiljatelj, so navedbe v tovornem 
listu, ki se nanašajo na maso in število kosov, dokaz proti 
prevozniku le tedaj, kadar je maso in število kosov ugotovil 
prevoznik ter potrdil navedbe v tovornem listu, prevoznik pa 
lahko dokazuje tudi kaj drugega. 

(5) Če je očitno, da dejanski primanjkljaj v masi ali številu kosov 
ne ustreza navedbam v tovornem listu, te navedbe ne morejo 
biti dokaz proti prevozniku, še zlasti, če je vagon predan 
prejemniku z brezhibnimi originalnimi plombami. 

(6) Za ugotovitev mase in števila kosov uporabnik prevoza plača 
nadomestilo po tarifi. 

42. člen 
(preobremenitev) 

(1) Če se na odpravni postaji ugotovi preobremenitev vagona, 
sme prevoznik zahtevati, da pošiljatelj pretežo razloži. 

(2) Če se preobremenitev ugotovi na medpotni postaji, pretežo 
razloži prevoznik na stroške in tveganje pošiljatelja in ga o 
tem obvesti. 

(3) Če upravičenec zahteva, da se preteža pošlje na namembno 
postajo glavne pošiljke ali na kakšno drugo namembno postajo 
ali da se vrne na odpravno postajo, jo je treba šteti za posebno 
pošiljko. 

(4) Za razložitev, naložitev, za skladiščenje in za zadržanje 
prevoza se plačajo vsi stroški prevoznika ter povečana 
prevoznina za prevoženo pot preteže in nadomestilo po tarifi. 

43. člen 
(nepravilni podatki in izjave v tovornem listu) 

(1) Če se zaradi nepravilno, netočno ali nepopolno vpisanih 
podatkov ali izjav v tovornem listu prevaža pošiljka z blagom, 
ki je izključeno iz prevoza, ali z blagom, ki se prevaža s 
posebnimi pogoji in ti pogoji niso izpolnjeni, ali se kršijo predpisi 
o varnosti prometa, mora prevoznik vso pošiljko razložiti na 
prvi postaji, na kateri je to mogoče na stroške in tveganje 
pošiljatelja in ga o tem obvestiti. 

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena ima prevoznik 
pravico zahtevati povečano prevoznino za opravljeni prevoz 
in nadomestilo po tarifi ter plačilo škode in stroškov, ki so 
zaradi tega nastali. 

44. člen 
(carinska in druga dejanja) 

(1) Prevoznik lahko med prevozom za uporabnika prevoza opravi 
carinska in druga predpisana dejanja. 

(2) Pošiljatelj mora priložiti tovornemu listu listine, potrebne za 
dejanja, ki se morajo po carinskih in drugih predpisih opraviti 
pred izročitvijo pošiljke prejemniku. Prevozniku ni treba 
preverjati, ali so priložene listine točne in zadostne, razen če 
ima to dolžnost po carinskih in drugih predpisih. 

(3) Pošiljatelj mora prevozniku povrniti škodo, ker so bile listine 
netočne ali ker pošiljatelj potrebnih listin ni priložil, razen če je 
za to kriv prevoznik. 

(4) Prevoznik je odgovoren za izgubo ali nepravilno uporabo 
tovornemu listu priloženih listin, razen če dokaže, da ni kriv. 

(5) Odškodnina za škodo, nastalo zaradi izgube ali nepravilne 
uporabe listin, ne sme presegati zneska, ki bi ga moral 
prevoznik povrniti, če bi se blago, predano za prevoz, izgubilo. 

45. člen 
(izročilni rok) 

(1) Prevoznik mora prepeljati in izročiti blago v dogovorjenem ali 
v tarifi določenem roku (v nadaljevanju: izročilni rok). 

(2) Izročilni rok prične teči s prevzemom blaga na prevoz 
ter se podaljša za čas tra)anja postanka, za katerega nI 
kriv prevoznik. Izročilni rok miruje ob nedeljah In 
zakonsko določenih praznikih. 

(3) Izročilni rok ne teče, če je pošiljka zadržana: 
- zaradi pregleda vsebine ali preverjanja teže in se pri tem 

ugotovi netočnost navedb v tovornem listu; 
zaradi dejanj carinskih ali drugih organov, če za trajanje 
teh dejanj prevoznik ni odgovoren; 
zaradi spremembe prevozne pogodbe na zahtevo 
pošiljatelja; 
zaradi posebnih dejanj v zvezi s pošiljko, kot so krmljenje 
in napajanje živali, dodajanje ledu in podobna dejanja, ki 
so nujno potrebna za vzdrževanje pošiljke; 
zaradi drugih vzrokov, ki preprečujejo začetek ali 
nadaljevanje prevoza, če za to ni odgovoren prevoznik. 

(4) Prevoznik se lahko sklicuje na podaljšanje izročilnega roka 
zaradi vzrokov, navedenih v tretjem odstavku tega člena, le 
če je vzrok in trajanje zadrževanja pošiljke vpisal v tovorni 
list. 

(5) Izročilni rok ni prekoračen, če je pred njegovim iztekom 
prejemnik obveščen o prispetju pošiljke in blago pripravljeno 
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za izročitev, za pošiljko, o kateri se ne obvešča pa, če je 
blago pred iztekom izročilnega roka pripravljeno za izročitev. 

46. člen 
(ovire pri prevozu) 

(1) Če pri prevozu blaga nastanejo ovire, ki se jim je mogoče 
izogniti s prevozom po pomožni poti, je treba prepeljati blago 
do namembne postaje po pomožni poti, ne da bi se zaračunala 
večja prevoznina. 

(2) Če ovira pri prevozu ni nastala po krivdi prevoznika, se 
izročilni rok izračuna za dejansko uporabljeno prevozno pot. 

(3) Če zaradi nastalih ovir ali iz kakšnega drugega vzroka nadaljnji 
prevoz ni mogoč, zahteva prevoznik navodila od pošiljatelja. 
Pošiljatelj lahko razdre prevozno pogodbo, prevozniku pa 
mora plačati prevoznino za opravljeni prevoz in stroške, 
določene v tarifi, če te ovire oziroma drugi vzroki niso nastali 
po krivdi prevoznika. 

(4) Če pošiljatelj, ki je bil obveščen o prevozni oviri, v roku, 
določenem v tarifi, ne da navodil, ravna prevoznik v skladu z 
določbami tega zakona o ovirah pri izročitvi. 

(5) Pošiljatelj lahko da v tovornem listu vnaprej navodilo, če bi 
slučajno nastala ovira pri prevozu. 

47. člen 
(obvestilo o prispetju pošiljke) . 

(1) Če ni v pogodbi drugače določeno, mora prevoznik prejemnika 
obvestiti o prispetju pošiljke, ima pa pravico do povračila 
stroškov za obvestilo. 

(2) Prevoznik mora obvestiti prejemnika brez odlašanja, brž ko 
pošiljko pripravi za izročitev. 

(3) Šteje se, da je obvestilo dano: 
- če je poslano priporočeno pismo, 24 ur po oddaji pisma 

na pošto; 
- če je poslana brzojavka, 12 ur po oddaji brzojavke; 

če je dano po telefonu ali po telefaksu, po končanem 
pogovoru oziroma oddaji teleksa ali telefaksa; 

- če je dano neposredno, s predajo obvestila. 
(4) V obvestilu mora prevoznik navesti rok, v katerem je treba 

blago odnesti oziroma odpeljati. 

48. člen 
(izročitev ) 

(1) Prevoznik mora na namembni postaji, ki jo je navedel pošiljatelj, 
izročiti prejemniku tovorni list in blago, ko prejemnik potrdi 
njun prejem in plača zneske, navedene v tovornem listu. 

(2) Enak učinek kot izročitev blaga prejemniku ima tudi izročitev 
blaga drugemu prevozniku, javnemu skladišču in špediterju 
kakor tudi izročitev v začasno hrambo v primerih, določenih 
v tem zakonu. 

(3) Tovorni list in blago se izročita tistemu, ki prinese obvestila o 
prispetju blaga, na katerem je prejemnik potrdil prejem. 

49. člen 
(ovire pri izročitvi) 

(1) Ovira pri izročitvi pošiljke je dana: 
- če prejemnika ni mogoče najti; 
• če prejemnik odkloni sprejem pošiljke; 

če tovorni list ni odkupljen v določenem roku; 
če pristojni organ prepove izročitev. 

(2) Prevoznik mora brez odlašanja in po najhitrejši poti obvestiti 
pošiljatelja o oviri pri izročitvi in zahtevati od njega navodilo. 

(3) Če pošiljateljevo navodilo ne prispe v primernem roku ali če 
se navodilo ne more izvesti ali če pošiljatelju tega ni mogoče 
sporočiti, ima prevoznik pravico začasno shraniti blago na 
stroške in tveganje pošiljatelja; v takem primeru je prevoznik 
odgovoren kot shranjevalec. 

(4) V primeru iz tretjega odstavka tega člena ima prevoznik 
pravico na pošiljateljeve stroške in tveganje izročiti blago 
špediterju ali javnemu skladišču; v tem primeru je prevoznik 
odgovoren za izbiro špediterja oziroma javnega skladišča. 

(5) Prevoznik mora dejanja iz tretjega in četrtega odstavka tega 
člena brez odlašanja sporočiti pošiljatelju. 

50. člen 
(odvozni rok) 

(1) Prejemnik mora odpeljati blago v roku, ki ga določa tarifa (v 
nadaljevanju: odvozni rok), in v delovnem času, določenem 
za namembno postajo. 

(2) Če je odvozni rok prekoračen za več kot 24 ur, lahko prevoznik 
na stroške in tveganje prejemnika blago razloži in ga začasno 
shrani ali ga izroči špediterju, javnemu skladišču ali drugemu 
prevozniku, da jo dostavi prejemniku; pri tem je odgovoren za 
njihovo izbiro. 

(3) Pri prekoračitvi odvoznega roka ima prevoznik pravico do 
nadomestila po tarifi. 

51. člen 
(prodaja blaga) 

(1) Prevoznik ima kot dober gospodar pravico: 
- takoj prodati blago, ki ga ne more izročiti, pa se po presoji 

namembne postaje hitro kvari, žive živali in blago, ki ga 
glede na krajevne razmere ne more začasno shraniti in 
tudi ne izročiti špediterju ali javnemu skladišču; 

- trideset dni' po preteku odvoznega roka prodati blago, ki 
ga ne more izročiti in ga pošiljatelj ponovno ne prevzame; 
pred pretekom roka iz druge alineje tega odstavka prodati 
blago, če bi se njegova vrednost zaradi daljše hrambe 
nesorazmerno zmanjšala ali če stroški hrambe ne bi bili 
sorazmerni z njegovo vrednostjo. 

(2) Prevoznik mora o nameravani prodaji brez odlašanja obvestiti 
pošiljatelja, če je glede na okoliščine to mogoče. 

(3) Prevoznik sestavi zapisnik o prodaji in pošlje en izvod 
pošiljatelju. 

(4) Znesek, ki ga dobi s prodajo, mora dati prevoznik na razpolago 
pošiljatelju po odbitku stroškov, ki še niso bili plačani, in 
izdatkov, ki so nastali pri prodaji. Če s prodajo dobljeni znesek 
ne zadošča za pokritje teh stroškov in izdatkov, mora pošiljatelj 
doplačati razliko. 

(5) Če prejemnik odkupi tovorni list, pa ne odpelje blaga v 
odvoznem roku, ga prevoznik še enkrat opomni, naj blago 
odpelje v določenem roku ter mu sporoči, da leži blago na 
njegove stroške in njegovo tveganje. 

(6) Če prejemnik tudi po ponovnem opominu ne odpelje blaga, 
lahko prevoznik blago shrani oziroma proda v skladu s prvim, 
drugim, tretjim in četrtim odstavkom tega člena. 

2. Sprememba prevozne pogodbe 

52. člen 
(pošiljateljeva sprememba) 

(1) Pošiljatelj ima za obvezno plačilo stroškov pravico spremeniti 
prevozno pogodbo in zahtevati: 
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da se mu blago vrne na odpravni postaji; 
- da se prevoz blaga med potjo ustavi; 

da se izročitev blaga odloži; 
- da se blago izroči kakšnemu drugemu prejemniku; 
- da se blago izroči na kakšni drugi namembni postaji; 

da se blago vrne na odpravno postajo; 
da se denarni zneski, za katere je v tovornem listu 
navedeno, da jih bo plačal prejemnik, zaračunajo njemu 
namesto prejemniku; 
da se blago dodatno obremeni s povzetjem, da se povzetje 
zviša ali zniža ali da se povzetje opusti. 

(2) Pravica pošiljatelja do spremembe prevozne pogodbe preneha 
veljati, čeprav ima pošiljatelj dvojnik tovornega lista: 
- ko prejemnik odkupi tovorni list, 

ko prejemnik prevzame blago, 
ko prejemnik zahteva izročitev blaga in tovornega lista. 

(3) Zahteva za spremembo prevozne pogodbe ter potrdilo o 
prejemu zahteve morata biti pisna. Zahteva za spremembo 
se ne sme nanašati na del pošiljke. 

53. člen 
(prejemnikova sprememba) 

(1) Prejemnik ima pravico na način in pod pogojem, določenim v 
52. členu tega zakona, spremeniti prevozno pogodbo, če 
pošiljatelj v tovornem listu navede, da ima prejemnik pravico 
razpolagati s pošiljko ali če mu pošiljatelj izroči dvojnik- 
tovornega lista in zahtevati: 

da se prevoz blaga med potjo ustavi, 
- da se izročitev blaga odloži, 

da se blago izroči drugi osebi, ne pa prejemniku, ki je 
naveden v tovornem listu, 
da se blago izroči na kakšni drugi namembni postaji. 

(2) Pravica prejemnika do spremembe prevozne pogodbe 
preneha veljati: 
- ko odkupi tovorni list, 

ko prevzame blago, 
ko zahteva izročitev blaga in tovornega lista. 

54. člen 
(zavrnitev spremembe) 

(1) Prevoznik lahko zavrne spremembo prevozne pogodbe: 
če pogodbe ni mogoče več spremeniti takrat, ko prispe 
zahteva na postajo, ki bi jo morala spremeniti; 
če bi sprememba pogodbe povzročila motnje v prometu; 
če so spremembe pogodbe v nasprotju s carinskimi ali 
drugimi predpisi; 

- če pri spremembi namembne postaje vrednost blaga ne 
bi krila prevoznih stroškov do nove namembne postaje, 
razen če se ti stroški takoj plačajo ali položi varščina. 

55. člen 
(odgovornost prevoznika za neizpolnitev spremembe) 

(1) Če prevoznik ne izpolni zahteve za spremembo pogodbe in 
niso dani razlogi iz 54. člena tega zakona, je odgovoren in 
mora povrniti škodo, ki zaradi tega nastane. 

(2) Odškodnina v primeru iz prvega odstavka tega člena ne sme 
presegati zneska, ki bi ga moral prevoznik povrniti, če bi se 
blago, predano za prevoz, izgubilo. 

3. Odgovornost prevoznika za izgubo in poškodbo 
blaga ter prekoračitev izročilnega roka 

56. člen 
(obseg odgovornosti) 

(1) Prevoznik je odgovoren za popolno ali delno izgubo ali 
poškodbo blaga, ki nastane od prevzema blaga za prevoz do 
izročitve kakor tudi za prekoračitev izročilnega roka. 

57. člen 
(temelj odgovornosti) 

(1) Prevoznik je prost odgovornosti za izgubo ali poškodbo blaga 
ter za prekoračitev izročilnega roka, če dokaže, da je škoda 
nastala zaradi dejanj ali opustitev uporabnika prevoza, zaradi 

• lastnosti blaga ali zunanjih vzrokov, ki jih ni bilo mogoče 
pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti. 

58. člen 
(oprostitev odgovornosti pri posebnih okoliščinah 

prevoza) 

(1) Prevoznik je prost odgovornosti, če izguba ali poškodba blaga 
nastane zaradi posebne nevarnosti, ki je zvezana z eno ali 
več spodaj navedenih okoliščin: 

s prevozom v odkritem vagonu, 
s tem, da blago sploh ni pakirano ali da je neustrezno 
pakirano in je zaradi teh pomanjkljivosti po svoji naravi 
izpostavljeno izgubi ali poškodbi; 
z nepravilno naložitvijo ali razložitvijo blaga, ki ga je naložil 
pošiljatelj ali razložil prejemnik na podlagi veljavnih 
predpisov, tarife ali sporazuma med prevoznikom in 
pošiljateljem oziroma prejemnikom; 
z naravo blaga, ki je po svojih lastnostih zlasti izpostavljeno 
popolni ali delni izgubi ali poškodbi zaradi razbitja, rjavenja, 
gnitja, mraza, toplote, puščanja, sušenja, raztresanja ali 
podobnega; 
s tem, da je z nepravilno ali nepopolno označbo predano 
za prevoz blago, ki je izključeno iz prevoza ali se 
prevzema za prevoz s posebnimi pogoji, ali da pošiljatelj 
ni storil previdnostnih ukrepov, ki so predpisani za blago, 
ki se prevzema za prevoz s posebnimi pogoji; 
s prevozom živih živali ali drugega blaga, ki se mora po 
tarifi ali sporazumu s pošiljateljem, navedenem v 
tovornem listu, opraviti s spremstvom, če nastane izguba 
ali poškodba zato, ker spremljevalec ni odvrnil nevarnosti 
v zvezi s prevozom te pošiljke. 

59. člen 
(dokazno breme) 

(1) Če prevoznik ugotovi, da je glede na okoliščine posameznega 
primera izguba ali poškodba utegnila nastati v zvezi z eno ali 
več posebnimi nevarnostmi, navedenimi v 58. členu tega 
zakona, se šteje, da je škoda nastala zaradi tega. 

(2) Domneva Iz prejšnjega odstavka ne velja v primeru iz prve 
točke prvega odstavka 58. člena tega zakona, če je prišlo do 
očitnega primanjkljaja ali izgube celih kosov. 

(3) Upravičenec lahko dokazuje, da škoda ni ali deloma ni nastala 
v zvezi s katero koli okoliščino, navedeno v 58. členu tega 
zakona. 
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60. člen 
(odgovornost za izgubo pri masi) 

(1) Če gre za blago, ki zaradi svoje posebne narave med 
prevozom redno izgubi maso, je prevoznik odgovoren le za 
tisti del izgube, ki ne glede na dolžino prevožene poti presega 
te meje izgube: 

2 % mase za tekočine ali blago, predane za prevoz v 
vlažnem stanju, 
1 % mase za drugo blago. 

(2) Prevoznik se ne more sklicevati na omejitev odgovornosti iz 
prvega odstavka tega člena, če upravičenec dokaže, da 
izguba ni nastala iz vzrokov, ki imajo navadno za posledico 
izgubo pri masi blaga kot tudi ne ob popolni izgubi blaga. 

61. člen 
(odškodnina za izgubo in poškodbo blaga) 

(1) Če se blago popolnoma ali deloma izgubi, mora prevoznik 
plačati odškodnino, ki se izračuna po tržni vrednosti blaga, 
če je cena za blago določena, pa po določeni ceni blaga v 
kraju in času prevzema blaga za prevoz. 

(2) Če se blago poškoduje, mora prevoznik plačati tolikšno 
odškodnino, za kolikor se je zmanjšala vrednost blaga. 
Odstotek zmanjšanja vrednosti blaga se ugotovi v skladu s 
prvim odstavkom tega člena po ceni blaga v kraju in času 
prevzema blaga za prevoz. 

(3) Odškodnina, ki jo mora prevoznik plačati za izgubo ali 
poškodbo blaga, ne sme presegati 17 posebnih pravic črpanja 
za kilogram njene kosmate mase. 

(4) Če je zaradi poškodbe vsa pošiljka oziroma samo del pošiljke 
izgubil svojo vrednost, odškodnina ne sme presegati zneska, 
ki bi ga bilo treba plačati za izgubo vse pošiljke ali tistega dela, 
ki je izgubil vrednost. 

(5) Poleg odškodnine za blago mora prevoznik povrniti tudi 
prevoznino in vse že plačane carinske dajatve in druge zneske 
v zvezi s prevozom izgubljenega blaga. 

62. člen 
(odškodnina za prekoračitev izročilnega roka) 

(1) Če je zaradi prekoračitve izročilnega roka nastala škoda, 
vštevši tudi poškodbo, mora prevoznik plačati upravičencu 
dokazano škodo, toda največ trikratni znesek prevoznine. 

(2) Upravičenec ne more zahtevati hkrati odškodnine iz prvega 
odstavka tega člena in odškodnine za popolno izgubo blaga. 

(3) Pri delni izgubi blaga odškodnina iz prvega odstavka tega 
člena ne sme presegati trikratnega zneska prevoznine za 
del pošiljke, ki ni bil izgubljen. 

(4) Pri poškodbi blaga, ki ni nastala zaradi prekoračitve izročilnega 
roka, se odvisno od primera poleg odškodnine iz 61. člena 
tega zakona plača tudi odškodnina, določena v prvem 
odstavku tega člena. 

(5) Celotna odškodnina, določena v prvem odstavku tega člena, 
skupaj z odškodnino iz 61. člena tega zakona ne sme presegati 
zneska odškodnine, ki mora biti plačana pri popolni izgubi 
blaga. 

63. člen 
(odškodnina, če je škoda povzročena namenoma ali iz 

hude malomarnosti) 

(1) Prevoznik se lahko sklicuje na omejitve odškodnine iz določb 
61. in 62. člena tega zakona, samo če dokaže, da škode ni 
povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti. 

64. člen 
(odškodnina pri zavarovanju redne izročitve) 

(1) Če je pošiljatelj pri predaji blaga za prevoz v tovornem listu 
navedel znesek za posebno zavarovanje redne izročitve, 
lahko zahteva, razen odškodnine iz 60., 61. in 62. člena tega 
zakona tudi odškodnino za drugo dokazano škodo, vendar 
največ za navedeno zavarovanje. 

4. Uveljavljanje odškodnine za izgubo, poškodbo in 
zamudo 

65. člen 
(domneva o izgubi blaga) 

(1) Upravičenec lahko brez posebnega dokazovanja šteje blago 
za izgubljeno, če ni bilo izročeno prejemniku ali pripravljeno 
za izročitev v petnajstih dneh po izteku izročilnega roka. 

(2) Če se blago najde v enem letu po izplačilu odškodnine, mora 
prevoznik takoj pisno obvestiti upravičenca. 

(3) V tridesetih dneh od prejema obvestila, da je blago najdeno, 
lahko upravičenec zahteva, naj se mu blago izroči na kateri 
koli postaji za plačilo prevoznine od prvotne odpravne postaje 
do postaje, na kateri zahteva izročitev. 

(4) Če prevzame najdeno blago, mora upravičenec vrniti prejeto 
odškodnino po odbitku stroškov, ki so bili zajeti s to 
odškodnino, obdrži pa pravico terjati odškodnino zaradi 
prekoračitve izročilnega roka. 

(5) Če upravičenec ne postavi zahteve po tretjem odstavku tega 
člena, lahko prevoznik prosto razpolaga z blagom. 

66. člen 
(ugotovitev delne izgube ali poškodbe) 

(1) Če prevoznik ugotovi ali sumi, da se je za prevoz prevzeto 
blago deloma izgubilo ali poškodovalo ali če to trdi upravičenec, 
mora prevoznik takoj ugotoviti stanje blaga, po potrebi pa tudi 
maso blaga, ter vzrok in višino škode, če je to mogoče, ter 
kdaj in v kakšnih okoliščinah je škoda nastala ter o vseh 
ugotovitvah sestaviti zapisnik. 

(2) Prevoznik mora upravičencu izročiti izvod zapisnika o 
ugotovljenem stanju. 

(3) Prevoznik mora ugotoviti izgubo ali poškodbo blaga, če je 
mogoče ob navzočnosti upravičenca, po potrebi pa tudi enega 
ali več izvedencev ali prič. 

(4) Če se s poizvedbami, opravljenimi na zahtevo upravičenca, 
ne ugotovi nikakršna škoda ali se ugotovi samo škoda, ki jo 
je prevoznik že priznal, mora upravičenec povrniti nastale 
stroške. 

67. člen 
(prenehanje veljavnosti pravice do odškodnine zaradi 

delne izgube in poškodbe blaga) 

(1) Pravica zahtevati odškodnino zaradi delne izgube ali poškodbe 
preneha veljati, ko upravičenec prevzame pošiljko. 

(2) Izjemoma pravica iz prvega odstavka tega člena ne preneha 
veljati: 

če upravičenec dokaže, da je bila delna izguba ali 
poškodba povzročena namenoma ali zaradi hude 
malomarnosti prevoznika; 
če je bila delna izguba ali poškodba ugotovljena po 66. 
členu tega zakona, preden je upravičenec prevzel pošiljko; 
če je bila ugotovitev, ki bi se bila morala opraviti po 66. 
členu tega zakona, opuščena po krivdi prevoznika; 
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- k^dar upravičenec poškodbe ali delne izgube ni mogel 
opaziti pri prevzemu pošiljke, vendar samo če je 
upravičenec zahteval ugotovitev delne izgube oziroma 
poškodbe po 66. členu tega zakona takoj po odkritju 
škode, vendar najpozneje v treh dneh za prtljago oziroma 
v sedmih dneh za blago, računano od dneva prevzema 
pošiljke, in če upravičenec dokaže, da je škoda nastala 
od prevzema pošiljke za prevoz pa do njene izročitve; 
kadar se terjatev tiče vrnitve plačanih zneskov ali povzetja. 

68. člen 
(prenehanje veljavnosti pravice do odškodnine zaradi 

prekoračitve izročilnega roka) 

(1) Odškodninski zahtevek se mora zaradi prekoračitve 
izročilnega roka vložiti najpozneje v petnajstih dneh od dneva 
izročitve, sicer prevoznik ne odgovarja več za škodo, 
nastalo iz tega razloga. 

(2) Izjemoma pravica do odškodnine ne preneha veljati, če 
upravičenec dokaže, da je prekoračitev izročilnega roka 
povzročil prevoznik namenoma ali iz hude malomarnosti. 

69. člen 
(reklamacije) 

(1) Terjatve iz prevozne pogodbe lahko upravičenec uveljavlja s 
pisno reklamacijo, ki jo vloži pri prevozniku tako, kot je določeno 
v tarifi, ali pa s tožbo, ki jo vloži pri sodišču, če prevoznik v 30 
dneh od dneva vročitve reklamacije ne plača zahtevane 
odškodnine. 

(2) Na zahtevo upravičenca plača prevoznik zamudne obresti 
od dneva vročitve reklamacije, sicer pa od dneva vložitve 
tožbe. 

(3) Od terjatev prevoznika tečejo obresti od dneva vročitve 
zahteve uporabniku prevoza. 

(4) Pravico do reklamacije oziroma tožbe za terjatev po tem 
zakonu ima: 
- potnik, če gre za prevoz potnikov in prtljage; 

pošiljatelj, dokler ima pravico razpolagati z blagom in če 
gre za terjatev iz povzetja; 

- prejemnik, od trenutka prejema tovornega lista. 
(5) Reklamacijo oziroma tožbo lahko vloži tudi kdo drug, če je 

nanj prešla terjatev upravičenca. 

V. KOMBINIRANI PREVOZ 

70. člen 
(odgovornost prevoznika pri kombiniranem prevozu) 

(1) Če na podlagi pogodbe o prevozu pri prevozu sodelujejo 
prevozniki različnih prometnih panog, je prevoznik, ki je sklenil 
pogodbo, odgovoren po tistih predpisih o povrnitvi škode, ki 
veljajo za prevoznika, na čigar delu poti je škoda nastala. 

(2) Če pritegne prevoznik k izvedbi prevoza prevoznike iz drugih 
prometnih panog brez vednosti pošiljatelja, je prevoznik, ki je 
sklenil pogodbo, odgovoren po tem zakonu, ne glede na to, 
na čigavem delu poti je nastala škoda, če je to za uporabnika 
prevoza ugodnejše. 

VI. ZASTARANJE TERJATEV 

71. člen 
(zastaralni roki) 

(1)Terjatve iz prevozne pogodbe zastarajo; 
terjatve zaradi preveč oziroma premalo zaračunane 
prevoznine, za povračilo prevoznine, postranske 
pristojbine, prevozninskega dodatka, nadomestila ali 
drugih stroškov, v šestih mesecih: 

- terjatve zaradi smrti, telesne ali duševne okvare zdravja 
ali druge poškodbe potnika, v treh letih; 

- druge terjatve, v enem letu, če ni v tem zakonu drugače 
določeno. 

72. člen 
(tek zastaralni roki) 

(l)Zastaranje začne teči: 
pri prevozu potnikov, od dneva, ko se izteče veljavnost 
vozovnice; 

- pri terjatvah 2aradi smrti, telesne ali duševne okvare 
zdravja ali druge poškodbe potnika, od dneva nesreče 
oziroma od dneva nastanka škode; 

- pri terjatvah zaradi delne izgube blaga ter zaradi 
prekoračenja izročilnega roka, od dneva izročitve blaga 
oziroma prtljage; 

- pri terjatvah zaradi popolne izgube blaga, po preteku 
tridesetih dni od dneva, ko se je iztekel izročilni rok; 
pri terjatvah zaradi popolne izgube prtljage, po preteku 
štirinajstih dni od dneva, ko se je iztekel izročilni rok; 
pri terjatvah zaradi preveč ali premalo zaračunanih 
zneskov, od dneva plačila, če ni bilo plačila, pa od dneva 
izročitve pošiljke; 
pri terjatvah zaradi preveč ali premalo zaračunanih 
zneskov, če je pošiljatelj založil znesek za prevozne 
stroške, ki se pri predaji blaga za prevoz ne dajo natančno 
ugotoviti, temveč se obračunajo pozneje, od dneva, ko je 
prevoznik s pošiljateljem obračunal stroške; 
pri terjatvi za znesek, ki ga je prejemnik plačal namesto 
pošiljatelja ali ga je plačal pošiljatelj namesto prejemnika 
in ga mora prevoznik vrniti upravičencu, od dneva, ko je 
bila vložena reklamacija; 
pri terjatvah, ki se tičejo povzetja, po preteku štirinajstih 
dni od dneva, ko se je iztekel izročilni rok; 

- pri terjatvah za presežek, ki ostane po poravnavi njegove 
terjatve, kadar prevoznik blago proda, od dneva, ko je 
bilo blago prodano; 

- pri terjatvah, nastalih zaradi tega, ker je prevoznik kaj 
plačal za uporabnika prevoza carinskemu organu, od 
dneva izplačila; 
v vseh drugih primerih od dneva, ko je terjatev nastala. 

73. člen 
(zadržanje zastaranja) 

(1) Zastaranje neha teči, ko je prevozniku vročena pisna 
reklamacija. Zastaranje teče dalje od dne, ko je bil upravičencu 
vročen pisni odgovor na reklamacijo in so mu bile vrnjene 
listine, priložene reklamaciji. 

(2) Poznejše reklamacije pri isti zadevi ne zadržijo zastaranja. 
(3) Zastaranje ne more v nobenem primeru nastopiti, preden ne 

preteče trideset dni od prejema odgovora na reklamacijo. 
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VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 75. člen 
(prenehanje veljavnosti drugih predpisov) 

74. člen 
(uporaba zakona) 

(1) Ta zakon se ne uporablja za prevozne pogodbe, ki so bile 
sklenjene pred njegovim začetkom veljavnosti, kakor tudi ne 
za spore, ki so nastali iz takih pogodb. 

(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati 
Zakon o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (Uradni 
list SFRJ, št. 2/74 in 17/90). 

76. člen 
(uveljavitev tega zakona) 

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

OBRAZLOŽITEV: 

Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 25.2.2000 ob 
obravnavi predloga zakona o prevoznih pogodbah v železniškem 
prometu - druga obravnava sklenil, da predlog zakona o prevoznih 
pogodbah v železniškem prometu za tretjo obravnavo pripravi 
Vlada Republike Slovenije. 

V drugi obravnavi je bil sprejet amandma za nov 1.a člen in 

amandmaji k 2., 3., 4., 5., 9., 14., 16., 22., 26., 28.,32., 33., 35., 
45., 59., 68. in 71. členu. 

V besedilu predloga zakona za tretjo obravnavo so vključeni vsi 
amandmaji, ki so zaradi preglednosti pisani z odebeljenim tiskom. 
Zaradi novo sprejetega 1.a člena je bilo opravljeno ustrezno 
preštevilčenje členov od 1 do 4. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 
SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta:ZAKON O PREVOZNIH POGODBAH 
V ŽELEZNIŠKEM PROMETU 

'Evropskega 2) Skladnost predloga akta z določbami 
sporazuma o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 
IV. ODDELEK (pretok delovne sile, pravica do 

ustanavljanja, opravljanja storitev) 
III. poglavje (opravljanje storitev med 
Skupnostjo in Slovenijo) členi 53, 55, 83 
(Sporazum med EGS in Republiko Slovenijo 

na področju prometa členi 8-11) 
V. ODDELEK (plačila, kapital, konkurenca) 

It. poglavje (konkurenca in druge 
gospodarske določbe) člen 67 
III. poglavje (približevanje zakonodaje) 
člen 71 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče 
obveznosti Izpolnjene: 

v celoti 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

jih ni 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 
Uredba 60/11 Sveta EGS o določitvi pogojev za oblikovanje 
cen prevoza blaga - v celoti 
Uredba 3626/84 Sveta EGS, ki spreminja Uredbo 60/11 Sveta 
EGS - v celoti 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

da 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

jih ni 

41 Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zooraj navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

Predlog akta je usklajen s pravnimi viri ES izdanimi in 
uveljavljenimi do 30.04.1999. 

5) Ali so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

da 

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri iezlk? 

Ne 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECP. 
Univerza...) 

Ekonomsko - Poslovna fakulteta Univerze v Mariboru 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 

Predlagani akt je v Državnem programu prevzema pravnega 
reda ES naveden pod šifro 1.2.4.9. Novelirani program 
prevzema pravnega reda ES, sprejet s sklepom Državnega 
zbora št. 007-01/89-1/96 določa, da mora biti pravni red 
države na področju železniškega prometa usklajen s pravnim 
redom ES do 31.12.2000. 

Urad za železnice: 
dr. Slavko Hanžel, 
državni sekretar 

Vodja pravne službe: 
Igor Klun, dipl.pravn., I.r. 
državni podsekretar 

mag. Anton BERGAUER, I.r. 
MINISTER 
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jo: 

Predlog 

NACIONALNEGA PROGRAMA 

ZDRAVSTVENEGA VARSTVA REPUOLIKE 

SLOVENIJE "ZDRAVJE ZA VSE DO 

LETA 2004" (NPZV) 

- EPA 236 - II - tretja obravnava 

Številka: 500-01/93-2/9-1 
Ljubljana, 30.03.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 153. seji dne 30.3.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA NACIONALNEGA PROGRAMA ZDRAVSTVE- 
NEGA VARSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE "ZDRAVJE ZA VSE 
DO LETA 2004", 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 18. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 9.2.2000 in 195. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu nacionalnega programa zdravstvenega 
varstva Republike Slovenije "Zdravje za vse do leta 2004" - 
tretja 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: 

- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo, 
- prim. Dunja PIŠKUR KOSMAČ, dr. med. .državna sekretarka 

v Ministrstvu za zdravstvo. 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 30.3.2000 

PREDLOG NACIONALNEGA PROGRAMA ZDRAVSTVENEGA 

VARSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE - ZDRAVJE ZA VSE DO 

LETA 2004 ( NPZV), EVA 1998-2711-0013, EPA 236-II - 

tretja obravnava 
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Na podlagi 6.člena Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju 
( Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99) in 168. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije ( Uradni list 
RS, št. 40/93, 80/94, 28/96, 26/97) je Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne sprejel 

NACIONALNI PROGRAM 

ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 

REPUBLIKE SLOVENIJE - ZDRAVJE ZA 

VSE DO LETA 2004 (NPZV) 

1. UVOD 

Eden od temeljnih družbenih ciljev Republike Slovenije je ohranjanje, 
krepitev in povrnitev zdravja prebivalcev. 

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

Zdravje je tako obsežen pojem, da ni 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. Zdravje je 
hkrati kazalec in rezultat ekonomskega in socialnega razvoja. 

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. 

S spreminjanjem In dopolnjevanjem sedanjega sistema 
zdravstvenega varstva se vključujemo v sodobne usmeritve 
na področju varovan|a zdravja ljudi. Odločamo se za 
zdravstveno politiko, katere cilj Je, da Imajo vsi prebivalci 
Slovenije zagotovljeno zdravo rast, telesni In duševni razvoj 
ter da ostanejo čim dlje zdravi, polno sposobni prispevati k 
razvoju družbe. Država pa mora ustvariti take pogoje življenja 
družin in posameznikov, da bodo za zdravje lahko skrbeli. 
Ti pogoji so predvsem kreativno In dostojno plačano delo, 
ki bo posameznika zadovoljevalo ter mu omogočalo 
kvalitetno življenje nad'nivojem revščine, da bo imel dovolj 
časa In sredstev za telesno in duševno rekreacijo ter za 
Počitek In da bo živel v ljudem prijaznem okolju, tolerantnem 
do vseh različnosti v družbi. 

Zdravstveno varstvo je le eden izmed sektorjev družbe, ki 
lahko prispeva k boljšemu zdravju prebivalstva. Sodi med 
temelje socialne varnosti In politične stabilnosti. Republika 
Slovenija mora na temelju Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju omogočiti uresničevanje 
zdravstvenega varstva in nalog pri pospeševanju in povrnitvi 
zdravja. 

Za načrtovanje in izvajanje zdravstvenega varstva je pristojno 
ministrstvo za zdravstvo. Država ima pravico in dolžnost, da z 
zakonom določa zagotovljeni obseg, kakovost in dostopnost 
zdravstvenega varstva za vse prebivalce in določa prednosti pri 
uresničevanju zdravstvenega varstva. 

Za zdravje ljudi so odgovorni tako posamezniki kot celotna družba. 
Država in vsi javni sektorji so soodgovorni za oblikovanje; sprejem 
in izvajanje zdravstvene politike in programov za krepitev zdravja. 

Nacionalni program zdravstvenega varstva upošteva strateške 
usmeritve iz dokumenta Svetovne zdravstvene organizacije 
(SZO) »Zdravje za vse do leta 2000«, zdravstveno stanje 
prebivalstva Slovenije, pogoje za politiko krepitve 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. 

Nacionalni program zdravstvenega varstva opredeljuje način 
zagotavljanja teh usmeritev ob upoštevanju celovitega sistema 
zdravstvenega varstva, gospodarskih in družbenih razmer v 
Sloveniji in vseh dejavnikov, ki pomembno vplivajo na zdravje 
prebivalstva. Programi za krepitev zdravja posegajo na mnoga 
področja zunaj zdravstva. 

Na podlagi zdravstvenega stanja prebivalstva, njegovih 
demografskih značilnosti (predvsem večanja deleža starih nad 
60 let), socialno ekonomskih značilnosti (naraščanje števila 
revnih) in razvoja sodobne medicinske stroke, lahko pričakujemo 
povečane zahteve po zdravstvenih storitvah in zato povečevanje 
stroškov za zdravstvene programe. Nujna je tudi zahteva po 
večji učinkovitosti in uspešnosti izvajalcev. Podlago za to daje 
smotrna mreža javne zdravstvene službe, v kateri enakopravno 
sodelujejo javni zdravstveni zavodi in zasebniki koncesionarji. 

Sredstva za zdravstveno vzgojo, spremljanje zdravstvenega 
stanja prebivalstva, uresničevanje republiških programov krepitve 
zdravja, nacionalne programe za razvoj terciarne dejavnosti, 
socialnomedicinsko, higiensko-epidemiološko 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 in socialno ogroženih območjih zagotavlja država 
iz proračuna, oziroma občine za programe, ki niso zajeti v 
državnem programu. 

Zdravstvene programe in storitve določene z zakonom, 
zagotavljamo v sistemu obveznega in prostovoljnega 
zdravstvenega zavarovanja. 

Tudi v R Sloveniji želimo oblikovati politiko zdravstvenega varstva. 
Odgovornost za zdravje oziroma pravica do zdravja je v prvi 
vrsti odvisna od zavedanja, ravnanja in odgovornosti 
posameznika za varovanje in ohranjanje lastnega zdravja, država 
pa mora zagotoviti uresničevanje te odgovornosti z razporeditvijo 
na vse nosilce razvoja zdravstvene in socialne varnosti. Ta 
odgovornost države mora biti usklajena z globalnimi usmeritvami 
razvoja zdravstvenega varstva v državah EU in evropsko listino 
o socialni varnosti ter upoštevati dejstvo, da je zdravstvena 
dejavnost tudi ena izmed nosilcev razvoja. Usmeritve, ki jih 
priporoča SZO, kažejo v smer krepitve zdravja, kar pomeni, da 
imajo posamezniki in skupnosti večjo možnost in odgovornost 
vplivati na svoje zdravje. 

V ta namen bo država z zakonodajo, s programi izobraževanja in 
drugimi ukrepi podpirala usmeritve k preventivnim zdravstvenim 
programom za krepitev zdravja in preprečevanja bolezni. Skladno 
s temi usmeritvami bomo prilagajali tudi način delovanja 
zdravstvene službe. 
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Ta dokument nacionalnega programa zdravstvenega varstva 
vsebuje: 

zdravstveno varstvo prebivalcev Slovenije v primerjavi z 
nekaterimi državami v Evropi, 
strategijo in razvojne usmeritve zdravstvenega varstva, 
prednostna razvojna področja, 
usmeritve in merila za oblikovanje mreže javne zdravstvene 
službe, 
spremljanje razvoja zdravstvenega varstva in zdravstvenega 
stanja in 

- odgovornosti za izvajanje nacionalnega programa 
zdravstvenega varstva. 

Z ZDRAVSTVENO VARSTVO 

PREBIVALSTVA SLOVENIJE IN 

PRIMERJAVA Z DRUGIMI 
DRŽAVAMI 

V nadaljevanju tega poglavja so predstavljeni najpomembnejši 
kazalniki in ugotovitve, ki opredeljujejo zdravstveno stanje, 
zmogljivosti na vseh nivojih zdravstvenega varstva, ekonomske 
razmere in pogoje financiranja zdravstvenega varstva, mehanizme 
plačevanja programov ter naložbena dejavnost. 

Podatki so zajeti iz številnih dostopnih virov in se nanašajo pretežno 
na leto 1998, predstavljene pa so za leta 1996 oz. 1997 
(razpoložljivost podatkov) primerjave glavnih kazalnikov 
zdravstvenega stanja in financiranja v primerjavi z EU in s štirimi 
razvitimi državami Evropske unije: Avstrijo, Nemčijo, Nizozemsko 
in Veliko Britanijo. * 

2.1. Prebivalstvo 

Prebivalstvo Slovenije se bo ob upoštevanju projekcije 
demografskih gibanj v naslednjih letih rahlo zmanjševalo. Do leta 
2020 naj bi se zmanjšalo za približno 5 %. K temu bo prispevala 
nizka rodnost in minimalni selitveni prirast prebivalcev. Ocene 
temeljijo na projekcijah Statističnega urada R Slovenije, da bo 
rodnost Slovencev znašala 1,3 do leta 2000 in 1,5 do leta 2020, 
selitvenega prirasta pa praktično ne bo. Pričakovana življenjska 
doba pri moških v RS je 72 let, pri ženskah pa 79,5 let, kar je 
nekoliko nižje kot v razvitih evropskih državah. 

Koeficient rodnosti (1,3) v Republiki Sloveniji je dosegel spodnjo 
raven rodnosti v državah Evropske unije. Spremembe je mogoče 
pričakovati tudi v starostni strukturi prebivalstva. Srečevali se 
bomo z upadanjem deleža prebivalstva, starega do 19 let, 
povečeval pa se bo delež prebivalstva starejšega od 65 let. Iz 
demografskih projekcij izhaja, da se bo ta trend nadaljeval vse do 
leta 2015. Do leta 2005 se bo nekoliko krepila starostna skupina 
prebivalcev od 20 do 64 let, v naslednjih letih pa bo zlagoma 
upadala. Staranje prebivalstva in podaljševanje življenjske dobe 
pri Slovencih bo povečalo zahteve za različne oblike zdravstvene 
nege in pomoči. 

V socialno ekonomski strukturi prebivalstva lahko pričakujemo 
po oceni gibanja števila upokojencev in delovno aktivnih 
prebivalcev rahel porast aktivnega prebivalstva (v starosti 15-64 
let) do leta 2003, nato pa se bo začel zmanjševati. Razmerje med 
upokojenci in delovno aktivnimi prebivalci v obdobju od leta 1995 
- 2005 se bo zmanjšalo na 0,5, v letu 2010 pa se bo pričelo to 
razmerje povečevati in bo do leta 2020 doseglo raven 0,6. 

Prilivi iz šol bodo višji od odlivov aktivnega prebivalstva. V naslednjih 
letih lahko pričakujemo povečan priliv diplomantov, priliv mladih 
brez končane poklicne ali srednje izobrazbe pa se zmanjšuje. 
Sedanja starostna struktura aktivne populacije ne bo zahtevala 
bistvenega povečanja upokojitev. Zato bo število upokojencev v 
tem obdobju le počasi naraščalo. Tudi število kmečkih in družinskih 
upokojencev se predvidoma ne bo povečevalo. 

Zaradi spreminjanja strukture gospodarstva lahko pričakujemo 
tudi strukturni problem neusklajenosti med ponudbo delovne sile 
in potrebami delodajalcev. Glede na večje potrebe po zaposlitvah, 
zlasti v storitvenih dejavnostih, se bomo srečevali z zahtevami 
po prekvalifikacijah in dodatnem izobraževanju. Do leta 2015 lahko 
pričakujemo 1% rast zaposlenosti, kar pa je v pretežni meri 
odvisno od uspešnosti ekonomske politike. 

Demografska gibanja in potrebna rast produktivnosti ne bosta 
omogočali hitrega zmanjševanja brezposelnosti. Stopnja 
brezposelnosti se bo od 8% v letu 2000 znižala na povprečno 7,5 
% v obdobju 2001 -2003 (metodologija ILO). 

Leta 1990 smo prebivalci Slovenije zaostajali po pričakovanem 
trajanju življenja za EU za 2,4 leta (leta 1985 pa za 3,1 leto). 
Prebivalci Slovenije v letu 1990 zaostajamo za EU 3,0 leta ob 
rojstvu za moške (leta 1985 pa za 3,9 let) in 1,8 let za ženske 
(leta 1985 pa za 2,0 let). Slovenija je edina država v tranziciji, ki je 
dosegla 6. cilj SZO (do leta 2000 naj bi bilo za evropsko območje 
pričakovano trajanje življenja ob rojstvu vsaj 75 let). V 90-ih letih 
se je nadaljeval trend podaljševanja pričakovanega trajanja 
življenja ob rojstvu, ki je v letu 1997 že 75,26 let. 

2.2. Zdravstveno stanje 

V Sloveniji smo dosegli uspeh na področju zmanjševanja 
umrljivosti dojenčkov, ki je v letu 1996 znašala 4,7 na 1000 
živorojenih, v EU pa 5,7. 

Maternalna umljivost se je v Sloveniji v zadnjih 20 letih močno 
zmanjšala. Po letu 1995 ponovno beležimo porast maternalne 
umljivosti, saj je v letu 1997 znašala 11,1 maternalnih smrti na 
100.000 živorojenih otrok, kar je več kot beležijo enako razvite 
evropske države. 

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

Bolezni srca in ožilja so vodilni vzrok smrti pri prebivalcih, starih 
65 let in več, kot pomemben vzrok smrti pa se pričnejo pojavljati 
že v starosti 45 let in več. Starostno standardizirana umrljivost 
zaradi bolezni srca in ožilja počasi upada, je pa še vedno nekoliko 
višja kot v državah EU. 

" Te države so bile izbrane, ker imajo tri dokaj podobne sisteme zdravstvenega 
zavarovanja, Velika Britanija kot predstavnica državnega sistema (Beveridge) 
nacionalnega zdravstvenega varstva in obravnavane v študiji projekta Phare- 
Consensus, ki je bil v Sloveniji zaključen v juliju 1999. 
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Stopnja incidence raka se iz leta v leto veča. V primerjavi z letom 
1985 je bila stopnja incidence v letu 1995 za dobro tretjino večja 
(11% večja pri moških kot pri ženskah). Pri moških je najpogostejši 
rak pljuč, sledijo rak debelega črevesa in danke, rak kože, rak 
grla, žrela in ustne votline, rak želodca in rak prostate. Pri ženskah 
je najpogostejši rak dojke, sledijo rak kože, rak debelega črevesa 
in danke, rak telesa maternice, rak želodca, rak materničnega 
vratu in rak pljuč. 

Še vedno je zaskrbljujoča visoka umrljivost zaradi poškodb in 
zastrupitev. Smrti zaradi poškodb in zastrupitev se kot vodilni 
vzrok smrti pojavljajo po 1. letu starosti in predstavljajo vodilni 
vzrok umrljivosti prebivalstva vse do približno 45. leta starosti. 
Čeprav se število smrti zaradi poškodb in zastrupitev rahlo znižuje 
(bolj izraženo pri moški populaciji) ima Slovenija še vedno eno 

najvišjih stopenj te umrljivosti v Evropi in za 100% prebega 
povprečje držav EU. 

Na podlagi podatkov o vzrokih za obisk v zunajbolrifšrilčnem 
zdravstvenem varstvu ugotavljamo, da so v Sloveniji bolezni dihal 
na prvem mestu. Sledijo bolezni gibal in kosti, poškodbe, bolezni 
živčevja in čutil, itd. 

V Sloveniji se povečuje stopnja hospitalizacije zaradi bolezni srca 
in ožilja in novotvorb, medtem, ko stopnja hospitalizacije zaradi 
poškodb in zastrupitev v desetletnem obdobju nekoliko niha, 
vendar kaže trend povečanja. 

Najpomembnejši vzrok za odsotnost z dela so bolezni kosti, mišic 
in vezivnega tkiva, ter poškodbe in zastrupitve. 
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Tabela 1: Ključni kazalniki zdravja v Republiki Sloveniji v primerjavi z nekaterimi 
drugimi evropskimi državami (Avstrija, Nemčija, Nizozemska, Velika Britanija) in 
EU 

SI A ZRN NL VB EU 
Prebivalstvo 1997 1997 1997 1997 1997 1996 
Prebivalstvo (v 1.000) 1986 8072 82057 15277 58105 
Pod 15 leti starosti (v %) 17,2 17.2 16,0 18,4 19,7 17,3 
Nad 65 leti starosti (v %) 13,0 15,3 15,9 12,6 15,2 15,6 
Rojstev na 1.000 prebivalcev 9,1 10,4 9,9 12,2 12,5 10,9 
Smrti na 1.000 prebivalcev 9,5 9,8 10,5 8,9 10,8 10,0 

Zdravje 1997 1997 1997 1996 1997 1996 
Pričakovana življenjska doba ob 
rojstvu (moški) 71,2 74,4 73,8 74,8 74,8 74,2 
Pričakovana življenjska doba ob 
rojstvu (ženske) 79,2 80,9 80,0 80,9 79,9 80,8 
Pričakovana življenjska doba pri 65 
letih (moški) 14,1 15,5 15,0 15,0 15,2 15,5 
Pričakovana življenjska doba pri 65 
letih (ženske) 18,0 19,3 18,8 19,7 18,7 19,5 
Umrljivost dojenčkov na 1.000 
živorojenih 

5,2 4,7 4,9 5,7 5,9 5.7 

Umrljivost 
Smrti na 100.000 tivorojenih 1997 1997 1997 1996 1997 1996 
SSU - vsi vzroki * 865,6 709,7 724,1 703,9 737,0 712,4 
SSU - vsi vzroki, moški 1173,6 932,4 951,8 934,4 918,5 906,2 
SSU - vsi vzroki, ženske 649,4 552,6 566,1 545,0 603,1 594,3 

SSU - vsi vzroki, 0-64 let 309,4 230,1 239,1 213,7 224,1 221,7 
SSU - vsi vzroki, 0-64, moški 449,5 315,4 321,7 267,3 277,9 273,4 
SSU - vsi vzroki, 0-64, ženske 175,5 146,9 156,3 160,0 170,8 171,9 

SSU - vsi vzroki, nad 65 let 5365,6 4589,9 4648,6 4670,5 4886,4 4673,4 
SSU - vsi vzroki, nad 65, moški 7032,2 5924,7 6050,0 6331,8 6101,7 6059,2 
SSU - vsi vzroki, nad 65, ženske 4483,5 3835,3 3881,8 3660,2 4100,4 3824,8 

SSU - bolezni krvnih obtočil 338,0 355,7 323,8 253,9 292,1 284,7 
SSU - bolezni krvnih obtočil, moški 431,2 451,6 412,2 341,1 376,0 360,7 
SSU - bolezni krvnih obtočil, ženske 272,8 288,5 262,8 190,4 227,1 228,2 

SSU - ishemija srca 122,5 146,8 142,6 106,0 162,6 114,4 
SSU - ishemija srca, moški 174,6 209,0 201,3 156,2 231,7 164,4 
SSU - ishemija srca. ženske 87,2 103,7 103,2 69,2 109,8 77,7 

SSU - cerebrovaskulame bolezni 96,6 80,5 70,9 58,3 69,8 74,6 
SSU - cerebrovaskulame bolezni, 
moški 117,1 91,2 81,5 65,2 74,0 83,8 
SSU - cerebrovaskulame bolezni, 
ženske 82,7 72,9 63,9 52,8 65,9 67,7 

SSU - maliqne neoplazme 218,6 182,3 189,4 206,4 198,1 193,7 
SSU - maliqne neoplazme, moški 308,2 241,7 251,7 279,9 243,9 262,9 
SSU - maligne neoplazme, ženske 161,8 145,3 150,6 159,7 168,8 145,8 

Umrljivost porodnic na 100.000 
živorojenih otrok 11.1 2,4 6,0 13,2 5,4 7,1 
Umrljivost dojenčkov na 1.000 
živorojenih, moški 5.7 4,7 5,4 6,3 6,4 6,3 
Umrljivost dojenčkov na 1.000 
živorojenih, ženske 4,7 4,7 4,3 5,1 5,3 5,1 

Vir: HFA WHO Data Basis * SSU - standardizirana stopnja umrljivosti 
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2.3. Zmogljivosti 

Zmogljivosti zdravstvene službe predstavljajo prostori javnih 
zdravstvenih zavodov in koncesionarjev, medicinska in 
nemedicinska oprema ter kadrovske zmogljivosti. 

Ključni kazalniki zmogljivosti in njihove izrabe potrjujejo, da na 
področjih osnovne zdravstvene dejavnosti, bolnišnične dejavnosti 
in zdravil na recept Slovenija dosega podobne ravni kot države 
članice EU (glej tabelo 2). 

Tabela 2: Ključni kazalniki slovenskega zdravstvenega sistema v primerjavi z 
nekaterimi drugimi evropskimi državami (Avstrija, Nemčija, Nizozemska, Velika 
Britanija in državami EU) 

Zmogljivosti in izraba 
Enota SI A ZRN NL VB EU 

1997 1997 1997 1997 1997 1996 
Zdravnikov na 1.000 
preb. 

Število 2.24 3.60 3.45 1.80 1.53 3.46 

Spi. zdravnikov na 
1.000 preb. Število 0.7 0.5 0.7 0.8 0.6 1.00 
Obiskov na prebivalca Število 6.4 6.3 13.0 5.9 5.9 7.3 
Zobozdravnikov na 
1.000 preb. 

Število 0.64 0.48 0.76 0.52 0.32 0.68 

Farmacevtov na 1.000 
preb. 

Število 0.34 0.55 0.57 0.17 0.36 0.78 

Predpisanih zavitkov 
zdravil na prebivalca 

Število 15.60 17.20 11.60 9.80 

Bolnišničnih postelj 
na 1.000 preb. 

Število 5.8 8.9 9.4 5.5 4.9 7.3 

Bolniških zdravljenj 
na 1.000 preb. 

Število 16.9 24.6 20.8 10.5 17.1 19.0 

Povpr. trajanje boln. 
zdravljenja 

Dnevi 10.0 10.8 12.5 14.3 9.0 11.0 

Stopnla zasedenosti % 80.2 81.3 76.2 74.7 84.9 77.1 A 
Boln. osebja na 
posteljo 

število 1.7 1.8 1.5 2.1 2.9 

Boln. postelj za akut. 
primere 
na 1.000 preb. 

Število 4.8 5.6 6.6 3.6 2.2 4.5 

Gospodarstvo 
Delež zaposlenih v % 
prebivalstva 

% 45.2 45.7 41.3 47.2 45.7 

BDP na preb. 
(nominalni) 

USD 9161 25549 25470 23280 21740 

BDP na preb. (metoda 
PPP) 

USD 14000 23077 22049 22142 20483 20359B 

Stopnla inflaciie v % % 9.1 2.2 2.0 2.3 2.6 1.2 C 
Stopnja 
brezposelnosti v % 

% 7.4 4.3 9.1 6.3 7.8 9.3 C 

Nominalni tečaj USD USD 159.69 12.20 1.73 1.95 0.61 1.05 C 
Tečaj USD po metodi 
PPP 

USD 104.54 13.50 2.00 2.05 0.65 

PPP = Purchasing Power Parity (metoda kupne moči) 
A = podatek velja za leto 1995 
B = podatek velja za leto 1997 
C = podatek velja za leto 1999 

Vir: Urad za statistiko RS, WHO 
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Zasebna zdravstvena dejavnost se usklajeno in pod pogoji enakih 
kadrovskih in storitvenih normativov postopoma uvaja na vseh 
področjih zdravstvenega varstva, razen na tistih, ki jih izvzema 
zakon. Zdravstveni delavci izvajajo zasebno zdravstveno 
dejavnost s koncesijo ali brez nje. Možnost pridobitve koncesije 
imajo vsi samostojni zdravstveni poklici v mreži javne zdravstvene 
službe, ob pogojih obstoječega obsega javne zdravstvene mreže. 

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 dogovorjenega programa dela. 

V letu 1998 je bilo sklenjenih za izvajanje programov v mreži 
javne zdravstvene službe 877 pogodb z zasebniki (vključno z 
lekarnami). Od vseh splošnih zdravnikov in pediatrov je v letu 
1998 delalo v zasebni dejavnosti že 173 zdravnikov oziroma 
14,1%, od vseh zobozdravnikov je bilo zasebnih že 380 
zobozdravnikov ali 37,04%. Od vseh specialistov pa je bilo v 
zasebni dejavnosti 163 zdravnikov specialistov ali 12,74%. 

Delež zasebnih izvajalcev v finančnih sredstvih za zdravstvene 
programe pa je znašal v letu 1998 6,95%. 

2.3.1. Kadri 

Število zaposlenih v zdravstvu je bilo po podatkih Inštituta za 
varovanje zdravja RS ob koncu leta 1998 34 834 zdravstvenih 
delavcev in sodelavcev. 

Število zdravnikov je bilo 4.436, zobozdravnikov 1165 in 556 
farmacevtov. Kazalniki zdravstvenih zmogljivosti, izraženi s 
številom zdravnikov na 1000 prebivalcev kažejo, da imamo v R 
Sloveniji enega zdravnika na 446 prebivalcev, enega 
zobozdravnika na 1.700 prebivalcev in enega farmacevta na 
3.561 prebivalcev. 

Število zaposlenih (iz delovnih ur), ki izvajajo zdravstvene storitve 
in programe in jih ZZZS plačuje po sklenjenih pogodbah, je bilo po 
podatkih za leto 1998 34.520 in se v zadnjih petih letih ni bistveno 
spreminjalo. 

V zdravstvenih zavodih v R Sloveniji se po podatkih zaključnih 
računov za obdobje 1996 -1998 število fizično zaposlenih nekoliko 

zmanjšuje, in sicer v povprečju za 2 % letno. Podoben trend je v 
zadnjih letih razviden tudi iz podatkov o gibanju števila zaposlenih 
iz ur. 

Zmanjševanje števila zaposlenih v zdravstvenih zavodih je v 
pretežni meri posledica povečevanja zasebnega načina izvajanja 
zdravstvene dejavnosti, kar je v zadnjih treh letih zmanjšalo število 
zaposlenih v zdravstvenih domovih za približno 600 zaposlenih. 
V bolnišnicah je rahlo upadanje števila zaposlenih posledica 
racionalnejših oblik izvajanja posameznih dejavnosti in postopno 
oddajanje vzdrževalnih in režijskih del zunanjim izvajalcem. 

V zavodih z zdravstveno varstvo in Inštitutu za varovanje zdravja 
RS se je število zaposlenih v zadnjih letih rahlo zvišalo. 

Kazalniki o številu farmacevtov v R Sloveniji v primerjavi z 
državami EU kažejo, da močno zaostajamo, najbolj pa v 
bolnišničnih lekarnah. 

Spremembe v zaposlenosti zdravstvenega sektorja je mogoče 
pričakovati zaradi sprememb v starostni strukturi posameznih 
poklicnih skupin in zaradi sprememb v vsebinskih in 
organizacijskih oblikah izvajanja zdravstvenih dejavnosti. 

2.3.1.1. Primarna zdravstvena dejavnost 

2.3.1.1.1. Osnovna zdravstvena dejavnost 

V osnovni zdravstveni dejavnosti je leta 1999 na enega zdravnika 
v splošni medicini 1756 prebivalcev, na pediatra 873 otrok, na 
specialista šolske medicine 1969 šolskih otrok in mladine, na 
specialista medicine dela 6336 zaposlenih in na ginekologa 7003 
žensk, starih več kot 13 let, na zobozdravnika (skupaj z 
zobozdravniki specialisti) 1911 prebivalcev in v patronažni službi 
medicinska sestra na 2761 prebivalcev. 

Kadri za izvajanje otroškega 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. 

Zmogljivosti zdravstvenega doma za študente in železniškega 
zdravstvenega doma so glede števila in vrste ekip vključene v 
osnovno zdravstveno dejavnost na podlagi standardov, ki veljajo 
za osnovno zdravstveno dejavnost. 
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Tabela 3: Stanje dogovorjenega števila kadra za osnovno zdravstveno varstvo 
v letu 1999 t 

Zaposleni Preb. na enega 

Zdravniki * 1.357,98 1.465 

od tega: 

- ZV žensk 124,24 

- ZV otrok 0-6 let 158,46 

- ZV šol otrok in mladine 167,63 

Zobozdravniki 912,00 2.171 

Spec. zobozdravniki 124,35 15.923 
Medicinske sestre ** 3.907,47 509 
vsi zaposleni 9.838,08 202 

* v številu ni upoštevano dežurstvo; v skupnem seštevku so upoštevani tudi 
zdravniki na področju zdravstvene vzgoje, v ambulantah za zdravljenje 
odvisnikov in v razvojnih ambulantah 
** medicinske sestre in medicinski tehniki (tudi v reševalni službi) 
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Tabela 4: Stanje nosilcev osnovne zdravstvene dejavnosti po območnih enotah 
Zavoda za zdravstvenega zavarovanja Slovenije v primerjavi s slovenskim 
povprečjem 

Število nosilcev je povzeto iz pogodb 777S za leto 1998/99. Nosilci so 
preračunani iz ur dogovorjenega obsega dela. 

Drugi kadri so v pogodbah določeni po standardih sestave ekipe posameznega 
nosilca in so pri vseh izvajalcih iste dejavnosti enaki. V sestavi ekip je v vseh 
dejavnostih priznano še 19% upravno tehničnih delavcev. 

Leta 
starosti 

Število 
prebivalcev 

število 
nosilcev 

Prebivalcev 
na nosilca 

Slovensko 
povprečje 

(100) 
OE CELJE 
Splošne ambulante 19 in več 149.547 92,41 1.618 107,40 
Dispanzerji za otroke 0-6 13.810 14,00 986 88,48 
Disp. za šolsko mladino 7-18 33.436 13,00 2.572 76,56 
Skupaj 196.794 119,41 1.648 100,47 
Dispanzerji za ženske ž nad 13 86.029 11,41 7.540 92,88 
Patronaža in nega vsi 196.557 71,70 2.741 100,72 
Fizioterapija vsi 196.794 38,98 5.049 94,37 
Mladinsko 
zobozdravstvo 

O-18 47.754 32,73 1.459 95,03 

Zobozdravstvo za 
odrasle 

Nad 19 149.040 61,48 2.424 96,76 

Ortodontija 3-18 42.257 4,43 9.539 82.89 
Skupaj zobozdravstvo 196.794 98,64 1.995 95,76 
Skupaj vsi nosilci 196.794 340,14 579 98,09 
Reševalna služba vsi 196.794 48,45 4.061 87,16 

Leta 
starosti 

Število 
prebivalcev 

število 
nosilcev 

Prebivalcev 
na nosilca 

Slovensko 
povprečje 

(100) 
OE KOPER 
Splošne ambulante 19 in več 105.547 60,24 1.752 99,20 
Dispanzerji za otroke 0-6 8.080 10,00 808 108,02 
Disp. za šolsko mladino 7-18 21.439 12,70 1.688 116,64 
Skupaj 135.066 82,94 1.628 101,68 
Dispanzerji za ženske ž nad 13 59.722 6,75 8.848 79,15 
Patronaža in nega vsi 135.066 47,41 2.849 96,92 
Fizioterapija vsi 135.066 37,33 3.618 131.67 
Mladinsko 
zobozdravstvo 

O-18 29.859 21,08 1.416 97,88 

Zobozdravstvo za 
odrasle 

nad 19 105.207 42,37 2.483 94,47 

Ortodontija 3-18 26.423 4,28 6.173 128,07 
Skupaj zobozdravstvo 135.066 67,73 1.994 95.80 
Skupaj vsi nosilci 135.066 242,16 558 101.75 
Reševalna služba vsi 135.066 46,66 2.894 122,30 
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Leta 
starosti 

Število 
prebivalcev 

Število 
nosilcev 

Prebivalcev 
na nosilca 

Slovensko 
povprečje 

(100) 
OE KRANJ 
Splošne ambulante 19 in več 146.508 88,59 1.654 105,10 
Dispanzerji za otroke 0-6 14.590 14,36 1.016 85,91 
Disp. za šolsko mladino 7-18 34.299 12,02 2.854 69,00 
Skupaj 195.397 114,97 1.700 97,43 
Dispanzerji za ženske ž nad 13 85.069 9,93 8.567 81,74 
Patronaža in nega vsi 195.397 55,18 3.541 77,97 
Fizioterapija vsi 195.397 29,01 6.736 70,73 
Mladinsko 
zobozdravstvo 

O-18 49.315 30,75 1.604 86,45 

Zobozdravstvo za 
odrasle 

nad 19 146.082 56,22 2.598 90,27 

Ortodontija 3-18 43.639 6,00 7.273 108,71 
Skupaj zobozdravstvo 195.397 92,97 2.102 90,90 
Skupaj vsi nosilci 195.397 302,06 647 87,73 
Reševalna služba vsi 195.397 54,44 3.589 98,62 

Leta 
starosti 

Število 
prebivalcev 

Število 
nosilcev 

Prebivalcev 
na nosilca 

Slovensko 
povprečje 

(100) 
OE KRŠKO 
Splošne ambulante 19 in več 53.881 30,05 1.793 96,93 
Dispanzerji za otroke 0-6 5.113 4,88 1.048 83,30 
Disp. za šolsko mladino 7-18 11.944 4,60 2.597 75,83 
Skupaj 70.938 39,53 1.795 92,27 
Dispanzerji za ženske ž nad 13 30.912 3,63 8.516 82,23 
Patronaža in nega vsi 70.938 23,34 3.039 90,84 
Fizioterapija vsi 70.938 11,56 6.137 77,64 
Mladinsko 
zobozdravstvo 

0-18 17.245 10,10 1.707 81,20 

Zobozdravstvo za 
odrasle 

nad 19 53.693 20,77 2.585 90,74 

Ortodontija 3-18 15.260 1,00 15.260 51,81 
Skupaj zobozdravstvo 70.938 31,87 2.226 85,83 
Skupaj vsi nosilci 70.938 109,93 645 87,94 
Reševalna služba vsi 70.938 18,24 3.890 91,00 

, 
Leta 

starosti 
Število 

prebivalcev 
Število 

nosilcev 
Prebivalcev 
na nosilca 

Slovensko 
povprečje 

(100) 
OE LJUBLJANA 
Splošne ambulante 19 in več 448.722 250,14 1.794 96,89 
Dispanzerji za otroke 0-6 41.778 56,27 742 117,56 
Disp. za šolsko mladino 7-18 96.893 63,64 1.523 129,33 
Skupaj 587.393 370,05 1.587 104,31 
Dispanzerji za ženske ž nad 13 260.440 42,95 6.064 115,48 
Patronaža in nega vsi 587.393 209,30 2.806 98,38 
Fizioterapija vsi 587.393 96,21 6.105 78,03 
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Mladinsko 
zobozdravstvo 

0-18 139.853 117,91 1.186 116,89 

Zobozdravstvo za 
odrasle 

nad 19 447.540 199,58 2.242 104,61 

Ortodontija 3-18 123.756 17,55 7.052 112,12 
Skupaj zobozdravstvo 587.393 335,04 1.753 108,97 
Skupaj vsi nosilci 587.393 1.053,5 

5 
558 101,79 

Reševalna služba vsi 587.393 150,97 3.891 90,98 

Leta 
starosti 

Število 
prebivalcev 

Število 
nosilcev 

Prebivalcev 
na nosilca 

Slovensko 
povprečje 

(100) 
OE MARIBOR 
Splošne ambulante 19 in več 251.419 139,35 1.804 96,33 
Dispanzerji za otroke 0-6 21.183 25,64 826 105,65 
Disp. za šolsko mladino 7-18 51.269 25,44 2.015 97,70 
Skupaj 323.871 190,43 1.701 97,36 
Dispanzerji za ženske ž nad 13 144.027 17,50 8.230 85,09 
Patronaža in nega vsi 323.871 148,24 2.185 126,38 
Fizioterapija vsi 323.871 89,80 3.607 132,10 
Mladinsko 
zobozdravstvo 

0-18 73.200 56,21 1.302 106,47 

Zobozdravstvo za 
odrasle 

nad 19 
let 

250.671 107,88 2.324 100,95 

Ortodontija 3-18 64.774 9,02 7.181 110,10 
Skupaj zobozdravstvo 323.871 173,11 1.871 102,12 
Skupaj vsi nosilci 323.871 619,08 523 108,48 
Reševalna služba vsi 323.871 97,68 3.316 106,76 

Leta 
starosti 

Število 
prebivalcev 

Število 
nosilcev 

Prebivalcev 
na nosilca 

Slovensko 
povprečje 

(100) 
OE MURSKA SOBOTA 
Splošne ambulante 19 in več 98.946 54,50 1.816 95,73 
Dispanzerji za otroke 0-6 8.585 9,15 938 93,03 
Disp. za šolsko mladino 7-18 21.142 9,90 2.136 92,20 
Skupaj 128.673 73,55 1.749 94,65 
Dispanzerji za ženske ž nad 13 57.043 9,10 6.269 111,71 
Patronaža in nega vsi 128.673 46,50 2.767 99,78 
Fizioterapija vsi 128.673 24,12 5.335 89,31 
Mladinsko 
zobozdravstvo 

O-18 29.677 16,10 1.843 75,22 

Zobozdravstvo za 
odrasle 

nad 19 98.996 40,00 2.475 94,78 

Ortodontija 3-18 26.261 1,60 16.413 48,17 
Skupaj zobozdravstvo 128.673 57,70 2.230 85,67 
Skupaj vsi nosilci 128.673 210,97 610 93,04 
Reševalna služba vsi 128.673 41,86 3.074 115,15 
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Leta 
starosti 1 

Število 
prebivalcev 

Število 
nosilcev 

Prebivalcev 
na nosilca 

Slovensko 
povprečje 

(100) 
OE NOVA GORICA 
Slošne ambulante 19 in več 78.701 46,17 1.705 101,97 
Dispanzerji za otroke 0-6 6.724 5,80 1.159 75,29 
Disp. za šolsko mladino 7-18 16.268 7,28 2.235 88,11 
Skupaj 101.693 59,25 1.716 96,47 
Dispanzerji za ženske ž nad 13 44.881 7,55 5.944 117,80 
Patronaža in nega vsi 101.693 37,15 2.737 100,87 
Fizioterapija vsi 101.693 20,48 4.965 95,95 
Mladinsko 
zobozdravstvo 

0-18 23.162 18,42 1.257 110,26 

Zobozdravstvo za 
odrasle 

nad 19 78.531 34,69 2.264 103,62 

Ortodontija 3-18 20.496 2,50 8.198 96,44 
Supaj zobozdravstvo 101.693 55,61 1.829 104,47 
Skupaj vsi nosilci 101.693 180,04 565 100,47 
Reševalna služba vsi 101.693 28,39 3.581 98,84 

Leta 
starosti 

Število 
prebivalcev 

Število 
nosilcev 

Prebivalcev 
na nosilca 

Slovensko 
povprečje 

(100) 
OE NOVO MESTO 
Splošne ambulante 19 in več 77.671 46,12 1.684 103,20 
Dispanzerji za otroke 0-6 8.577 7,55 1.136 76,83 
Disp. za šolsko mladino 7-18 19.006 7,75 2.452 80,29 
Skupaj 105.254 61,42 1.714 96,62 
Dispanzerji za ženske ž nad 13 44.529 6,32 7.046 99,39 
Patronaža in nega vsi 105.254 33,43 3.148 87,69 
Fizioterapija vsi 105.254 23,48 4.483 106,28 
Mladinsko 
zobozdravstvo 

O-18 27.898 16,10 1.733 80,01 

Zobozdravstvo za 
odrasle 

nad 19 77.356 33,50 2.309 101,58 

Ortodontija 3-18 24.687 2,90 8.513 92,88 
Skupaj zobozdravstvo 105.254 52,50 2.005 95,30 
Skupaj vsi nosilci 105.254 177,15 594 95,51 
Reševalna služba vsi 105.254 27,45 3.834 92,33 

Leta 
starosti 

število 
prebivalcev 

Število 
nosilcev 

Prebivalcev 
na nosilca 

Slovensko 
povprečje 

(100) 
OE RAVNE 
Splošne ambulante 19 in več 100.683 62,14 1.620 107,27 
Dispanzerji za otroke 0-6 9.867 10,81 913 95,63 
Disp. za šolsko mladino 7-18 24.371 11,30 2.157 91,30 
Skupaj 134.921 84,25 1.601 103,39 
Dispanzerji za ženske ž nad 13 57.357 9,10 6.303 111,10 
Patronaža in nega vsi 134.921 44,78 3.013 91,64 
Fizioterapija vsi 134.921 44,63 3.023 157,59 
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Mladinsko 
zobozdravstvo 

0-18 34.600 21,44 1.614 85,91 

Zobozdravstvo za 
odrasle 

nad 19 100.321 46,15 2.174 107,91 

Ortodontija 3-18 30.618 3,61 8.481 93,22 
Skupai zobozdravstvo 134.921 71,20 1.895 100,82 
Skupaj vsi nosilci 134.921 253,96 531 106,82 
Reševalna služba vsi 134.921 45,19 2.985 118,57 

Leta 
starosti 

Število 
prebivalcev 

Število 
nosilcev 

Prebivalcev 
na nosilca 

Slovensko 
povprečje 

(100) 
SLOVENIJA SKUPAJ 
Splošne ambulante 19 in več 1.511.624 869,71 1.738 100,00 
Dispanzerji za otroke 0-6 138.307 158,46 873 100,00 
Disp. za šolsko mladino 7-18 330.069 167,63 1.969 100,00 
Skupaj 1.980.000 1.195,80 1.656 100,00 
Dispanzerji za ženske ž nad 13 870.009 124,24 7.003 100,00 
Patronaža in nega vsi 1.979.763 717,03 2.761 100,00 
Fizioterapija vsi 1.980.000 415,60 4.764 100,00 
Mladinsko 
zobozdravstvo 

O-18 472.563 340,84 1.386 100,00 

Zobozdravstvo za 
odrasle 

nad 19 1.507.437 642,64 2.346 100,00 

Ortodontija 3-18 418.171 52,89 7.906 100,00 
Skupaj zobozdravstvo 1.980.000 1.036,37 1.911 100,00 
Skupaj vsi nosilci 1.980.000 3.489,04 567 100,00 
Reševalna služba vsi 1.980.000 559,34 3.540 100,00 

Opomba: 
- pri patronažni negi ter fizioterapiji so nosilci višje medicinske sestre in višji 

fizioterapevti 
- pri mladinskem zobozdravstvu so vključeni tudi pedontologi 
- pri zobozdravstvu za odrasle so vključeni tudi specialisti protetiki, oralni 

kirurgi in specialisti za ustne bolezni 
- pri reševalni službi so upoštevani le šoferji in spremljevalci 
- pri fizioterapiji so prišteti tudi fizioterapevti, ki delajo ambulantno v bolnišnicah 

in zdraviliščih po strukturi koriščenja prebivalcev posameznih OE 
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2.3.1.1.2. Lekarniška dejavnost 

Lekarniško dejavnost kot javno službo za preskrbo 
prebivalstva z zdravili opravljajo javne lekarne.« 

Lekarniško službo izvajajo lekarniški zavodi in zasebni 
lekarnarji. Konec leta 1998 je bilo v Sloveniji 220 javnih lekarn 
in lekarniških podružnic, od tega 53 zasebnih lekarn in 3 
zasebne podružnice. Lekarna je v poprečju oskrbovala 8973 
prebivalcev. 

Lekarne opravljajo poleg javne službe tudi del preskrbe z 
medicinskimi pripomočki, sredstvi za nego in za varovanje zdravja 
ter veterinarskimi zdravili. V javni lekarniški dejavnosti v Republiki 
Sloveniji je bilo ob koncu leta 1998 1470 zaposlenih, od tega 584 
farmacevtov, 28 inženirjev farmacije in 389 farmacevtskih 
tehnikov. Od skupnega števila zaposlenih v lekarniški dejavnosti 
je 1155 financiranih iz javnih sredstev, ki se predvidoma ne bo 
spreminjalo. 

2.3.1.2. Sekundarna in terciarna zdravstvena 
dejavnost 

Sekundarna raven zdravstvene dejavnosti podpira primarno in 
obsega specialistične ambulante ter bolnišnice. 

Izvajalci terciarne zdravstvene dejavnosti izvajajo kot nacionalne 
referenčne ustanove zahtevnejše zdravstvene obravnave, 
raziskovalno, izobraževalno in drugo strokovno delo za določeno 
medicinsko stroko. 

Tabela 5: Stanje preskrbljenosti z nosilci v specialistični ambulantni dejavnosti v 
letu 1999 (število prebivalcev na enega nosilca dejavnosti) 

Specialnost Največ Stanje 
1999 

Najmanj Zdravnikov 

INTERNISTIKA 9.721 8.749 7.954 226,31 
INFEKTOLOGIJA 289.801 260.820 237.110 7,59 
KIRURGIJA 14.920 13.428 12.208 147,45 
OKULISTIKA 35.547 31.992 29.084 61,89 
ORL 48.458 43.612 39.648 45,40 
ORTOPEDIJA 87.163 78.447 71.315 25,24 
PEDIATRIJA 86.478 77.830 70.755 25,44 
GINEKOLOGIJA 52.720 47.448 43.134 41,73 
DERMATOLOGIJA 76.469 68.822 62.565 28,77 
NEVROLOGIJA 103.578 93.220 84.746 21,24 
ONKOLOGIJA 125.757 113.181 102.892 17,49 
REHABILITACIJA 101.010 90.909 82.645 21,78 
RADIOLOGIJA 22.244 20.020 18.200 98,90 
PSIHIATRIJA 25.620 23.058 20.962 85,87 
SKUPAJ 2.573 2.315,51 2.105 855,10 

Opomba: Nevrologija brez EMG, EEG 
Radiologija zajema RTG, NMR, CT in UZ 

2.3.1.2.1. Specialistična ambulantna dejavnost 

Specialistična ambulantna in bolnišnična dejavnost sta 
funkcionalno povezani v celoto, saj se med seboj dopolnjujeta. 

Specialistična ambulantna dejavnost se izvaja v bolnišnicah, 
zasebnih specialističnih ambulantah s koncesijo, zdravstvenih 
domovih in v naravnih zdraviliščih. 

Mreža ambulantno specialistične dejavnosti v RS je razvidna iz 
tabele 5. 

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. 

Število specialistov zajema tudi tiste, ki opravljajo storitve 
funkcionalne diagnostike, storitve v urgentnih ambulantah in pri 
nujnih sprejemih. 

Geografska območja se večinoma pokrivajo z Območnimi enotami 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Odstopanja za 
10% nad ali pod povprečjem (standardom) se izračunava le v 
seštevku vseh specialističnih ambulantnih dejavnosti, ki se 
opravljajo na določnem območju. V nobenem območju 
preskrbljenost ne sme presegati zgornje meje (2.114 prebivalcev 
na specialista) in ne sme biti pod spodnjo mejo preskrbljenosti 
(2.584 prebivalcev na specialista). 
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2.3.1.2.2. Bolnišnična zdravstvena dejavnost 

Bolnišnična zdravstvena dejavnost obsega diagnostiko, 
zdravljenje, medicinsko rehabilitacijo, bolnišnično 
lekarniško službo, zdravstveno nego, nastanitev in prehrano 
v splošnih In specialnih bolnišnicah. Nivo strokovnega dela 
v posamezni bolnišnici mora biti skladen s kategorizacijo 
bolnišnice in zahtevami po kakovosti opravljenega dela. 

Organiziranje bolnišničnega oddelka za določene specialnosti je 
dopustno, kadar gravitacijsko območje bolnišnice potrebuje vsaj 
15 postelj za to specialnost. Pri tem vzpodbujamo, da se sorodni 
oddelki organizacijsko povezujejo v večje enote. Gravitacijsko 
območje se določa s splošnim in področnim dogovorom. 

Organiziranost bolnišnice na posamezne specialistične oddelke 
ne sme omejevati timske obravnave bolnika in njegove obravnave 
na enem samem mestu. 

Bolnišnična lekarniška služba se organizira v bolnišnicah 
za oskrbo z zdravili in medicinskimi pripomočki, ki se 

uporabljajo za zdravljenje In nego hospitaliziranih oseb. 

V bolnišnicah je v letu 1998 delovalo 25 bolnišničnih lekarn, 
v katerih je bilo zaposlenih 52 farmacevtov (od tega 20 
specialistov), 12 inženirjev farmacije in 93 farmacevtskih 
tehnikov. 

Za normalno zasedenost postelj se šteje 85%, razen v intenzivnih 
enotah, kjer je 70%, na infektoloških in pediatričnih oddelkih 80% 
in na psihiatričnih oddelkih 90%. 

Realizacija v letu 1998 pa je pokazala, da je prišlo do skrajšanja 
ležalnih dob tako, da je bil ves program opravljen z 3.108.280 
dnevi, kar pomeni ob normalni zasedenosti postelj 10,106 postelj 
ali 5,21 na 1000 prebivalcev. 

Delitev programov med posamezne bolnišnice, oziroma njihove 
oddelke je vsako leto opravljena na osnovi realizacije preteklega 
leta in določena s Področnim dogovoropi za bolnišnice, ob 
upoštevanju možne stopnje hospitalizacije, priliva pacientov od 
drugod in odhajanja pacientov v druge bolnišnice. 

Tabela 6: Bolnišnično oskrbni dnevi, potrebne postelje in število bolniških 
postelj na 1000 prebivalcev v letu 1998 

Bolnišnično 
oskrbni 
dnevi 

Potrebne 
bolniške 
postelje 

Število bolniških 
postelj na 1000 

prebival. 

Internistika 1 847.182 2.796 1,41 
Kirurgija 2 829.256 2.673 1,34 

Pediatrija 216.346 741 0,37 

Ginekologija 375.478 1.210 0,61 

Okulistika 59.141 191 0,10 
ORL 82.828 267 0,13 
Dermatologija 57.790 186 0,09 
Onkologija 3 99.601 321 0,16 

Rehabilitacija 4 59.074 190 0,10 
Psihiatrija 520.685 1.678 0,84 

Inv. mladina 40.089 110 0,06 
Skupaj 3.187.470 10.364 5,21 

1. internistika zajema internistiki v ožjem smislu, nevrologijo, infektologijo in 
pulmologijo 

2. kirurgija zajema kirurgijo v ožjem smislu, ortopedijo, urologijo in 
maksilofacialno kirurgijo 

3. samo Onkološki institut 
4. samo Institut za rehabilitacijo 

5. Zavod Šentvid pri Stični in Stara gora 
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Po kadrovskih standardih v letu 1998 je za bolnišnično zdravljenje 
potrebno 14.349 zdravstvenih delavcev in sodelavcev, 
preračunano iz delovnih ur. Od tega števila je 1.533 zdravnikov 
specialistov. Na vsakega zdravnika pride 209 zdravljenih 
bolnikov v bolnišnici in na vsakega farmacevta 2.100 
zdravljenih bolnikov. 

Minimalni standardi preskrbljenosti z zaposlenimi v bolnišnični 
zdravstveni dejavnosti so za 5% nižji od dogovorjenega stanja 
za posamezno kategorijo bolnišnice, oziroma oddelka. Pod temi 
minimalnimi standardi bolnišnica ne sme poslovati. 

V kadrovskih standardih so zajeti tudi delavci, ki jih sicer, zaradi 
racionalnosti, bolnišnica sama nima, temveč sklene z drugimi 
izvajalci pogodbe za opravljanje določenih opravil. 

Tabela 7.: Stanje zaposlenosti glede na planirane zasedene postelje po 
posameznih dejavnostih v letu 1998*** 

Št. zdravnikov na 
zasedeno 
posteljo 

Št. vseh delavcev 
na zasedeno 

posteljo 

Št. vseh zdravnikov 

Skupaj 0,18 1,65 1,532,72 

Kirurgija 0,21 2,05 477,58 

Intemistika 0,17 1,67 418,37 

Pediatrija 0,24 1,73 113,90 

ORL 0,17 1,53 40,07 

Okulistika 0,24 1,46 37,75 

Psihiatrija 0,08 0,85 113,17 

Ginekologija 0,21 1,99 216,10 

Dermatologija 0,14 1,34 21,76 

Onkologija 0,24 1,71 65,01 

Rehabilitacija 0,16 1,54 29,02 

*** številke predstavljajo povprečje vseh kategorij bolnišnic, vključno s terciarno 
dejavnostjo. Število delavcev in zdravnikov v posamezni kategoriji in posamezni 
dejavnosti določijo partnerji v vsakoletnem Področnem dogovoru za bolnišnice. 
Skupno število pa ne more preseči dogovorjenega stanja v letu 1999. S 
krajšanjem ležalnih dob se bo število zdravnikov in ostalega kadra na zasedeno 
posteljo vzporedno večalo. 

2.3.1.2.3. Dejavnost varovanja zdravja prebivalstva 

Socialnomedicinska, higienska, epidemiološka in 
zdravstvenoekološka dejavnost je organizirana v okviru zavodov 
za zdravstveno varstvo in Inštituta za varovanje zdravja RS. 
Dejavnost je urejena tako, da omogoča spremljanje in poznavanje 
zdravstvenega stanja prebivalstva in zdravstvenega varstva, 

izvajanje zdravstveno ekološke dejavnosti in epidemiologije 
nalezljivih bolezni, predvsem pa nadzor nad izvajanjem 
zdravstveno vzgojnih in preventivnih programov. 

Zavodi za zdravstveno varstvo delujejo na vseh zdravstvenih 
območjih. 
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Tabela 8: Število zaposlenih na IVZ in v ZZV-jih v letu 1998 

1998 

Zaposlenih Preb. na enega 

Območni ZZV 772 2580 

Inštitut za varovanje zdravja 240 8300 

Skupaj 1012 1970 

Od tega je 298 zaposlenih financiranih iz proračuna po pogodbi z Ministrstvom 
za zdravstvo. 

2.3.1.2.4 Zdraviliška zdravstvena dejavnost 

Zdraviliška zdravstvena dejavnost obsega preventivno 
zdravstveno varstvo ter specialistično ambulantno in bolnišnično 
rehabilitacijo, ki jo izvajajo naravna zdravilišča. V Sloveniji imamo 
15 naravnih zdravilišč za odrasle in 2 zdravilišči za otroke. Obseg 
programov se določa letno s splošnim in področnim dogovorom 
za zdravilišča. 

2.3.1.2.5 Zdravstvena dejavnost v socialnovarstvenih 
zavodih in zavodih za usposabljanje 

Zmogljivosti socialnovarstvenih zavodov ureja socialnovarstveni 
program R Slovenije. 

Zavodi izvajajo in organizirajo v okviru osnovne zdravstvene 
dejavnosti splošno medicinsko dejavnost, rehabilitacijo in 
zdravstveno nego ter specialistično ambulantno dejavnost v 
skladu z naravo dejavnosti zavoda. 

Kadrovski normativi, kvalifikacijska struktura in posamezni profili 
se določajo z vsakoletnim področnim dogovorom za socialno 
varstveno dejavnost. To velja tudi za kadrovske standarde v 
varstveno delovnih centrih in v zavodih za usposabljanje. Vse 
morebitne specifičnosti se upoštevajo v vsakoletnem področnem 
dogovoru. 

2.4. Zdravstveno zavarovanje 

Zdravstveno zavarovanje je sestavni del celovitega sistema 
zdravstvenega varstva v R Sloveniji. Sestoji iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, ki vključuje po zakonu vse 
prebivalce Slovenije ter prostovoljnega zdravstvenega 
zavarovanja za doplačila, nad z zakonom določenim odstotkom 
od vrednosti zdravstvenih storitev. Osnovni model obveznega 
zdravstvenega zavarovanja smo nadgradili s prostovoljnim in na 
ta način vzpostavili določeno smiselno delitev pokrivanja stroškov 
za zdravstvo z javnimi in zasebnimi viri ter omogočili obvladovanje 
naraščajočih stroškov za zdravstvene storitve. 

V R Sloveniji zagotavlja obvezno zdravstveno zavarovanje 
obsežen obseg pravic do zdravstvenih storitev in denarnih 
nadomestil, ki je primerljiv z državami EU. To se nanaša tako na 
pravice do zdravstvenih storitev, ki jih izvaja javna zdravstvena 
mreža, kot na denarna nadomestila (nadomestila plače med 
odsotnostjo z dela, povračila potnih stroškov, posmrtnine in 
pogrebnine). 

Struktura in število zavarovanih oseb se v R Sloveniji od leta 
1992 spreminja; število zavarovanih oseb se zaradi različnih 
vzrokov zmanjšuje. 

V strukturi zavarovanih oseb v R Sloveniji se zmanjšuje delež 
zaposlenih in kmetov. Povečuje se delež zavarovancev, ki plačujejo 
prispevke iz prihodkov, pridobljenih iz drugih skladov (osebe, za 
katere plačuje prispevke občina, upokojenci, itd.). 

Z vidika porazdelitve bremen med različnimi skupinami 
zavarovancev je mogoče ugotoviti, da obremenitve populacijskih 
skupin pri plačevanju prispevkov niso enakomerne. Nekatere 
kategorije zavezancev za plačilo zdravstvenih prispevkov ne 
prispevajo v skladu s svojimi materialnimi možnostmi, kot na 
primer samostojni podjetniki in obrtniki. Razmerje med prispevki 
posameznih kategorij zavezancev in višino odhodkov za 
zdravstvene storitve teh kategorij kaže na sorazmerno manjšo 
obremenjenost kmetov in upokojencev. 

Obvezno zdravstveno zavarovanje se financira preko prispevne 
stopnje za zdravstvo. Programi obveznega zdravstvenega 
zavarovanja so opredeljeni po vsebini in količini. 

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ki dopolnjuje osnovni 
model obveznega zdravstvenega zavarovanja, zagotavlja 
pomemben dopolnilni vir sredstev za zdravstvene storitve. V 
obdobju po uveljavitvi zdravstvenega zavarovanja se je ta 
dopolnilni vir za financiranje programov zdravstvenih storitev 
pomembno povečeval in je znašal leta 1998 13%. Naraščanje 
deleža zasebnih sredstev v celotnih sredstvih za zdravstvo lahko 
štejemo med glavne dosežke reforme sistema zdravstva, saj 
pomeni uvajanje novega finančnega vira tudi uresničevanje pravic 
v nezmanjšanem obsegu in praktično enak nivo kakovosti in 
standardov. 

2.5. Ekonomske razmere in finančni pogoji 
zdravstvenega varstva 

Sistem zdravstvenega varstva opredeljujeta predvsem 
ekonomska moč države, oblike delovanja in njegova 
organiziranost. Glavni parametri so število in struktura 
prebivalstva, zaposlenost in višina sredstev za zdravstvo. 

V RS v obdobju od leta 1993 bruto domači proizvod (BDP) narašča; 
v letu 1995 je znašal 2.202 milijard SIT, v letu 1996 2.552 milijard 
SIT, v letu 1997 2.907 milijard SIT, za leto 1998 pa je ocenjen v 
višini 3.279 milijard SIT (vrednosti so izražene v tekočih cenah). 

poročevalec, št. 25 72 12. april 2000 



Republika Slovenija je imela v obdobju 1995-1998 uravnoteženo 
gospodarsko rast. Po mednarodno primerljivih kazalnikih razvitosti 
R Slovenija zmanjšuje zaostanek za razvitimi. V letu 1997 je dosega 
68 % povprečnega bruto domačega proizvoda na prebivalca po 
kupni moči v EU; S 13.000 ECU (14.000 USD) bruto domačega 
proizvoda na prebivalca po kupni moči v letu 1997 (Eurostat, 
1998) je Slovenija najbolj razvita med kandidatkami za vstop v 
EU. Ob uporabi kazalnika človekovega razvoja, ki indikatorje 
gospodarske razvitosti dopolnjuje z indikatorji zdravja in izobrazbe 
prebivalstva, se je po mednarodnih primerjavah Slovenija v letu 
1995 uvrstila na 26.mesto med 175 državami, oziroma tudi pred 
nekatere države, ki so pred R Slovenijo po gospodarski razvitosti. 

Delež BDP za zdravstvo, upoštevaje javne izdatke za zdravstvo 
in sredstva prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja je bil v 
obdobju od leta 1995 do vključno leta 1998 relativno stabilen in je 
znašal v letu 1995 7,72 BDP, v letu 1998 pa 7,74 BDP. V okviru 
celotnih izdatkov za zdravstvo je prisoten trend zmanjševanja 
deleža BDP iz javnih sredstev, saj se je zmanjšal od 6,71 v letu 
1995 na 6,59 v letu 1998. Istočasno se je povečal delež zasebnih 
sredstev za zdravstvo v BDP, izraženo v višini in deležu sredstev 
BDP za zdravstvo. 

2.5.1. Financiranje zdravstvenega varstva 

Na področju zdravstvenega varstva zagotavljamo v R Sloveniji 
vse od leta 1992, po spremenjeni zdravstveni zakonodaji, in 
postopni reformi zdravstvenega varstva sorazmerno stabilno in 
uravnoteženo financiranje. Delež BDP za zdravstvo iz javnih virov 
je znašal za leto 1998 6,60 %; delež zasebnih sredstev, oziroma 
sredstev prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja pa je znašal 
0,90 % BDP. Ocenjen delež BDP iz obeh virov za leto 1998 je 7,9 
% BDP In ostaja nespremenjen glede na leto 1997. 

V zadnjih petih letih je bil delež javnih izdatkov za zdravstvo 
uravnotežen in ni presegel 7 % BDP. Zasebni del sredstev, 
upoštevaje sredstva prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja 
od leta 1992 narašča in je predstavljal za leto 1998 že 13 % 
celotnih izdatkov za zdravstvo. Če bi poleg navedenih virov 
sredstev upoštevali tudi celotna zasebna sredstva, ki jih 
zavarovane osebe plačujejo za različna plačila v zdravstvene 
namene (osebni nakupi zdravil, samoplačniške storitve, 
prostovoljno zavarovanje pri Adriaticu in drugi izdatki povezani z 
zdravstvenimi potrebami ), bi celoten delež zasebnih sredstev 
za zdravstvo v R Sloveniji že presegel 20 % in bi bil primerljiv z 
državami EU. 

Obseg zasebnih sredstev za zdravstvo narašča nerfe zaradi 
prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj, ampak predvsem 
zaradi vse večjega obsega samoplačnišklh specialističnih 
in bolnišničnih zdravstvenih storitev in zaradi dolgih 
čakalnih dob v obveznem zdravstvenem zavarovanju. 
Čakalne dobe so se podaljšale v času nedodelanih pravil 
širjenja zasebnega dela v zdravstvu. 

Prispevna stopnja za obvezno zdravstveno zavarovanje je od 
leta 1996 praktično nespremenjena in znaša 13,25 %. 

V R Sloveniji namenjamo za zdravstvo, upoštevaje podatke za 
leto 1998, 770 USD na prebivalca. Ob upoštevanju preračuna na 
primerljivo kupno moč po PPP metodi namenjamo za zdravstvo v 
R Sloveniji 1170 USD na prebivalca, od tega 1036 USD iz javnih 
sredstev in 141 USD iz zasebnih virov. Pri tem pa je potrebno 
opozoriti, da PPP metoda za primerjavo ni primerna glede na 
stroškovno strukturo izdatkov za zdravstvo; skoraj 50 % izdatkov 
v zdravstvu predstavljajo materialni stroški, ki so v pretežni meri 
vezani na uvoz, s tem pa na cene materialov in izdelkov na tujih 
trgih. Povprečje 15 izbranih držav EU znaša 1067 USD na 
prebivalca. Za ustrezno primerjavo podatkov o porabi sredstev v 
naši državi z drugimi državami bi bila potrebna standardizirana 
mednarodna metodologija; razpoložljivi podatki pa kažejo, da je 
ocenjena poraba sredstev za zdravstvo v R Sloveniji pod 
evropskim povprečjem, saj so sredstva za zdravstveno varstvo 
upoštevaje te primerjave na spodnji meji držav EU. 

Višina finančnih sredstev za zdravstveno varstvo iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja je znašala 216 mlrd SIT, iz 
proračunskih virov države pa smo namenili 5,7 mlrd SIT. Iz premij 
za prostovoljno zdravstveno zavarovanje je bilo za leto 1998 
zbranih 29,5 mlrd SIT. Skupna sredstva iz vseh navedenih virov 
za zdravstveno varstvo so za leto 1998 znašala 251,4 mlrd SIT. 

Z obvladovanjem zdravstvenih izdatkov so bile v preteklih letih 
dosledno upoštevane globalne letne omejitve na državni ravni. S 
partnerskim dogovarjanjem o vsebini, obsegu programov in 
osnovah za financiranje med izvajalci, ZZZS, zbornicama ter 
ministrstvom je bilo zagotovljeno relativno stabilno financiranje. 
Kljub stalnemu obvladovanju izdatkov za zdravstveno varstvo je 
bilo zagotovljeno ohranjanje dosežene ravni zdravstvene varnosti 
prebivalstva.Financiranje zdravstvenih programov in izvajalcev 
je potekalo tekoče. 
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Tabela 9: Ključni kazalniki slovenskega zdravstvenega sistema v primerjavi z 
nekaterimi drugimi evropskimi državami 

Enota SI A ZRN NL VB 

Celotna poraba za 
zdravstvo 

1997 1996 1997 1997 1996 

Celotna poraba za 
zdravstvo 

% BDP 7,9 8,3 10,8 9,1 8,1 

Javno zdravje % BDP 0,1 0,2 0,3 1,0 0,5 

Osnovna dejavnost* % BDP 1,5 1,6 2,0 1,1 1,3 
Specialist.dejavnost, vklj. 
bolnišnična 

% BDP 3,7 4,4 4,4 3,7 3,8 

Nega % BDP 0,3 0,8 1,1 1,5 0,9 

Zdravila % BDP 1,5 0,8 1,4 1,0 1,0 
Tehnični pripomočki % BDP 0,5 0,2 0,6 0,3 0,3 

Administracija/raziskave % BDP 0,2 0,3 1,0 0,4 0,3 

Enota SI A ZRN NL VB 

Poraba sredstev 
obveznega zdr. 
zavarovanja 

1997 1996 1997 1997 1996 

Zdravstveni programi + 
administracija 

% BDP 5,9 6,3 5,7 

Javno zdravje % BDP 0,0 0,1 0,5 

Osnovna dejavnost* % BDP 1,2 1,2 0,7 

Specialist.dejavnost, vklj. 
bolnišnična 

% BDP 3,1 3,1 3,6 

Nega % BDP 0,3 0,1 0,1 
Zdravila % BDP 0,9 0,9 0,6 
Tehnični pripomočki % BDP 0,2 0,6 0,0 

Administracija/raziskave % BDP 0,2 0,3 0,2 

* vključno z zobozdravstveno dejavnostjo 

Vir: BASYS, lastni izračuni 
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2.5.2. Mehanizmi plačevanja programov in 
zdravstvenih storitev 

Mehanizmi financiranja zdravstvenih programov in storitev so 
pomembna sestavina zdravstvenega varstva, ki v veliki meri 
vpliva na njegovo učinkovitost. 

• 
Obračunski modeli lahko spodbujajo racionalno gospodarjenje s 
sredstvi pri uresničevanju zdravstvenih programov. 

V R Sloveniji smo po uveljavitvi nove zdravstvene zakonodaje in 
zdravstvenega zavarovanja postopoma spreminjali predhodno 
uveljavljen storitveni sistem. Spremembe so bile izvedene z uvedbo 
glavarine in količnikov, povprečnih bolniško oskrbnih dni, 
pavšalnimi plačilom nekaterih storitev in podobno. 

Programi zdravstvene vzgoje se načrtujejo in financirajo z letno 
planirano vrednostjo. Uporaba storitvenega sistema ostaja v veljavi 
za svetovanje in izdajo zdravil v lekarnah, kar predstavlja dobro 
ureditev, hkrati pa posebnost načina plačevanja lekarniške 
dejavnosti glede na ureditev v evropskih državah. 

Na sekundarni in terciarni ravni je pri načrtovanju obsega 
programa bolnišnic uvedeno plačevanje po številu bolnikov, pri 
čemer je ob standardizirani povprečni ležalni dobi vzpostavljen 
sistem, ki zagotavlja bolj učinkovito plačevanje bolnišničnih 
kapacitet. S spremembami v sistemu financiranja bolnišnic je že 
zagotovljeno, da "denar sledi bolniku". Skrajševanje ležalnih dob 
in večje število obravnavanih primerov bo možno, poleg večjega 
obsega zdravljenja na način »dnevne bolnišnice«, tudi z boljšo 
organizacijo in izvedbo diagnostičnih postopkov na ambulantni 
način ter z učinkovitejšo izrabo moderne diagnostične tehnologije. 

Ob zagotavljanju pogojev kakovosti bo nujno potrebno 
dodatno opredeliti nivoje strokovnega dela v posamezni 
kategoriji bolnišnic In temu prilagoditi tudi program 
financiranja. 

2.5.3. Investicije v zdravstvenem varstvu 

Z investicijami v zdravstveni mreži se oblikujejo pogoji za 
delovanje, spremembe in razvoj zdravstvenih dejavnosti in 
programov na državni ravni. Zdravstveni izvajalci načrtujejo za 
naslednja obdobja dokaj intenzivna investicijska vlaganja v 
opremo, prostore in za investicijsko vzdrževanje. 

Ob upoštevanju obstoječe zdravstvene mreže na vseh ravneh 
zdravstvene dejavnosti in načrtovana vlaganja na posameznih 
ravneh lahko ugotovimo, da imamo v R Sloveniji na primarni 
zdravstveni ravni sorazmerno dobro zdravstveno mrežo. 
Zdravstveni domovi ne načrtujejo večjih vlaganj v novogradnje, 
temveč predvsem investicijske posege v obnovo obstoječih 
objektov, in v posodobitev medicinske in druge opreme. Pretežni 
del investicij v zdravstvu za naslednje obdobje (nad 80 %) je 
planiran v bolnišnicah in drugih zdravstvenih zavodih na 
sekundarni in terciarni ravni, katerih ustanovitelj je R Slovenija. Po 
vsebini investicijskih programov je pretežni del načrtovanih 
sredstev namenjen dokončanju in nadaljevanju obstoječih začetih 
investicij, v preostalem delu pa gre za adaptacije, modernizacije 
ter dograditve obstoječih zmogljivosti. Bolnišnice načrtujejo 
občutna investicijska vlaganja za nadomestitve v iztrošene ali 
nabavi nove medicinske opreme, ki se v pretežni meri financira iz 
lastnih amortizacijskih sredstev zavodov, iz sredstev donacij ter 
v posameznih primerih v sklopu investicijskih vlaganj po letnih 
Programih investicij, ki jih skladno z Zakonom o investicijah določa 
Vlada RS. Vse te investicije morajo biti skladne z zahtevami 
stroke In temeljiti na zahtevanem in priznanem nivoju 
oziroma programu dela. 

Srednjeročni program investicij v javne zdravstvene zavode za 
obdobje 1994-1999 skladno z Zakonom o investicijah v javne 
zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je R Slovenija, je 
omogočil usklajeno politiko investiranja v zdravstvu v odnosu na 
razpoložljiva proračunska sredstva v ta namen in po zakonu 
zbrana sredstva iz drugih virov. Zaradi prenizko ocenjenega 
programa investicij za to obdobje, precejšnjega porasta 
investicijskih stroškov spričo ostrejših predpisov in zahtev, 
podaljšanj rokov za dokončanje večjih investicij ter podražitev 
investicij, se je pokazala potreba po spremembah in dopolnitvah 
obstoječega Zakona o investicijah v zdravstvu. Po obstoječem 
zakonu bo do konca leta 1999 realiziranih predvidoma 13,4 mlrd 
sit (od tega cca 30 % iz drugih virov). 

3. STRATEGIJA IN RAZVOJNE 
USMERITVE ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA 

Osnovna strategija zdravstvene politike v nadaljnjem razvoju 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja je dvig 
kakovosti zdravja prebivalstva Slovenije in prilagajanje ter 
izboljševanje delovanja sistema v skladu s finančnimi možnostmi. 
Zdravstveno varstvo naj zagotavlja ustrezno zdravstveno 
varnost državljanov R Slovenije ob izvajanju razvojnih usmeritev 
in predlogov ukrepov za izpeljavo potrebnih nadaljnjih 
organizacijskih, kadrovskih in ekonomskih sprememb na vseh 
področjih varovanja in ohranjanja zdravja. 

Cilj tega dokumenta je celovito usmerjanje nadaljnjega razvoja 
zdravstvenega varstva države za predlagano obdobje v katerem 
je potrebno ob uresničevanju strategij Svetovne zdravstvene 
organizacije, še posebej pa načel Ljubljanske listine, sprejete v 
Ljubljani junija 1996, dograditi obstoječo zdravstveno zakonodajo 
in v sklopu pridruževanja Slovenije Evropski uniji prevzeti pravne 
okvire in se vključiti v programe na področju zdravstva. 

3.1. Zdravstveno zavarovanje 

3.1.1. Obvezno zdravstveno zavarovanje 

Ohranili, in z dopolnitvami z zakonodaji, bomo razvijali ureditev 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, uvedenega leta 1992. 
Obvezno zdravstveno zavarovanje je avtonomno področje, ki 
ga bodo skladno z zakonskimi opredelitvami opravljali predstavniki 
delojemalcev in njihovih interesnih skupin ter delodajalcev. 
Ohranjena bo njegova vloga zagotavljanja zdravstvene in socialne 
varnosti vsemu slovenskemu prebivalstvu s kritjem stroškov za 
zdravstvene storitve in druge pravice v skladu z zakonom. Izvajali 
ga bomo v skladu z načeli solidarnosti med zavarovanimi osebami, 
enakopravnosti (pravičnosti) v obravnavi in pravicah do 
zdravstvenih storitev, skrbi za zagotavljanje kvalitete in za 
spoštovanje ter varstvo pravic zavarovanih oseb in postopnim 
izenačevanjem dostopnosti storitev na območju Republike 
Slovenije. 

Vlada bo pred vložitvijo predlogov za širjenje ali oženje pravic 
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja pridobila soglasje 
socialnih partnerjev v okviru ekonomsko-socialnega sveta. 

Solidarnostna raven bo izhajala iz prioritet javnega zdravstvenega 
interesa. Določiti je potrebno z najširšim družbenim konsenzom 
vsako širitev in zožitev pravic, ker je tesno povezano z 
razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Spodbujali bomo 
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enakomernejšo obremenitev populacijskih skupin ob upoštevanju 
načela solidarnosti in dohodkovnih zmožnosti zavezancev za 
prispevek. 

Odločanje o programih zdravstvenih storitev in merilih za njihovo 
vrednotenje se bo odvijalo v postopkih pogajanj med partnerji, ki 
ga bo skladno s prakso držav EU potrebno dograditi. Z dopolnitvijo 
zakonodaje bodo tudi cene zdravil in medicinskih ter tehničnih 
pripomočkov postale predmet pogajanj med predstavniki plačnika 
(obvezno zavarovanje, izvajalci) ter proizvajalci in drugimi 
dobavitelji zdravil. 

3.1.2. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje 

Sledili bomo strategiji razvoja takšnega sistema prostovoljnega 
zdravstvenega zavarovanja, ki bo z zdravo konkurenčnostjo 
spodbujal kvaliteto zavarovalne ponudbe in reguliral cene 
zavarovanj. 

Za doplačila do polne cene zdravstvenih storitev, ki štejejo v 
obvezno zavarovanje bo preoblikovano v dolgoročno 
zavarovanje, ki bo zagotavljalo zavarovancem zdravstveno in 
socialno varnost tudi v starejših letih življenja. Vzajemnost in 
medgeneracijski odnos med zavarovanci bomo omogočili 
dostopnost tega zavarovanja predvsem starejšim osebam, pri 
katerih so potrebe po zdravstvenih storitvah in s tem tveganja 
višja. 

Poseben poudarek bo dan tudi razvoju drugih zdravstvenih 
zavarovanj, predvsem za stroške in storitve, ki niso vključene v 
obvezno zdravstveno zavarovanje ali pa bodo na zahtevo 
zavarovancev opravljene v višjem in drugačnem standardu, kot 
ga zagotavlja obvezno zavarovanje. Sem sodijo tudi storitve, ki 
so sicer v programu obveznega zdravstvenega zavarovanja, 
vendar je njihova dostopnost težja, zdravljenja v tujini in nekatere 
druge storitve. Z dopolnitvijo zakonodaje bodo dane možnosti v 
okviru prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj, da bodo lahko 
zavarovali svoje delavce za določene zdravstvene storitve tudi 
delodajalci. 

Sredstva za prostovoljna zdravstvena zavarovanja bodo v 
naslednjih letih dosegla okrog 1% BDP-ja. 

3.2. Zdravstvena dejavnost 

Odločitve o strokovnem razvoju in obsegu zdravstvene dejavnosti 
bomo sprejemali na podlagi ocene zdravstvenih in ekonomskih 
koristi, ob upoštevanju vseh stroškov (cost benefit analize). 
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 
sofinanciranjem dejavnosti na terciarni ravni (univerzitetne 
dejavnosti), ki jo izvajajo klinike in inštituti. 

Uvrščanje strokovnih in zdravstvenih novosti v program 
obveznega zdravstvenega zavarovanja bo usmerjalo Ministrstvo 
za zdravstvo preko Zdravstvenega sveta, razširjenih strokovnih 
kolegijev in strokovnih utemeljitev klinik ter inštitutov. 

Organizacija in delovanje zdravstvene službe bosta izhajali iz 
organizacijske prilagodljivosti, ki bo omogočila prehajanje osebja 

in zmogljivosti na tista medicinska področja, kjer bodo zdravstvene 
potrebe naraščale. Pri tem je treba paziti, da bodo ustrezna dela 
opravljali delavci s potrebno strokovno usposobljenostjo, ki bo 
zagotavljala ustrezno strokovno raven opravil. 

Ob omejenih sredstvih za vse oblike zdravstvenega zavarovanja, 
je mogoče višjo vrednost dela dosegati le z boljšo organizacijo 
dela, z boljšo izrabo delovnega časa in zdravstvene opreme, z 
smotrno porabo sanitetnega in zdravstvenega materiala in s 
prodajo zdravstvenih storitev, znanja in kapacitet na domačem in 
tujem tržišču. Za doseganje teh ciljev je potrebno delavce 
ustrezno motivirati; v ta namen |e potrebno določiti 
mehanizme stimulacije In kazalnike vrednotenja. 

3.2.1. Osnovna zdravstvena dejavnost 

Izvajanje zdravstvene dejavnosti v zdravstvenih domovih 
je tudi v svetovnem merilu primer uspešnega vzorca 
izvajanja zdravstvene dejavnosti In organizacijske 
povezanosti vseh nosilcev Javne zdravstvene službe na 
primarni ravni. Zdravstveni dom mora zato ostati tudi v 
prihodnje osrednji Izvajalec osnovne zdravstvene 
dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, kar naj 
upoštevajo tudi koncedentl pri izdajanju koncesij. 

Zdravstveni domovi ohranijo vsebino dela, ki jim Jo nalaga 
zakon (Zakon o zdravstveni dejavnosti, 9. člen) v obsegu, ki 
omogoča uspešno poslovanje. Občine kot ustanoviteljice 
zdravstvenih domov (Zakon o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju, 8. člen) se morajo zavedati, da 
s podeljevanjem koncesl| ne smejo ogroziti obstoja 
zdravstvenega doma, kot je definiran v 7. členu Zakona o 
zdravstveni dejavnosti, v katerem je določen obseg osnovne 
zdravstvene dejavnosti. 

Za usklajevanje zdravstvene dejavnosti v mreži javne 
zdravstvene službe In za učinkovito urejanje skupnih nalog 
javnih zdravstvenih zavodov In koncesionarjev bo na 
območju več občin oziroma regij potrebno ustanoviti svete 
javne zdravstvene službe kot posvetovalnega organa 
ustanovitelja javnega zdravstvenega zavoda oziroma 
koncedentov. 

Naloge Sveta javne zdravstvene službe so: 
- predlogi za ureditev skupnih nalog javnih zdravstvenih 

zavodov In koncesionarjev pri opravljanju zdravstvene 
dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, 
predlogi za Izdajo koncesij ali izvedbo razpisa za 
koncesije, 

- mnenja in stališča o smotrnem delovanju In razvoju 
zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe 
In zunaj nje, 

- predlogi o potrebnem investicijskem vzdrževanju In 
naložbah v materialne zmogljivosti v mreži javne 
zdravstvene službe, 
reševanje sporov med javnimi zdravstvenimi zavodi in 
koncesionarji pri opravljanju skupnih nalog in drugih 
Interesnih sporih. 

Svet |avne zdravstvene službe sestavljajo predstavniki 
ustanoviteljev oziroma koncedentov, Javnih zdravstvenih 
zavodov, koncesionarjev, Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije In Zavoda za zdravstveno varstvo. 
Način Imenovanja predsednika in članov Sveta Javne 
zdravstvene službe ter način njihovega dela določi 
ustanovitelj oziroma njegov pooblaščenec s posebnim 
aktom. 
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Pod pogoji enakih kadrovskih in storitvenih normativov 
bomo nadzorovano, usklajeno In postopoma uvajali zasebno 
delo, predvsem v ordinacijah sedanjih zdravstvenih domov. 

Uvajanje zasebnega dela ne bo vplivalo na nepretrgano in 
nemoteno zdravstveno preskrbijenost prebivalcev. 

Dokler bo obseg mreže javne zdravstvene službe 
nespremenjen lahko pridobijo koncesijo le nosilci 
zdravstvene dejavnosti ter drugi zdravstveni delavci In 
sodelavci, ki bodo prenehali opravljati zdravstveno 
dejavnost kot uslužbenci v javnih zdravstvenih zavodih. 
Novi koncesionarji se lahko vključujejo v mrežo javne 
zdravstvene službe v primerih, ko se zniža število nosilcev 
ter drugih zdravstvenih delavcev oziroma sodelavcev zaradi 
drugih vzrokov (prenehanje z delom zaradi upokojitve, smrti, 
bolezni, vrnitve ali odvzema koncesije ipd). 

V primeru, da zdravnik ali zdravstveni delavec ali sodelavec, 
ki mu je bila podeljena koncesija za določen obseg in vrsto 
dejavnosti, ne sklene pogodbe z Zavodom za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, mora koncedent na ustrezen način 
zagotoviti Izvajanje In pristop do teh zdravstvenih storitev 
na svojem območju. 

Nosilci zdravstvenih dejavnosti, ki opravljajo preventivno 
zdravstveno dejavnost oziroma skrbijo za zdravstveno 
varstvo določenih skupin prebivalcev (otroci In mladina, 
ženske v zvezi z reproduktivnim zdravjem, telesno in 
duševno prizadeti Ipd) lahko dobijo koncesijo, če bodo še 
naprej opravljali Isto zdravstveno delavnost enako ali bolj 
učinkovito in uspešno in to v enakem obsegu in kakovosti. 

Za to, da se zagotovi podeljevanje koncesij pod enakimi 
pogoji Ministrstvo za zdravstvo RS izda navodilo z 
bistvenimi elementi za izdajo odločb in sklenitev pogodb o 
koncesiji. 

3.2.2. Koordinacija in usmerjanje celovite 
zdravstvene dejavnosti 

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 ministra za zdravstvo. Na ta način bo mogoče doseči 
večji delež sredstev za osnovno zdravstveno dejavnost. 

Bolj razpršeno zdravstveno delavnost 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 
za preventivo. Zavodi za zdravstveno varstvo bodo skupaj 
z občinami, zdravstvenimi domovi In lekarnami sodelovali 
pri oblikovanju mreže javne zdravstvene službe na primarni 
ravni. Medtem ko so za koordinacijo organizacije nujne 
medicinske pomoči, dežurno službo in reševalne prevoze 
na primarni ravni odgovorni pristojni zdravstveni domovi. 

3-2.3. Lekarniška dejavnost 

Postopna privatizacija lekarn bo odvisna od zakonskih 
Predpisov. Lekarniška dejavnost lahko postopno preide v 

zasebno dejavnost. S povečanjem števila lekarn in 
farmacevtov se bo izboljševala lekarniška mreža in 
konkurenčnost v kakovosti preskrbe z zdravili. Z 
enakomerno porazdelitvijo lekarniških enot bo zagotovljena 
boljša dostopnost do zdravil. 

Posebna skrb bo namenjena svetovanju bolnikom o varni 
uporabi zdravil, tudi pri samozdravljenju, tesnejšemu 
sodelovanju z zdravniki pri predpisovanju zdravil, kar bo 
prispevalo k racionalnejši porabi zdravil in uveljavitvi 
koncepta farmacevtske skrbi v Sloveniji. 

3.2.4. Specialistična ambulantna dejavnost 

Izvajala bo strokovno usmerjeno specialistično zdravstveno 
varstvo nehospitaliziranih bolnikov. Ministrstvo, pristojno za 
zdravstvo bo pripravilo kriterije za podeljevanje koncesij za 
opravljanje javne službe v specialistično ambulantni 
dejavnosti, v katerih bodo upoštevani kadrovski in storitveni 
normativi ter načelo za ohranjanje zdravstvenih storitev na 
lokaciji zdravstvenega doma. Koncesije za opravljanje teh 
storitev na drugih lokacijah bodo možne le kadar bodo 
istovrstne storitve zagotovljene tudi na lokaciji 
zdravstvenega doma. Pogoje In oblike takega sodelovanja 
bo predpisal poseben pravilnik, ki ga bo izdalo Ministrstvo 
za zdravstvo. 

S spremembo načina financiranja specialistične ambulantne 
dejavnosti bomo skrajšali čakalne dobe in omogočili enako 
dostopnost pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Potrebno bo določiti in nadzorovati cene zdravstvenih storitev 
tudi za zasebno zdravstveno dejavnost brez koncesije. 

3.2.5. Bolnišnična dejavnost 

Za zmanjšanje stroškov bolnišnične dejavnosti se uvedejo takšni 
načini bolnišničnega zdravstvenega varstva, ki bodo zmanjševali 
ležalno dobo oziroma število bolnikov, ki bivajo v bolnišnicah preko 
noči. 

Zato bomo uvedli negovalne bolnišnice, bolnišnice na domu, 
bolnišnice v katerih bivajo bolniki kratek čas in dnevne bolnišnice. 

Določili bomo vsebino njihovega dela in pogoje za njihovo uvajanje. 
Uvajanje novih oblik bolnišnic bo pogojevalo postopno prilagajanje 
kadrovskih normativov na področju bolnišnične zdravstvene 
dejavnosti, na področju zdravstvene nege pa poglobljeno 
sodelovanje z osnovno zdravstveno dejavnostjo in področjem 
socialnega varstva. 

Zaradi boljše Izmenjave znanja In izkušenj naj bi se 
bolnišnice bolj povezale med seboj tudi z izmenjavo 
strokovnjakov. Diagnostični in terapevtski ukrepi vezani na 
drago opremo se bodo opravljali le v bolnišnicah, katere bo 
verificiralo Ministrstvo za zdravstvo. Pri teh preiskavah bodo 
lahko sodelovali usposobljeni strokovnjaki iz vseh 
bolnišnic. 

Bolnišnice bodo poskrbele za racionalno, klinično 
učinkovito, varno in strokovno učinkovito terapijo z zdravili, 
kar pogojuje tudi razvoj bolnišnične lekarniške dejavnosti 
in vpel|avo metod farmakoekonomsklh analiz v načrtovanju 
terapije. 

12. april 2000 77 poročevalec, št. 25 



3.2.6. Zdravstvena nega 

Zdravstvena nega se bo razvijala skladno s kadrovskimi, 
izobraževalnimi in materialnimi pogoji na osnovi dolgoročnega 
programa razvoja zdravstvene nege v Republiki Sloveniji s 
posebnim poudarkom na negi kroničnih bolnikov na domu in v 
zavodih. 

Patronažna služba je posebna oblika dela zdravstvene nege. 
Je edina zdravstvena služba, katere osnovna dejavnost je 
zaznava zdravstvenih razmer v lokalni skupnosti, v okolju, 
kjer ljudje živijo in pravočasno usmerjanje bolnikov v 
zdravstveni sistem. Patronažna služba mora letno izdelati 
analizo zdravstvenega stanja prebivalstva na geografskem 
področju, ki ga pokriva zdravstveni dom (število ostarelih, 
kroničnih bolnikov, nosečnic, ogroženih zaradi revščine, 
invalidov itd.) In poročilo o tem, kolikšen delež skupin s 
posebnimi potrebami je patronažna služba v tekočem letu 
obiskala. 

3.2.7. Nujna medicinska pomoč 

Zagotovili bomo razvoj nujne medicinske pomoči na vseh treh 
nivojih delovanja službe (predbolnišnična nujna medicinska pomoč, 
bolnišnična medicinska pomoč in nujni reševalni prevozi). Na tem 
področju delovanja bomo vzpostavili tesno povezavo tudi z 
nemedicinskimi udeleženci izvajanja nujne medicinske pomoči in 
organizirali primeren transport akutno ogroženih bolnikov in 
poškodovancev ter proučili možnost uvedbe novih pristopov 
pri izvajan|u nujne medicinske pomoči poškodovancem v 
prometu (npr. reševanje z motornim kolesom,...). Strokovne 
pogoje, organizacijo in izvajanje urgentne medicine bo uredil 
poseben zakon. Posebno pozornost bomo posvetili tudi 
zagotavljanju pogojev za razvoj katastrofne medicine oziroma 
zdravstvenega varstva v izrednih razmerah. 

3.2.8. Dolgotrajna nega 

Da bi vzpostavili enoten sistem dolgotrajne nege v državi in 
zagotovili ustrezno vsebinsko koordinacijo nosilcev nege, ki naj 
bi s svojim delom omogočili starejšim osebam, telesno prizadetim 
osebam in drugim posameznikom potrebnim dolgotrajne nege, 
kakovostne zdravstvene, socialne in druge storitve bo potrebno 
v Sloveniji vzpostaviti enotno obvezno javno zavarovanje za 
dolgotrajno nego. Upravičenci bi bili deležni pravic v naravi (storitve 
v ustanovah) in / ali pravic v obliki denarnih nadomestil. Takšen 
sistem dolgotrajne nege, ki bi temeljil na enotni organiziranosti in 
javnem zavarovanju ne bo zahteval bistveno povečanje javnih 
sredstev, prinesel pa bo večjo pravičnost in s tem zadovoljstvo 
ljudi. 

3.2.9. Zagotavljanje kakovosti v zdravstvu 

Pospešili bomo pripravo projektov za dvig kakovosti v sistemu 
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, vključno 
z ekonomičnostjo poslovanja, predvsem pa za smotrno uporabo 
javnih sredstev. 

Z usposabljanjem zdravstvenega osebja, smotrno uporabo 
ustrezne tehnologije, definiranjem postopkov in programov 
kakovosti bomo postopno uvajali celovito kakovost obravnave 
bolnikov v postopkih zdravljenja. 

Razvijali bomo prostovoljno delo v bolnišnicah kot eno 
izmed oblik izboljšanja kvalitete življenja bolnikov med 
hospitalizacijo in kot eno od oblik razbremenitve 
strokovnega kadra pri zadovoljevanju laičnih potreb 
bolnikov. 

3.3. Izobraževanje in strokovno usposabljanje 

3.3.1. Dodiplomsko izobraževanje 

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 SZO »Zdravje za vse« in zmožnosti 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. 

3.3.2. Podiplomsko izobraževanje 

Javni zdravstveni zavodi in koncesionarji morajo zaposlovati 
pripravnike, sekundarije in specializante do pridobitve pravice za 
samostojno delo. Programe pripravništva je potrebno prilagoditi 
tudi potrebam delodajalcev. Za to jim pripadajo tudi ustrezna 
sredstva. Z administrativnimi in finančnimi ukrepi, kot so štipendije 
(država, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 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 vneseni v vsakoletne dogovore med 
partnerji. 

Pri odločanju o specializacijah v osnovni delavnosti mora 
Imeti absolutno prednost specializacija Iz družinske medi- 
cine, razen v tistih večjih mestih, kjer je mogoče in smiselno 
zagotoviti 24-urno zdravstveno varstvo otrok. Vsebino 
specializacije Iz družinske medicine bo nujno potrebno 
posebej določiti In |o obogatiti z znanji Iz področja 
preventivne in urgentne medicine za vse starostne skupine 
prebivalstva. Dosedanjim specialistom splošne medicine, 
in tistim v dispanzerjih, je potrebno omogočiti pridobitev 
ustreznih znanj v obliki podiplomskega tečaja z Izbranimi 
poglavji Iz vsebine specializacije družinske medicine. 

Pri odločanju o specializacijah v lekarniški dejavnosti naj 
Imajo prednost tiste, ki prispevajo k varni In racionalni 
uporabi zdravil. 

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. 
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Potrebe po novih zdravstvenih delavcih v mreži javne zdravstvene 
službe, ki bodo nastale zaradi upokojitev, odhodov v zasebno 
delo zaradi prilagoditve delovnega časa direktivam EU 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, 
bodo plačevali javni zdravstveni zavodi in koncesionarji sami. 
Možnost voluntiranja bo za vse in povsem odprta. 

Za tista strokovna področja, za katera zaradi premajhnega 
zanimanja ni mogoče zagotoviti dovolj strokovnega kadra se bodo 
zagotovila posebna finančna sredstva. 

3.3.3. Strokovno usposabljanje 

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

Za organizacijo strokovnih srečanj na domači ali mednarodni 
ravni, bo potrebno predpisati splošne pogoje, ki naj določijo tako 
njihovo pogostnost, kakor tudi organizacijske in finančne pogoje 
oziroma vse oblike odgovornosti organizatorjev. 

3.4. Financiranje, upravljanje in vodenje 
zdravstvenega varstva 

V prihodnjih letih bomo zaradi zagotavljanja nespremenjene ravni 
zdravstvenega varstva ohranili delež javnih izdatkov za zdravstvo 
v višini 7% BDP. Zaradi napredka medicinske tehnologije in 
zahtevnejših medicinskih postopkov bo možno ohranjanje sedanje 
ravni zdravstvenih programov le ob doslednem obvladovanju 
stroškov in upoštevanju prioritet. 

Pri urejanju odnosov med državo, izvajalci in poklicnimi združenji 
bomo ohranjali razvoj partnerstva, ker dolgoročno zagotavlja večjo 
učinkovitost, soodgovornost in uspešnost pri oblikovanju, 
financiranju ter izvajanju zdravstvenih storitev in programov. 

3.4.1. Obvladovanje javnih izdatkov za zdravstvo 

V pogojih omejenih sredstev iz javnih virov za zdravstveno varstvo 
in ob enakih pravicah do zdravstvenega varstva bo mogoče čim 
večjo dostopnost do zdravstvenih storitev vzdrževati le z 
obvladovanjem stroškov in širitvijo prostovoljnega zdravstvenega 
zavarovanja. 

Predvsem bomo to dosegali z načinom financiranja programov in 
storitev v zdravstvenem varstvu z uvajanjem stimulacij izvajalcev 

smotrno izvajanje programov, zmanjševanje nepotrebnih 
storitev, spodbujanje razvoja strokovnosti in čimbolj 
gospodarnega ravnanja s sredstvi. 

Zaostreni bodo pogoji in odgovornosti vodilnih delavcev v 
zdravstvenih zavodih za gospodarjenje z vnaprej znanimi in 
dogovorjenimi sredstvi. Potrebno jim bo omogočiti, da bodo o 
morebitnih prihrankih odločali sami. Hkrati pa bodo morali biti 
zagotovljeni mehanizmi vzpodbud za zdravstveno osebje, da z 
racionalnim ravnanjem prispevajo k zniževanju stroškov 
zdravstvenih zavodov. 

Skladno s temi usmeritvami je mogoče pričakovati, da bodo ostala 
javna sredstva za zdravstvo ob obvladovanju javnih izdatkov za 
zdravstvo na ravni rasti družbenega bruto proizvoda. 

3.4.2. Mehanizmi plačevanja programov in 
zdravstvenih storitev 

V prihodnjih sistemih plačevanja zdravstvenih programov bosta 
morala biti ključna dejavnika učinkovitost izvajalcev in kakovost 
zdravstvenih storitev, da bo opravljeno delo tudi učinkovito in 
transparentno. Opravljeno delo bomo morali evidentirati in meriti 
tako po fizičnih kazalnikih (število bolnikov, število obiskov) kot 
po opravljenih medicinskih storitvah In ugotoviti kakovost 
opravljenega dela In njegov vpliv na nivo zdravstvenega 
stanja prebivalstva. V ta namen se vpeljuje kartica 
zdravstvenega zavarovanja oziroma zdravstvena kartica. 

V dograjevanju mehanizmov financiranja programov zdravstvenih 
storitev na vseh ravneh, bo potrebno zagotoviti vzpodbude za 
zasebne zdravnike in javne zdravstvene zavode za večji obseg 
zdravstvenih storitev na primarni ravni pred napotitvijo na 
sekundarno in terciarno raven, oziroma da bodo izvajali bolj 
kakovostno celovito obravnavo pred napotitvijo na 
sekundarno in terciarno raven. 

Skrajševanje ležalnih dob in večje število obravnavanih primerov 
bo možno poleg večjega obsega zdravljenja na način »dnevne 
bolnišnice«, tudi z boljšo organizacijo in izvedbo diagnostičnih 
postopkov na ambulantni način ter z učinkovitejšo izrabo 
moderne diagnostične tehnologije. 

Na področju specialistično ambulantne dejavnosti v bolnišnicah 
bo potrebno po predhodnem spremljanju učinkovitosti dela s 
pacienti in finančne učinkovitosti standardizirati posamezen 
specialistični pregled. V smislu racionalizacije zdravstvenega 
varstva bomo izvedli racionalno delitev dela v korist boljše 
Izrabe zdravstvenega varstva. 

V naslednjem obdobju bomo razvijali in dograjevali obstoječe 
sisteme financiranja, programov zdravstvenih storitev tako, da 
bo zagotovljen skladen razvoj medicinskih strok, zdravstvene 
mreže v Republiki Sloveniji ter ustreznejše vrednotenje rezultatov 
dela zdravstvenih delavcev. 

Za zagotavljanje pravičnejše delitve sredstev med izvajalci, 
skladnejšega razvoja strok in zdravstvene mreže in 
kakovostnega uresničevanja pravic zavarovanih oseb bomo 
uveljavili različne pristope v financiranju posameznih zdravstvenih 
dejavnosti. Način financiranja zdravstvenih programov in storitev 
bo prospektiven, kar pomeni da bodo vrednosti programov po 
dejavnostih v naprej znane oziroma določene v skladu z 
razpoložljivimi sredstvi zdravstvenega zavarovanja. Podrobnejše 
načine, metode vrednotenja programov in storitev bodo določali 
partnerji v sistemu zdravstvenega varstva. Pri tem bodo upoštevali 
naslednje usmeritve: 

a) V osnovni zdravstveni dejavnosti se bo še nadalje uporabljal 
sistem glavarine, ki naj bi v dejavnostih splošnih ambulant, otroških 
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in šolskih dispanzerjev ter dispanzerjev za ženske prinašal 
polovico prihodka, medtem ko bi poenostavljeni storitveni sistem 
prinašal drugo polovico prihodka. Količina upravičeno opravljenih 
storitev bo odvisna v teh dejavnostih od števila opredeljenih 
zavarovanih oseb, ob istočasnem upoštevanju različnega 
koriščenja glede na starost opredeljenih (količniki glede na starost). 
Vrednost posamezne standardne ekipe bo v vsej Sloveniji enaka, 
kar pomeni tudi enake cene za storitve in za glavarino. Prihodek 
standardnih ekip pa bo odvisen od števila opredeljenih zavarovanih 
oseb. Stroški laboratorijske dejavnosti bodo še nadalje sestavni 
del cene storitev in glavarine. 
b.) Zdravstvena nega na domu bo imela storitveni sistem, ki 
bo vseboval le nekaj cenovno različnih opravil, patronažna 
dejavnost pa sistem raelizacije letnega načrta. 
c.) V zobozdravstveni dejavnosti bo ohranjen storitveni sistem, 
pri čemer je potrebno število storitev bistveno zmanjšati in uvesti 
odvisnost števila upravičenih storitev od števila opredeljenih 
zavarovanih oseb. Tudi v tej dejavnosti bodo cene storitev še 
nadalje enake v vsej Sloveniji. 
d.)V reševalni službi bo cena prevoženih kilometrov pri nenujnih 
prevozih enaka pri vseh prevoznikih. Nujne prevoze pa bodo 
opravljale le reševalne postaje v javnih zavodih in to v okviru 
dogovorjenih pavšalnih zneskov. 
e.)V bolnišnični zdravstveni dejavnosti se bo sistem financiranja 
spreminjal v smeri plačevanja po primerih ob opuščanju plačevanja 
bolnišnično oskrbnih dni. Uvedena bo postopoma diferencirana 
cena primera glede na diagnozo, težo obolenja in s tem zvezanimi 
stroški. V ceni primera bodo zajeti vsi stroški diagnostike in terapije. 
Število primerov in njihova struktura pa bo vnaprej dogovorjena 
in bo odvisna od gravitacijskega območja posameznega oddelka 
posamezne bolnišnice ob upoštevanju dogovorjene stopnje 
hospitalizacije. Realizacija programa pa bo osnova za dogovorjeni 
program v naslednjem letu. Cena primera bo na vseh oddelkih 
bolnišnice enaka. Kot posebej zaračunljivi materiali pa bodo 
določeni le tisti materiali, ki so izredno dragi in se ne uporabljajo 
pri večini enakih primerov. 
f.)V zdraviliški zdravstveni dejavnosti bo še nadalje veljal sistem 
plačevanja nemedicinskega dela in medicinskega dela dnevne 
oskrbe. 
g.)V specialistični ambulantni dejavnosti bo še nadalje uveljavljen 
storitveni sistem, ki pa bo doživel temeljito prenovo in posodobitev, 
kjer bo dan večji poudarek neposrednemu delu s pacientom, 
zlasti prvemu pregledu in določen možen odstotek preiskav 
funkcionalne diagnostike. Število opravljenih prvih pregledov bo 
poleg skupnega števila storitev merilo doseganja programa in 
upravičenosti do planiranega dogovorjenega prihodka. Cene 
storitev bodo v istih dejavnostih v vsej državi enake in bodo 
vsebovale tudi sredstva za kritje stroškov laboratorijske 
dejavnosti. Enakost cen pa pomeni tudi enakost kadrovske 
sestave ekip, enake kvalifikacijske strukture in enakost stroškov 
na ekipo. 
h.) V lekarniški dejavnosti se bo financiranje dejavnosti 
uskladilo z evropskimi sistemi. 
i.)V socialno varstvenih zavodih bo sistem financiranja še nadalje 
slonel na zaračunavanju treh vrst dnevnih neg. Cena posamezne 
vrste nege bo v vsej državi enaka. 
j.) Cene storitev zavodov in drugih izvajalcev, ki opravljajo 
zdravstvene storitve za izvajalce obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, niso pa pogodbeni partnerji z Zavodom za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, bo odobraval minister za 
zdravstvo in bodo temeljile na istih kalkulativnih elementih, kot 
bodo veljali za druge izvajalce obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. 

3.4.3. Materialne zmogljivosti 

Ministrstvo za zdravstvo bo določilo standarde materiala in 
materialnih zmogljivosti v mreži javne zdravstvene službe. To so 
standardi porabe medicinskega in nemedicinskega materiala in 
zdravil, uporabe zgradb in prostorov, za medicinsko in 
nemedicinsko opremo in podobno. Te standarde bo mogoče 
prilagajati razvoju zdravstvene službe, pa tudi spreminjanju 
zdravstvenega standarda, ki bo posledica spremenjene 
zbolevnosti in zahtevnosti ljudi. 

Ministrstvo za zdravstvo določi standarde najkasneje v 1 
letu po sprejetju nacionalnega programa. 

Vzpostavili bomo strokovna telesa, ki bodo ocenjevala 
utemeljenost za nabavo, uvajanje in uporabo novih tehnologij 
(zdravila, nove metode dela, medicinska oprema, tehnični 
pripomočki) ter pripomočkov v diagnostiki in postopkih zdravljenja, 
ki se financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, ob upoštevanju strokovnih doktrin zdravljenja in 
ekonomskih možnosti države. 

3.4.4. Investicije v zdravstvu 

Politika investicij bo sledila racionalni izrabi objektov in drugega 
premoženja na osnovi izkustvenih standardov prostorov in 
opreme, oziroma tovrstnih standardov, ki so v pripravi. Posebej 
po upoštevano skrajševanje ležalne dobe in s tem prilagojenih 
potreb po posteljnih zmogljivostih in vključevanje drugih 
zdravstvenih programov. Pri investicijah v opremo pa bo imela, 
ob upoštevanju zahtev novih medicinskih tehnologij, prioriteto 
smotrna izraba medicinske opreme in strategija na področju 
zdravstvenega varstva. V ta namen bodo zaradi celovite 
odgovornosti vključeni v zagotavljanje finančnih sredstev tudi 
uporabniki - upravljalci investicij. 

Cilj zakonskih in drugih podlag za politiko investicij v zdravstvu je, 
ustvariti pogoje za razvoj sodobnega zdravstva, z vsebinsko in 
krajevno uravnoteženimi naložbami v javno zdravstveno mrežo, 
kot izhaja iz tega dokumenta. S spremembami zakonodaje bo 
zagotovljena podlaga za nadaljevanje proračunskega financiranja 
in za financiranje iz drugih virov. Hkrati bo določen program 
investicij za srednjeročno in letno obdobje v skladu z dejanskimi 
potrebami za delovanje javne zdravstvene službe. 

Na podlagi teh kriterijev bo potrebno v tem planskem 
obdobju zagotoviti približno 46 mlrd SIT zaradi 
nerealiziranega programa investicijskih naložb Iz zakona 
za program nujnih Investicij v zdravstveno mrežo, predvsem 
na področju urejanja Infrastrukture, požarne in druge 
varnosti ter za zagotavljanje standardov prostorov In 
opreme, ki bodo zagotavljali verifikacijo vseh javnih zavodov, 
katerih ustanovitelj je Vlada R Slovenije. 

Posebno prioriteto morajo Imeti Investicije za urgentno 
medicino, sicer ne bo zagotovljena nujna pomoč, skladno z 
že veljavnim pravilnikom. 
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3.4.5. Zaposlovanje v mreži javne zdravstvene službe 

Število vseh zaposlenih v mreži javne zdravstvene službe za 
potrebe obveznega zdravstvenega zavarovanja se praviloma 
ne bo povečalo. Nove prioritetne naloge zdravstvenega varstva 
se bodo urejevale 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 Slovenije pa jim bo za ustrezen 
odstotek znižal program iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. 

Kjer bodo tehnično-servisni del zdravstva prenesli na zasebno 
področje izven zdravstva, se bodo stroški reševalnih, tehničnih 
in finančnih služb sicer vračunali v ceno storitev, ne bodo pa se 
računali več zaposleni na teh področjih. 

Zagotovila se bodo javna sredstva za prezaposlitev, nujno 
potrebno prekvalifikacijo, dokvalifikacijo in druge ustrezne ukrepe 
za zaposlene v zdravstvu, katerih delo ne bo več potrebno. 

V lekarniški dejavnosti se bo za izvajanje javne službe 
povečalo število zaposlenih zaradi predvidene širitve 
lekarniške mreže In izboljšanja lekarniške službe v 
bolnišnicah. 

3.4.6. Zdravstveno informacijski sistem 

Za zagotavljanje informacij o izvajanju programov in zdravstvenih 
storitev v vseh zdravstvenih dejavnostih potrebnih za vodenje 
politike, načrtovanje, usmerjanje razvoja in uspešno ter učinkovito 
funkcioniranje zdravstvenega varstva bo vzpostavljanje enotnega 
zdravstveno informacijskega sistema ena izmed prednostnih 
nalog v naslednjih letih. To je namreč pogoj za nadaljnji strokovni 
dvig in kakovost zdravstvenega varstva, možnost izmenjave 
podatkov in mnenj med zdravniki (telemedicina), za večjo 
preglednost nad poslovnimi dogodki, spremljanjem ukrepov za 
racionalnost in stroškov poslovanja, hkrati pa podlaga za 
pridobitev potrebnih podatkov o uresničevanju partnerskih 
pogajanj za oblikovanje zdravstvenih programov. Tem usmeritvam 
bo prilagojena tudi naložbena politika v zdravstvenih zavodih in 
usposabljanje zaposlenih. 

Ministrstvo za zdravstvo RS bo skupaj z ostalimi 
odgovornimi vladnimi resorjl in inštltucijaml v sistemu 
zdravstvenega varstva In zdravstvenega zavarovanja v 
obravnavanem obdobju pripravilo projekt posodobitve 
zdravstvenega sektorja s poudarkom na modernizaciji 
zdravstveno informacijskega sistema na nacionalni ravni. 
Projekt predvideva vzpostavitev nacionalnega centra za 
izmenjavo podatkov zdravstvenega resorja (National Health 
Information Clearinghouse) In podatkovnih skladišč pri 
Izvajalcih javne zdravstvene službe. Pri tem bodo dosledno 
upoštevani mednarodno uveljavljeni standardi na področju 
zdravstvene informatike In zagotovljeni vsi potrebni ukrepi 
za varovanje podatkov. 

3.4.7. Usposabljanje strokovnjakov za vodstvene 
funkcije 

Za čimboljšo izrabo zdravstvenih zmogljivosti bo vse 
Pomembnejše učinkovito vodenje in upravljanje. Razvijali in 

strokovno krepili bomo vodstvene funkcije. Vodstvom zdravstvenih 
izvajalcev mora biti zagotovljena čimvečja stopnja avtonomije v 
okviru pogojev gospodarjenja z javnimi financami. Hkrati pa si 
bomo prizadevali za večjo stopnjo deregulacije in decentralizacije 
predvsem pri upravljanju bolnišnic s ciljem čimbolj učinkovitega 
upravljanja z razpoložljivimi sredstvi. Zaradi zagotavljanja večje 
preglednosti in učinkovitosti pri upravljanju ter gospodarjenju bomo 
pri organiziranju zavodov zasledovali princip najustreznejših 
organizacijskih in upravljalskih nivojev in po potrebi decentralizacijo 
obstoječih zavodskih oblik. 

Zaradi zahtevnosti upravljanja in vodenja bolnišnic in drugih 
zdravstvenih zavodov bomo v tem planskem obdobju zagotovili 
ločitev upravne in strokovne funkcije vodstvenih delavcev v 
zdravstvenih zavodih. 

Omogočili bomo usposabljanje vodilnih delavcev, da si bodo morali 
pridobiti ustrezna znanja za vodenje poslovnih procesov. Imeti 
morajo takšna znanja in veščine ,da bodo odgovorni za učinkovito 
organizacijo dela, gospodarno porabo in izrabo vseh virov za 
poslovni rezultat zavoda. Te veščine bodo postale pogoj za za 
prevzem vodilnih nalog. 

3.4.8. Trženje zdravstvenih storitev 

Zaradi izraženih potreb in tržne zanimovosti bomo z ustreznimi 
predpisi vzpodbujali interese izvajalcev v javni zdravstveni mreži, 
da razvijajo ponudbe dodatnih zdravstvenih storitev, ki ne 
obremenjujejo javnih finančnih sredstev, hkrati pa kakovostno 
dopolnjujejo ponudbo zdravstvenih storitev v državi. Ti dodatni 
programi ne bodo smeli zmanjševati uresničevanja pravic iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja in dostopnosti 
prebivalcev do zdravstvenih storitev, hkrati pa bodo vzpodbujali 
izvajalce v konkurečno organiziranost dela in kakovostnejše 
izvajanje storitev nadstandardnih zdravstvenih programov. Država 
bo ustrezno vzpodbujala tržno uspešnost in učinkovitost 
izvajalcev, da se bodo prilagajali potrebam trga s kakovostjo in 
cenovno sprejemljivimi zdravstvenimi storitvami. 

3.4.9. Nadzor 

Zaradi doseganja čim višje kakovosti strokovnega dela, ustrezne 
organiziranosti zdravstva in uravnoteženosti finančnega 
poslovanja, pravičnosti in dostopnosti do zdravstvene službe, 
bomo okrepili strokovni, upravni in nadzor nad uresničevanjem 
pravic zavarovancev. 

Strokovni nadzor posameznih zdravnikov in zobozdravnikov bo 
izvajala Zdravniška zbornica, drugih strokovnjakov pa njihove 
poklicne zbornice. Strokovni nadzor zdravstvenih zavodov bodo 
izvajale pooblaščene zbornice in Ministrstvo za zdravstvo. Upravni 
nadzor bo izvajalo Ministrstvo za zdravstvo, nadzor nad 
uresničevanjem pravic in pogodbenih obveznosti zdravstvenih 
zavodov in zasebnih koncesionarjev pa Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. 

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

V vse oblike strokovnega ali upravnega nadzora bomo po potrebi 
lahko vključevali tudi ustrezne strokovnjake iz tujine. 
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3.4.10. Sodelovanje ljudi 

Glede na pomen pravice do zdravja in zdravstvenih storitev kot 
ene izmed temeljnih pravic človeka bomo razvojne in tekoče 
probleme zdravstvenega varstva reševali z aktivnim 
sodelovanjem ljudi. Zato bomo vzpostavili pogoje za aktivnejše 
delovanje Sveta za zdravje pri Vladi RS, območnih svetov 
zavarovancev in delodajalcev ter podpirali združevanje in 
vključevanje potrošnikov oziroma uporabnikov zdravstvenih 
storitev In zainteresiranih nevladnih organizacij v reševanju 
specifičnih vprašanj zdravstvenega varstva v državi in na 
posameznih območjih. Za dosego teh ciljev bomo razvijali strategije 
za promocijo pravic in dolžnosti bolnikov ter sodelovanje 
zavarovancev, uporabnikov oziroma potrošnikov zdravstvenih 
storitev v načrtovanju, izvajanju in nadzorovanju sistema pravic 
iz zdravstvenega zavarovanja. 

4. PREDNOSTNA RAZVOJNA 
PODROČJA 

Za uresničitev predlagane strategije in razvojnih usmeritev v 
prejšnjem poglavju bomo v tem planskem obdobju v procesu 
vstopanja v EU uresničevali naslednje prednostne naloge: 

a.) Vzpodbujali bomo vse nosilce zdravstvenega varstva, da bodo 
sodelovali pri oblikovanju in izvajanju programov za promocijo 
zdravja. Pri tem bodo posebej podprte samozaščitne dejavnosti 
prebivalstva, organiziranje medsebojne pomoči pri obvladovanju 
določenih kroničnih bolezni kot Jih opredeljuje SZO in vse tiste 
dejavnosti, ki bodo pripomogle k bolj humani in neinstitucionalni 
obravnavi določenih skupin prebivalstva in bolnikov. 

b.) Posebno skrb bomo posvetili vzgoji otrok in mladine za zdrav 
način življenja, v kateri bodo sodelovali vsi strokovnjaki, ki so 
vključeni v vzgojo, tako,da bodo oblikovali in izpeljali vzgojne 
programe z aktivnim sodelovanjem staršev in otrok. Zavezati Je 
potrebno vzgojno izobraževalni In zdravstveni sektor k 
sodelovanju zlasti na področju šolske medicine In 
zobozdravstva. 

c.) V prizadevanjih za preprečevanje številnih dejavnikov tveganja, 
ki lahko iz okolja vplivajo na zdravje ljudi bodo sprejeti ustrezni 
zakonski predpisi za varovanje zdravja pred škodljivimi 
posledicami fizikalnih, kemičnih in bioloških ter socialnih 
dejavnikov. 

d.) Zaradi nacionalnega pomena zdravstvenega varstva in glede 
na pomen pravice do zdravja in zdravstvenih storitev, kot ene 
izmed temeljnih človekovih pravic, bodo promovirani ukrepi 
varovanja zdravja in življenjskega okolja. 

e.) Spodbujali bomo raziskave zdravja prebivalstva v okviru 
interdisciplinarnih preiskav, s posebno pozornostjo spremljanja 
življenjskih navad in vzorcev obnašanja ljudi, zlasti glede 
njihovega vpliva na velike zdravstvene probleme: nalezljive 
In nenalezljlve bolezni, travmatizem In duševne motnje. 

f.) Zadostili bomo osnovnim potrebam po zdravstvenem varstvu 
vsega prebivalstva, z dostopno, široko in dobro razvejano mrežo 
javne zdravstvene službe. 

g.) Vzpostavili bomo mednarodno sodelovanje pri razreševanju 
problemov zdravja prebivalcev, ki se lahko rešujejo le s širšim 
mednarodnim sodelovanjem. Hkrati bomo krepili na posameznih 
zdravstvenih področjih sodelovanje z drugimi državami, kar bo 
omogočalo sproten dotok novih znanj in možnost mednarodnih 

primerjav. Vključevali se bomo v Integralne programe promocije 
zdravja Svetovne zdravstvene organizacije in javnega zdravstva 
EU kot so: zdrava mesta, zdrave šole in drugi. 

h.) Usklajeno bomo izvajali strategijo varovanja zdravja v skladu 
z usmeritvami dokumentov svetovne zdravstvene organizacije. 
To usklajevanje bo prevzel Svet za zdravje pri Vladi RS, katerega 
sestavo in način delovanja bomo uskladili s tem planskim 
dokumentom. V sestavo sveta za zdravje bodo vključeni 
predstavniki socialnih partnerjev, ki so reprezentativni za 
področje države kot predstavniki interesov zavarovancev 
in zavezancev za plačilo prispevkov zdravstvenega 
zavarovanja. 

i.) O zdravju prebivalcev Slovenije bo na podlagi analiz, stališč in 
ukrepov Vlade RS v določenih časovnih obdobjih poglobljeno 
razpravljal Državni zbor RS. 

4.1. Prednostni cilji razvoja zdravstvenega varstva 

V skladu z metodologijo SZO je potrebno v načrtovanem planskem 
obdobju razvoja zdravstvenega varstva izpolniti šest prednostnih 
ciljev. Za uresničevanje vsakega cilja so v tem dokumentu 
predlagani ukrepi, ki jih bo morala država uresničiti za zagotavljanje 
ustrezne ravni zdravstvene varnosti državljanov. 

4.1.1. PRVI PREDNOSTNI CILJ: Oblikovanje politike 
varovanja zdravja 

UKREPI: 

1. Zagotavljanje razmer za oblikovanje politike 
krepitve in povrnitve zdravja 

Državni zbor RS bo spremljal izvajanje nacionalnega programa 
zdravstvenega varstva RS. Predvsem pa bodo Vlada RS in vsa 
njena ministrstva poskrbela v skladu s svojimi pristojnostmi, da 
bo pri vseh razvojnih projektih upoštevano varovanje zdravja 
prebivalstva. 

2. Usklajevanje aktivnosti vladnih resorjev 

Svet za zdravje Vlade RS bo usklajeval aktivnosti vladnih resorjev 
ob sprejemanju projektov, ki lahko kakorkoli vplivajo na zdravje 
ljudi. Usklajevanje bo zlasti potrebno pri določanju davčne politike, 
obrambe, prehranske politike, pri določanju športnih in kulturnih 
programov, vpeljavi novih tehnologij in opuščanju starih, 
prostorskih rešitvah, in posodobitvi učnih programov, varstva 
udeležencev v cestnem prometu, varovanja zdravja pri delu. 

Čeprav so v posameznih sektorjih že prisotna vlaganja v zdravje, 
je očitno, da je potrebno vzpostaviti učinkovito medsektorsko 
sodelovanje z jasnimi razmerji in odgovornostmi. 

3. Zdravstveno osveščanje in vzgojni progami 

Zdravstvenovzgojne vsebine, predvsem o dejavnikih tveganja, 
ki ogrožajo zdravje ljudi, bodo vgrajene v vse izobraževalne 
programe na vseh stopnjah in zunaj šol, tako za mladino in odrasle. 
Aktivnosti bodo načrtovane usklajeno in enotno za vso državo in 
jih bo vodilo Ministrstvo za zdravstvo. 
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4. 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. Socialno 
ekološki programi in projekti za promocijo zdravja so glavna 
usmeritev tako strategije SZO »Zdravje za vse do leta 2000«, ki 
jo podpira večina evropskih držav in z njo dopolnjuje obstoječe 
sisteme zdravstvenega varstva ter integralne in medsektorske 
programe obravnave zdravja prebivalstva v določeni oblikovani 
skupnosti. 

5. Varovanje zdravja na lokalni ravni 

V reševanje zdravstvenih problemov na lokalni ravni se bomo 
vključevali poleg prebivalcev samih in zdravstvenih delavcev, 
tudi strokovnjaki drugih ved in predstavniki lokalnih skupnosti, 
gospodarstva ter nevladnih organizacij. 

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

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. 

7. Izobraževanje strokovnjakov za krepitev in 
povrnitev zdravja 

Spodbujali bomo izobraževanje na področju krepitve zdravja in 
medsebojno izmenjavo znanj med strokovnjaki različnih ved. 

zavarovanec plača za samoplačnlško ali nadstandardno 
zdravstveno storitev, oziroma doplačilo k ceni zdravstvene 
storitve, bo opremljen s preglednimi informacijami o 
pravicah zavarovancev. Zavarovanec bo na teh mestih 
obveščen vsaj o dogovorjenih čakalnih dobah za 
posamezne zdravstvene storitve v okviru obveznega 
zavarovanja, o standardih storitev, za katera doplačil ni in o 
višini doplačil za nadstandard oziroma za samoplačniško 
storitev. Dodano mora biti tudi navodilo o izbiri osebnega 
zdravnika ter mesto za pritožbe v primeru kratenja pravic. 

Zmanjševali bomo potrebn razlike v financiranju zdravstvenih 
programov po območjih, če niso objektivno utemeljene. 

Če zaradi omejenih finančnih možnosti prihaja pri zagotavljanju 
zdravstvenih pravic do čakalnih dob, je nujno potrebno zagotoviti 
pravično dostopnost. Morebitna prednostna obravnava je lahko 
pogojena samo s strokovnimi kriteriji. 

3. Skladen razvoj zdravstvenih dejavnosti 

Prednost bodo imele tiste vrste zdravstvene dejavnosti oziroma 
stroke v posameznih območjih, ki bodo najbolj učinkovito 
zmanjševale razlike. Izhodišče za ukrepe bo ugotovljeno 
epidemiološko stanje bolezni in preskrbljenost prebivalstva z 
zdravstvenimi programi. 

4. Smotrna uporaba sredstev za zdravstveno varstvo 
po območjih 

S smotrnim vlaganjem v zdravstvene zmogljivosti po območjih, s 
spodbujanjem gospodarnega ravnanja, uvajanjem zasebnega dela 
in ustrezno ceno storitev, bomo zagotovili čim bolj pravične 
možnosti do koriščenja zdravstvenih storitev in kakovost storitev 
za zadovoljevanje potreb prebivalcev. 

4.1.2. DRUGI PREDNOSTNI CILJ: Zmanjševanje 
razlik v zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
stanju prebivalcev 

UKREPI: 

1. Iskanje vzrokov za razlike in njihovo zmanjševanje 

Izdelali bomo raziskave o razlikah v zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem stanju različnih skupin prebivalstva po spolu, 
starosti, socialnem položaju, izobrazbi in območjih. Pri tem bodo 
raziskave usmerjene tudi v preučevanje različnih dejavnikov 
tveganja, ki najbolj ogrožajo zdravje in življenje prebivalcev 
posameznih območij. Ukrepanje pa bo usmerjeno v njihovo 
zmanjševanje. Na podlagi teh raziskav bodo pripravljeni predlogi 
za zmanjšanje razlik. 

2. Zagotavljanje pravične dostopnosti do zdravstvenih 
storitev 

Zagotovili bomo potrebno enakomernejšo obveščenost 
prebivalstva o zdravstvenih pravicah in o možnostih, ki jih nudi 
zdravstveno varstvo. 

Za delovanje sistema zdravstvenega zavarovanja bo 
ključnega pomena dobra obveščenost zavarovancev o 
njihovih pravicah. V ta namen bodo določeni standardi za 
njihovo obveščenost: vsaka čakalnica oziroma prostor, kjer 

4.1.3.TRETJI PREDNOSTI CILJ: Spreminjanje zdravju 
škodljivih vzorcev vedenja 

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

UKREPI: 

1. Aktivnosti za preprečevanja kajenja 

Aktivnosti bomo usmerjali na štiri področja: uveljavljanje programov 
za preprečevanje kajenja, razvijanje razmer za možnost izbire 
okolja brez kajenja, priprava in izvajanje programov za odvajanje 
kajenja. Zaposleni bomo promovirali delovna mesta brez 
tobačnega dima. Predlagali pa bomo tudi, da se del davščin od 
prodaje tobačnih izdelkov nameni za vzgojo in osveščanje 
prebivalstva ter financiranje preventivne dejavnosti. 

2. Uvajanje zdrave in uravnotežene prehrane 

Aktivnosti bomo usmerjali predvsem v osveščanje prebivalcev o 
načelih zdrave, uravnotežene prehrane in uvajanje prehrans!;ih 
navad v smislu pravilne izbire živil in biološke sestave hrane. 
Organiziran bo stalen prehranski nadzor zaradi proučevanja 
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zdravstveno statističnih podatkov o obolevnosti 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. 

Za spremljanje problematike na področju prehrane bo Vlada RS 
ustanovila Urad za prehrano, pri MZ pa bomo ustanovili komisijo 
za živila in prehrano, ki bo strokovno posvetovalno telo izključno 
za reševanje zdravstvene problematike. 

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 fizične in psihične krepitve ter preprečevanja bolezni srca 
in ožilja in drugih kroničnih degenerativnih bolezni. 

4. Preprečevanje čezmernega uživanja alkoholnih 
pijač in nedovoljenih drog 

Izdelali in uresničevali bomo nacionalni program za preprečevanje 
čezmernega uživanja alkoholnih pijač in nedovoljenih drog; 
aktivnosti bodo usmerjene predvsem v delo z mladino, družino in 
šolo. Predlagali bomo, da se del davščin od prodaje alkohola 
uporabi za zdravstveno varstvene aktivnosti. 

5. Izboljšanje duševnega zdravja 

Izdelali in uresničevali bomo programe za zdravo duševno 
življenje, predvsem otrok in mladine, s spodbujanjem vključevanja 
v programe za obvladovanje stresov zaposlenih na delovnem 
mestu in ostarelih. 

6. Pospeševanje spolnega in reproduktivnega zdravja 

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 
okužbe z virusom HIV bomo izvajali nacionalni program borbe 
proti aidsu. 

4.1.4. ČETRTI PREDNOSTNI CILJ: Kakovostno 
življenjsko okolje 

Proučevanju kakovosti življenjskega okolja bo zaradi njegovega 
vpliva na zdravje ljudi namenjena posebna pozornost. Za dosego 
zastavljenih ciljev bomo načrtovali in uresničevali priporočila 
Svetovne zdravstvene organizacije, zajeta v 'Evropski listini o 
življenskem okolju in zdravju', ter Helsinški in Londonski deklaraciji 
o okolju in zdravju. 

UKREPI: 

1. Vzpostavitev Informacijskega sistema za spremljanje 
zdravstveno ekoloških razmer. 

2. Ugotavljanje onesnažen|a elementov živl|en|skega (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 
nevarnosti, predlogi za zmanjševanje in odstranjevanje 
škodljivosti. 

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, okolju in delavcem 
manj škodljivih tehnologij, ki zmanjšujejo ogrožanje zdravja v 
življenjskem, delovnem in bivalnem okolju. 

6. Preverjanje vseh zakonskih predpisov iz vidika preprečitve 
škodljivih vplivov na zdravje ljudi ter Iz vidika usklajenosti z 
direktivami EU. 

7. Priprava ter Izvajanje nacionalnega programa okolje in 
zdravje z natančno zastavljenimi zdravstveno ekološkimi 
cilji in sodelovanje pri pripravi nacionalnega programa 
varstva okolja. 

4.1.5. PETI PREDNOSTI CILJ: Spodbujanje razvoja 
stroke in izboljšanje kakovosti dela zdravstvene 
dejavnosti 

UKREPI: 

1. Smotrno organiziranje zdravstvene dejavnosti 

Razvijali bomo sistem, ki bo čim bolje povezal skrb za bolnika na 
vseh treh ravneh (primarni, sekundarni in terciarni), pri čemer 
mora ostajati zagotavljanje večine zdravstvenih potreb čim bližje 
prebivalstvu. Osnova sistema mora še naprej ostati primarno 
zdravstveno varstvo z izbranim zdravnikom kot osebo, preko 
katere vstopa posameznik v zdravstveni sistem in ki izvaja sam 
ali s pomočjo nasvetov usmerjenih strokovnjakov zdravstveno 
varstvo vsakega posameznika v vseh njegovih življenjskih 
obdobjih.Sekundarno in terciarno zdravstveno varstvo pa 
zagotavlja sistem občasnega usmerjenega svetovanja in izvajanja 
zahtevnejših diagnostičnih, zdravstvenih in rehabilitacijskih 
postopkov. Možnost, da specialist na sekundarni ali terciarni ravni 
postane bolnikov stalni zdravnik za določen zdravstveni prob- 
lem, je potrebno omejiti samo na najbolj medicinsko zahtevne 
primere. Z ustreznim izobraževanjem in povezovanjem med 
zdravniki na primarni in sekundarni ravni pa omogočiti, da bo 
večje število bolnikov kot doslej ostajalo v trajni oskrbi na primarni 
ravni. 

S pomočjo stalnega izobraževanja, standardov, pisnih navodil o 
najprimernejšem načinu izvajanja posameznih zdravstvenih 
postopkov ter izvajanjem strokovnega nadzora bo potrebno krepiti 
upoštevanje načel dobre klinične prakse in s tem zagotavljati, da 
se določena storitev izvaja v mejah pričakovane kakovosti ne 
glede na to, ali se izvaja na primarni, sekundarni ali terciarni ravni. 
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2. Razvoj enotnega zdravstvenega informacijskega 
sistema 

Zagotovljali bomo koordiniran razvoj in poenotenje obstoječega 
zdravstvenega informacijskega sistema in informacijskih 
podsistemov. Tako razvit informacijski sistem bo podpiral 
načrtovanje, spremljanje in vrednotenje razvijanja zdravja, 
zdravstvenega varstva in zdravstvenih dejavnosti ter ocenjevanje 
kakovosti zdravstvenega varstva. 

Prednostni cilj je zagotovitev ustrezno razvite, hitre in varne 
informacijske in komunikacijske infrastrukture, elektronski dostop 
do strokovnih medicinskih revij na Internetu. 

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. 

4. Uvedba primernih ekonomskih in finančnih 
instrumentov 

Mehanizmi financiranja morajo spodbujati racionalen način 
izvajanja zdravstvenih programov in vplivati na višjo raven 
kakovosti zdravstvenih storitev. 

Način plačevanja zdravstvenih programov mora vzpodbujati 
zagotavljanje kakovostne in učinkovite obravnave čim večjega 
števila bolnikov, »po načelu, da denar sledi bolniku«. 

5. Uvedba sistema celovite kakovosti dela 
(integriranega razvoja kakovosti) 

Na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti bomo uveljavljali sistem 
celovite kakovosti dela s ciljem, da razvijamo zmogljivosti sistema 
zdravstvenega varstva tako, da bo bolje ustrezal željam in 
potrebam bolnikov in vsega prebivalstva ob smotrni uporabi 
sredstev. 

Integriran razvoj kvalitete mora vpeljati in povezati poklicne 
zdravstvene, vodstvene (menedžerske) in organizacijske metode 
za izboljševanje kvalitete in hkrati povečevati vlogo bolnika. 
Temeljiti mora na razvoju managementa ob hkratnem sodelovanju 
zdravstvenih delavcev, izboljševanju procesov, meritvah in 
analizah učinkov. 

Na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti bosta vzpostavljena 
strokovni nadzor In kontrola kakovosti dela.Spodbujali bomo dvig 
strokovnosti in stroškovne zavesti. 

6. Preskrba z zdravili in medicinskimi pripomočki 

2 upoštevanjem principov sodobne farmakoterapije si bomo 
prizadevali za čim bolj racionalen način predpisovanja zdravil in 
Medicinskih pripomočkov. Ohranili bomo vpliv države na njihovo 
ceno, skladno s sistemom oblikovanja cen v EU. 

Zakonodajo s področja zdravil In medicinskih pripomočkov bomo 
Popolnoma harmonizirali z evropskim pravnim redom in s tem 
omogočili zaščito javnega zdravja po evropskih standardih, lažji 
dostop slovenski farmacevtski industriji do tržišča EU in prost 
Pretok teh izdelkov. 

7. Izobraževanje zdravstvenih delavcev 

Izobraževanje za vse zdravstvene poklice bomo uskladili z 
zahtevami EU. 

4.1.6. ŠESTI PREDNOSTI CILJ: Raziskave varovanja 
zdravja 

Upoštevajoč priporočila strokovnjakov SZO, ki pripisujejo 
raziskavam na področju varovanja zdravja pomembno vlogo, 
bomo v R Sloveniji pospeševali epidemiološke, antropološke in 
sociološke raziskave o zdravstvenem stanju prebivalcev o vplivu 
življenjskega sloga na zdravje, o medsebojnem vplivu duševnega, 
telesnega in socialnega okolja na zdravje, o preskrbljenosti 
prebivalstva z zdravstveno dejavnostjo in njene učinkovitosti ter 
o procesih načrtovanja in odločanja na področju varovanja zdravja. 
Vključili se bomo v programe EU s področja javnega zdravstva. 

4.2. Prednostne naloge po skupinah prebivalstva 

Zaradi različnih potreb posameznih skupin prebivalstva, v tem 
dokumentu izpostavljamo posebne prednostne naloge po 
skupinah prebivalstva. 

4.2.1. VAROVANJE ZDRAVJA OTROK IN 
MLADOSTNIKOV 

UKREPI: 

1. Izboljšanje zdravstvene vzgoje 

Ciljne populacije bodo otroci, mladostniki, mladi odrasli 
(študenti, mladi delavci) in njihovi starši. Vsebine bodo 
vnešene tudi v dodiplomske in podiplomske študije za 
vzgojitelje, učitelje ter druge strokovnjake, ki delajo z 
mladimi. 

Namen vzgoje za zdravje je ozavestiti in motivirati 
posameznika, da bo aktivno skrbel za svoje zdravje In zdravje 
drugih, ki pa mu mora biti s strani družbe tudi omogočena 
tako v bivalnem kot delovnem okolju. 

2. Izboljšanje zdravstvenega in zobozdravstvenega 
varstva 

Pomeni zagotoviti mladim dostopno zdravstveno In 
zobozdravstveno varstvo, ki ga bodo izvajali za delo z 
mladimi usposobljeni kadri (spec. pediatrlje, šolske medi- 
cine, spec. pedontologi, otroški/mladinski zobozdravniki, 
subspeclallsti..). 

Zakonsko, finančno In organizacijsko je potrebno zagotoviti 
24 urno pediatrično zdravstveno skrb na primarni, 
sekundarni In terciarni ravni zdravstvenega varstva 
prilagojeno potrebam otrok in mladostnikov ter možnostim 
posameznih krajev v Sloveniji (mladostniške posvetovalnice, 
centri za otroke in mladostnike, bolnišnični oddelki, dnevna 
bolnišnična oskrba, konzillarni zdravniki...). 
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3. Predšolskih otrok 

Varovanje zdravja predšolskih otrok bo še naprej potekalo 
celostno (kurativno in preventivno varstvo skupaj) po 
dispanzerski metodi dela (neprekinjeno, aktivno iskanje 
potencialno bolnih in ogroženih posameznikov in skupin). 
Preventivne programe bomo vsebinsko in organizacijsko 
posodobili. 

Namen preventivnih programov pri predšolskih otrocih je 
aktivno spremljanje zdravja posameznika in vrstnlške 
skupine, odkrivanje zdravstvene problematike (tudi oralnega 
zdravja), ukrepanje In svetovanje (otroku, 
staršem,vzgojiteljem...). Obsega oceno telesne rasti in 
razvoja, ugotavljanje telesnega, duševnega in socialnega 
zdravja, življenjskih navad in tveganih vedenj, ki izhajajo iz 
otrokove družine in okolice (pozitivni In negativni kazalniki 
zdravja). 

4. Varstvo zdravja šolskih otrok in mladostnikov 

Varovanje zdravja šolskih otrok in mladostnikov (tudi 
študentov in mladih delavcev) bo še naprej potekalo 
celostno (kurativno in preventivno varstvo skupaj) po 
dispanzerski metodi dela (neprekinjeno, aktivno iskanje 
potencialno bolnih in ogroženih posameznikov in skupin). 
Preventivne programe bomo vsebinsko in organizacijsko 
posodobili. 

Namen preventivnih programov pri šolskih otrocih In 
mladostnikih je aktivno spremljanje zdravja posameznika 
In vrstniške skupine, odkrivanje zdravstvene problematike 
(tudi oralnega zdravja), ukrepanje In svetovanje (otroku, 
staršem, učiteljem...). Obsega oceno telesne rasti In razvoja, 
ugotavljanje telesnega, duševnega in socialnega zdravja, 
življenjskih navad in tveganih vedenj, ki izhajajo Iz 
mladostnikovega ožjega in širšega okolja (pozitivni in 
negativni kazalniki zdravja). 

Preventivne preglede otrok In mladostnikov bomo izvajali 
skladno s strokovnimi navodili o izvajanju preventivnega 
zdravstvenega varstva na primarni ravni. 

Posebno skrb bomo namenili otrokom in mladostnikom s 
prizadetostmi pri obravnavi na vseh treh ravneh 
zdravstvenega varstva (na finančnem, organizacijskem in 
zakonskem področju). 

Spodbujali bomo medsektorsko sodelovanje v skrbi za 
zdravje otrok, mladostnikov in mladih odraslih na vseh 
nivojih družbe Izhajajoč iz strategije promocije zdravja od 
lokalne skupnosti do vladnih teles. 

5. Zdravstveno varstvo nabornikov 

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). Prizadevali si bomo, da se obdobje služenje 

vojaškega roka nameni spreminjanju zdravju škodljivih vzorcev 
obnašanja. 

4.2.2. VAROVANJE ZDRAVJA ODRASLIH 

1. Varovanje reproduktivnega zdravja 

Pravice do celostnega varovanja reproduktivnega zdravja 
bodo uveljavljali ženske in moški vseh starostnih skupin v 
javnih In zasebnih zdravstvenih zavodih, skladno z 
doktrinarnimi stališči in po dispanzerski metodi dela, ki 
pomeni aktivno skrb za zdravje, izvajanje preventivnih 
programov ter vzpodbujanje k večji skrbi za svoje zdravje s 
posebnim poudarkom na skupinah populacije s povečanim 
tveganjem.S strani družbe moramo zagotoviti čim bol|šo 
dostopnost do zdravstvenih služb in storitev, kar je temelj 
za uspešno varovanje reproduktivnega zdravja ter za 
učinkovito uveljavljanje pravic. 

2. Razvoj medsektorskega načrtovanja varovanja 
reproduktivnega zdravja 

Izdelali bomo strategijo varovanja reproduktivnega zdravja 
ter njihove vsebine vključevali v vse zakonske akte na državni 
in lokalni ravni ter se ustrezno povezovati z drugimi 
relevantnimi sektorji (Izobraževanje, socialno skrbstvo, 
zaposlitev, okolje). Aktivno bomo vključili tudi nevladne 
organizacije, ki lahko bistveno pripomorejo k večji 
dostopnosti In sprejemljivosti uslug reproduktivnega 
zdravstvenega varstva kot tudi k boljši osveščenosti vseh 
plasti prebivalstva. 

3. Krepitev zdravstveno vzgojnega dela na področju 
vzpodbujanja varovanja reproduktivnega zdravja 

Za Izboljšanje reproduktivnega Zdravja In kvalitete življenja 
žensk In moških moramo zagotoviti medsektorsko 
sodelovanje pri zagotavljanju zdravega načina življenja, 
zadovoljajočega In varnega spolnega življenja ter 
odgovornega starševstva . Zagotoviti moramo dostopnost 
Informacij, vzgo|e in preventivnih programov za 
reproduktivno zdravje za odgovorne in prostovoljne 
odločitve o spolnem življenju, rojstvu otrok In dostopnost 
do čim večje Izbire sodobnih metod za načrtovanje družine 
in drugih metod za urejanje plodnosti po Izbiri, ki niso v 
nasprotju z zakonom. Z dopolnilnim izobraževanjem in 
doslednim izvajanjem preventivnih programov bomo lahko 
bistveno zmanjšali nenačrtovane zanositve In dovoljene 
splave, kakor tudi zbolevnost zaradi spolno prenosnih 
bolezni In kasne|še neplodnosti.. Potrebno |e osvestiti 
mladostnike in še posebej otroke pred zlorabami (spolne 
zlorabe, nasilje, poraba nedovoljenih drog) ter Jih dopolnilno 
Izobraževati o sodobnih konceptih načrtovanja rojstev In 
spoštovanja reproduktivnih pravic. Spreleti moramo 
prednostne cilje in strategi|e za krepitev zdravja z 
zmanjšanjem potrošnje alkoholnih pijač, tobaka In drugih 
drog ter zdravju škodljivih vzorcev vedenja. 
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4. Izboljšanje prednosečnostnega, predporodnega, 
obporodnega in poporodnega zdravstvenega varstva 

Zagotovili bomo celovite storitve za zadovoljitev vseh 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 nosečnost in porod, parom 
pa najboljše možnosti za zdravega otroka. Večjo pozornost 
bomo namenili posebnim potrebam mladostnikov in jih 
pritegnili k sodelovanju načrtovanju programov, ki ustrezajo 
njihovim potrebam. Razvijanje strategij in preventivnih 
programov je temeljna naloga stroke in načrtovalcev 
izvajanja reproduktivnega zdravstvenega varstva. 

5. Izvedba organiziranega odkrivanja raka na 
materičnem vratu in dojkah 

Izdelali bomo program aktivnega presejanja za zgodnje 
odkrivanje žensk z rakom na materničnem vratu, s katerim 
bomo zmanjšali umrljivost žensk zaradi te bolezni, ki sodi 
med glavne vzroke umrljivosti žensk. Za zmanjšanje 
umrljivosti zaradi raka dojke, ki je pri ženskah vodilni vzrok 
umiranja (med 20. in 40.letom), moramo omogočiti dostopne 
in kvalitetne storitve zgodnjega odkrivanja in zdravljenja. 
Načrtovalci preventivnih programov na področju varovanja 
reproduktivnega zdravja so dolžni razvijati strategije 
skladno z doktrinarnimi stališči in dejanskimi potrebami ter 
ustrezno dopolnilno izobraževati ženske v borbi proti tem 
boleznim. 

6. Sistematično spremljanje zbolevnosti in 
invalidnosti 

S posebnimi programi (CINDI, namenskimi preventivnimi 
pregledi, pregledi nabornikov, ipd.) bomo odkrivali dejavnike 
tveganja za pojav kroničnih bolezni (bolezni srca in ožilja, 
rakave bolezni, sladkorne bolezni, duševne bolezni, bolezni 
odvisnosti In druge) In izdelali program ukrepanja na podlagi 
analiz ter tako zmanjšali obolevnost In umrljivost zaradi 
kroničnih bolezni. Z zagotavljanjem varnega delovnega 
okolja, optimalizacije delovnih pogojev bomo zmanjšali 
obolevnost in Invalidnost delovno aktivnih prebivalcev 
zaradi bolezni gibal ter odsotnost z dela. 
Z zdravstveno vzgojnimi programi bomo omogočili 
posameznikom dostop do informacij, ki jim bodo služIle za 
oblikovanje zdravih vedenjskih vzorcev. 

4.2.3. VAROVANJE ZDRAVJA DELAVCEV IN 
ŠPORTNIKOV 

UKREPI: 

1. Zdravstveno varstvo delavcev bo prilagojeno 
kriterijem EU in mednarodnim konvencijam. 

Vzpostavljeno in poglobljeno bo sodelovanje pri izvajanju ukrepov 
za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu s strokovnjaki s 
Področja medicine dela, splošne in šolske medicine, zdravniškimi 
'n invalidskimi komisijami ter drugimi pristojnostmi za varnost in 
zdravje pri delu. 

2. Varnost in zdravje pri delu 

V okviru nalog, ki jih je za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu 
dolžan zagotavljati delodajalec po Zakonu o varnosti in zdravju 
pri delu (Uradni list RS 56/99) bo naloge pooblaščenega zdravnika 
opravljal zdravnik specialist medicine dela, zaposlen v javnem 
zdravstvenem zavodu, oziroma pravne ali fizične osebe, ki jim 
bo minister za zdravstvo podelil koncesijo za opravljanje medi- 
cine dela v mreži javne zdravstvene službe. 

Kurativno zdravstveno varstvo delavcev bo okviru 
zdravstvenega zavarovanja opravljal osebni zdravnik, ki bo 
ugotavljal in ocenjeval tudi začasno delanezmožnost v povezavi 
s pooblaščenim zdravnikom delodajalca. Inštitut za medicino 
dela bo opravljal tudi naloge, ki jih določa Zakon o varnosti 
in zdravju pri delu (Uradni list RS 56/99). 

Za oblikovanje strokovne doktrine na področju medicine dela, za 
proučevanje vzrokov za nastanek poklicnih bolezni, poškodb pri 
delu, odsotnosti z dela, spremljanje poklicnih bolezni, za izvajanje 
medicine dela na sekundarni in terciarni ravni, za opravljanje 
znanstveno raziskovalnega in izobraževalnega dela na področju 
medicine dela ter za druga strokovna dela se bo ustanovil Inštitut 
za medicino dela, kot vrhunska strokovna institucija v državi. 

Zaradi neenakomerne preskrbljenosti zaposlenih s specialisti 
medicine dela in zaradi novih nalog zdravnikov specialistov medi- 
cine dela po zakonu o varnosti in zdravju pri delu bo potrebno 
uvesti več novih prostih specializantskih delovnih mest oziroma 
zaposliti več specialistov medicine dela. 

3. Absentizem 

Za zmanjšanje absentizma bomo vzpodbudili aktivnosti glavnih 
nosilcev za izobraževanje in informiranje, predvsem delodajalcev 
in njihovih združenj. S spremembo zakonodaje bomo predpisali 
spodnjo mejo pravic do nadomestil na račun obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, zaostrili nadzor nad delom 
zdravnikom in zavarovancev posameznih primerih ugotovljene 
nezmožnosti za delo in postali gornje meje trajanja začasne 
odsotnosti ter z dopolnitvijo zakonodaje izvršili prenos večje 
odgovornosti za zdravstveni absentizem na delodajalce, posebej 
za primere ko so vzroki za odsotnost z dela nastali pri delu. 

4. S Fakulteto za šport bomo sodelovali pri oblikovanju 
inštitucije, ki naj bi na področju zdravstvenega varstva športnikov 
proučevala fiziologijo in biomehaniko športa, športni travmatizem, 
prehrano športnikov in psihologijo športa. 

Zdravniki športne medicine bodo sodelovali s športnimi pedagogi. 

4.2.4. VAROVANJE ZDRAVJA OSTARELIH 

UKREPI: 

1. Omogočanje čim daljšega neodvisnega življenja 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, 
bolnišnice za podaljšano hospitalno zdravljenje. 
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V okviru socialnovarstvenih programov bomo sodelovali pri 
razvijanju in delovanju: 

dnevnih centrov za ostarele, 
pomoči starim na domu, 
storitev v varovanih stanovanjih. 

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. 

V pripravi na starost bomo dali poudarek izobrazbi vseh ljudi, da 
bodo bolje poznali procese in pojave, ki so vključeni ali spremljajo 
normalno staranje in spremembe, ki nastopijo z boleznimi ostarelih. 

2. Zagotavljanje ustreznega zdravstvenega varstva 

Primarno zdravstveno varstvo bomo zagotovljali in približali 
ostarelim. Bolnišnično oskrbo bomo usmerili v hitro in učinkovito 
diagnostiko, terapijo in rehabilitacijo, katerih cilj je čim hitrejša 
vrnitev bolnika v domače okolje. 

Staranje prebivalstva bo posledično terjalo povečanje obsega 
zdravstvenih storitev na vseh nivojih zdravstvenega varstva. 

3. Organiziranje neinstitucionalnih oblik življenja 
ostarelih 

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

4. Skrb za neozdravljivo bolne in umirajoče 

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

5. Vzpostavitev enotnega obveznega zavarovanja za 
dolgotrajno nego 

Z vzpostavitvijo enotnega obveznega zavarovanja za dolgotrajno 
nego bomo predvsem izenačili pravice za dolgotrajno nego, 
zagotovili kakovost izvajanja storitev, zagotovili enake pogoje in 
enake možnosti za uveljavitev pravic do dolgotrajne nege, dosegli 
večjo stopnjo humanizacije skrbi za ostarele, bolne in osamele, 
zmanjšali stopnjo hospitalizacije ter omogočili osebam kakovostno 
bivanje v svojem najbližjem socialnem okolju. 

4.2.5. VAROVANJE ZDRAVJA INVALIDOV 

UKREPI: 

1. Organiziranje kakovostne rehabilitacije 

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, vzdrževanja psihosocialne in 
fizične kondicije invalidov po zaključenem procesu rehabilitacije. 

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 
z medicinsko tehničnimi pripomočki, ki jim bodo olajšali 
obvladovanje okolja. Sodelovala bodo tudi pri oblikovanju in 
uveljavljanju njihovih posebnih interesov, da jim bodo zagotovljene 
enake možnosti kot drugim. Sodelovala bodo tudi pri izdelavi 
tipologije invalidnosti. 

3. Sodelovanje pri pripravi nacionalne strategije 
invalidskega varstva 

Pristojna ministrstva bodo sodelovala pri izoblikovanju nacionalne 
strategije in celostnem uresničevanju načrtovanega invalidskega 
varstva v Sloveniji. 

Izvajanje nacionalnega programa varstva invalidov bomo poverili 
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. 

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. USMERITVE IN MERILA ZA 
OBLIKOVANJE MREŽE JAVNE 

ZDRAVSTVENE SLUŽBE 

Mreža javne zdravstvene službe pokriva potrebe po 
zdravstvenem varstvu državljanov R Slovenije in vseh drugih, 
ko iščejo zdravstveno pomoč. 

Mreža javne zdravstvene službe se ločeno določi za primarno in 
sekundarno raven izvajanja zdravstvene dejavnosti. 

Merila za postavitev mreže javne zdravstvene službe na primarni 
ravni težijo k zmanjševanju razlik med gravitacijskimi območji 
posameznih zdravstvenih domov. 

Merila za postavitev mreže javne zdravstvene službe na 
sekundarni ravni težijo k zmanjševanju razlik med gravitacijskimi 
območji izvajalcev po posameznih specialističnih dejavnostih. 

Gravitacijsko območje za določitev javne zdravstvene mreže na 
terciarni dejavnosti je vsa država. 

Vlada RS bo določila minimalne kadrovske standarde v zdravstveni 
dejavnosti najkaanaja v 1 latu po aprajatju nacionalnega 
programa. Pri opredelitvi minimalnih kadrovskih, pa tudi drugih 
standardov v zdravstvu bo izhajala iz razpoložljivih javno-finančnih 
in zasebnih sredstev. Prilagajanje kadrovskih standardov poteka 
usklajeno in načrtovano tako, da se bodo do leta 2004 zmanjšale 
razlike med posameznimi gravitacijskimi območji na največ 10 % 
zaostajanja oz. preseganja slovenskega povprečja. 

V R Sloveniji bomo imeli leta 2004 enega zdravnika na vseh 
ravneh zdravstvene dejavnosti na 503 do 593 prebivalcev, 
zobozdravnika na 1211 do 1995 prebivalcev, farmacevta na 2933 
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do 4077 prebivalcev, medicinsko sestro na 150 do 192 prebivalcev 
in enega zaposlenega v zdravstveni dejavnosti na 56 do 71 
prebivalcev. 

Najmanjše območje za preverjanje preskrbljenosti je izpostava 
ZZZS. Preskrbljenost znotraj območja izpostav usklajujejo 
prizadete občine. Pet odstotne razlike se ne nanašajo na 
posamezne dejavnosti, temveč na seštevek vseh dejavnosti 
osnovnega zdravstva. 

Mrežo javne zdravstvene službe v RS na primarni ravni bo na 
podlagi meril in navodil ministra, pristojnega za zdravstvo, določila 
za svoje območje občina oziroma mestna občina. Mrežo javne 
zdravstvene službe v RS na sekundarni in terciarni ravni bo 
določila Vlada RS s posebnim predpisom v štirih mesecih po 
sprejemu tega programa. Vsako spremembo tega predpisa mora 
za naslednje leto minister, pristojen za zdravstvo določiti najkasneje 
do 31. oktobra v tekočem letu. 

5.1. Primarna raven zdravstvene dejavnosti 

Primarna raven zdravstvene dejavnosti je 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. Če je v 
gravitacijskem območju zdravstvenega doma več občin, se te 
med seboj dogovorijo o uresničevanju mreže zaradi potrebe, da 
ne presežejo obsega mreže gravitacijskega območja ZD. 

Mrežo na primarni ravni za zdravstveno varstvo študentov 
zagotavlja R Slovenija. 

Območni zavod za zdravstveno varstvo koordinira izvajanje 
programa cepljenja in drugih preventivnih programov na primarni 
ravni. 

Na demografsko ogroženih območjih sodeluje pri zagotavljanju 
mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni R Slovenija. 

5.1.1. Osnovna zdravstvena dejavnost 

5.1.1.1 Vsebina in organizacija zdravstvene službe 

Temelj organizacije In Izvajanja osnovne zdravstvene 
dejavnosti na primarni ravni bo še nadalje predstavl|al 
zdravstveni dom, ki bo v skladu z Zakonom o zdravstveni 
dejavnosti 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 medicine dela, prometa in športa, 
* službo splošne medicine, 
* patronažno službo, 

zobozdravstveno službo, 
* laboratorijske In druge diagnostične dejavnosti, 

reševalno službo, če ta ne bo organizirana v bolnišnici 
ali na drug način. 

Z uvajanjem specializacije iz družinske medicine bo zdravstveni 
dom lahko postopno združeval nekatere sedaj ločeno 
organizirane dejavnosti. 

Zdravstveni dom je lahko organiziran za več občin, odvisno od 
velikosti in števila prebivalcev. Hkrati bo lahko po pogodbi v skladu 
z zakonom opravljal za druge občine tiste dejavnosti, ki jih ne 
opravlja njihov zdravstveni dom. 

Manjša organizacijska enota je zdravstvena postaja, ki mora 
imeti v svoji sestavi najmanj: 

- službo splošne oziroma družinske medicine in dispanzer 
za otroke in mladino oziroma enoto dolžinske medicine 
zagotovljeno službo nujne medicinske pomoči 
osnovno diagnostično dejavnost. 

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, in sicer tako, da 
se praviloma zasebna izvaja v obstoječih kapacitetah in ob 
upoštevanju neprofitnih najemnin. 

5.1.1.2 Kadri 

Zdravstvene delavce bomo načrtovali po enakih izhodiščih za 
vso Slovenijo, da bomo s tem dosegli zagotovljeno zmanjšanje 
razlik v dostopnosti primarnega zdravstvenega varstva vsem 
prebivalcem. Število zaposlenih v se bo spreminjalo v skladu z 
merili. 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. 

Zdravstvena ekipa v zasebni zdravstveni dejavnosti bo obvezno 
vključevala zdravstvenega tehnika. 

Na spremembe števila zaposlenih bodo 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 
vsebinska ali količinska širitev programov. 

Ministrstvo za zdravstvo bo najkasneje v šestih mesecih izdelalo 
natančnejša merila za uresničevanje tega programa. 

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. 

Za ambulantno obravnavo in rehabilitacijo otrok in mladine z 
duševnimi in telesnimi motnjami v razvoju bomo oblikovali 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 +/- 5%. 

Standarde za ekipe nujne medicinske pomoči bo določilo 
Ministrstvo za zdravstvo. 
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5.1.2. Lekarniška dejavnost 

Lekarniška dejavnost se bo izvajala v javnih lekarniških zavodih, 
zasebnih lekarnah s koncesijo in v bolnišničnih lekarnah. 

5.1.2.1. Javna lekarniška služba 

Lekarniški zavodi bodo še nadalje organizirali in vodili galenske in 
kontrolne analizne laboratorije ter farmakoinformativno službo. 
Postopna privatizacija lekarniške dejavnosti bo odvisna od 
spremenjenih zakonskih podlag in od nacionalno dolpčenih 
usmeritev lekarniške dejavnosti. S tem pa se izboljšala pokritost 
ter kakovost preskrbe prebivalstva z zdravili. S postopnim 
večanjem števila zasebnih lekarn bo v javni mreži vsaka zasebna 
lekarna pomenila ustrezno znižanje ekip v lekarniških zavodih. 

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. 

5.1.2.1 Kadri 

Kadri v lekarniški dejavnosti se bodo posebej povečevali v 
bolnišnicah, v zunanji mreži za preskrbo prebivalcev pa le na 
račun zgoščanja zasebne lekarniške mreže, oziroma z rastjo 
števila prebivalcev na določenih območjih. V letu 2004 je v lekarniški 
dejavnosti predvideno, da bo en tarmacevt na 3500 prebivalcev 
ter en specialist farmakoinformatike na 100.000 prebivalcev. 
Povečalo se bo število specialistov oblikovanja zdravil, 
specialistov preizkušanja zdravil in specialistov farmacevtske 
informatike. V bolnišnicah se bo organizacijsko in strokovno 
usposobila bolnišnična lekarniška služba. 

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

Število zaposlenih farmacevtskih tehnikov se spreminja s 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. 

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 

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

5.2.1. Specialistična ambulantna zdravstvena 
dejavnost 

Načrtovano zmanjšanje bolnišničnega zdravljenja bo povečalo 
potrebe po specialističnih ambulantah, pripravljeni bodo strokovni 
kriteriji za sprejem v bolnišnico samo tistih bolnikov, pri katerih 
diagnostika, zdravljenje in rehabilitacija niso možne brez 
hospitalizacije. Specialistično ambulantna dejavnost bomo izvajali 
v bolnišnicah, zasebnih specialističnih ambulantah s koncesijo, 
zdravstvenih domovih in v naravnih zdraviliščih. 

5.2.1.1. Zavodi 

Posebnih zavodov za specialistično ambulantno dejavnost ne 
načrtujemo. 

Specialistične ambulante bodo nameščene v bolnišnicah, 
zdravstvenih domovih, naravnih zdraviliščih in zasebnih prostorih. 
Zasebni specialisti se bodo lahko povezovali med seboj v zadruge. 

Za potrebe vojske bodo organizirane tiste specialistične 
ambulante, ki so nujno potrebne za nemoten potek vojaškega 
usposabljanja. 

Za verifikacijo specialističnih ambulant bo standarde opremljenosti 
določilo Ministrstvo za zdravstvo. 

Kot posebna oblika specialistične dejavnosti se bodo oblikovali 
centri za preprečevanje, zdravljenje in rehabilitacijo odvisnikov. 
Merila za te centre bo izdelalo Ministrstvo za zdravstvo. 

5.2.1.2. Kadri 

Mreža ambulantno specialistične dejavnosti v RS ne bo večja od 
sedanjega stanja. 

Število zdravniških ekip v ambulantni specialistični dejavnosti se 
bo spreminjalo glede na število prebivalcev. Zaradi nadomeščanja 
bolnišničnega zdravljenja z drugimi sodobnimi načini zdravljenja 
(dnevna bolnišnica, ambulantna dejavnost, podaljšanje zdravljenja 
na domu) se bo število ekip v ambulantni specialistični dejavnosti 
zvečalo na račun zmanjšanja specialistične dejavnosti na 
bolnišničnih oddelkih. 

Preskrbljenost z ambulantnim specialističnim zdravstvenim 
varstvom se bo ugotavljala na območju posameznih geografskih 
območjih bolnišnic, ob upoštevanju dejanskega koriščenja te 
dejavnosti tudi pri drugih izvajalcih izven območja in koriščenja 
drugih prebivalcev v tem območju. 

5.2.2. Specialistična bolnišnična zdravstvena 
dejavnost 

Cilj sodobne bolnišnične dejavnosti je kakovostna obravnava 
dogovorjenega število bolnikov v čim krajšem času in na najbolj 
racionalen način. Osnovna usmeritev bo enaka stopnja 
hospitalizacije ob krajši ležalni dobi. Tem ciljem bomo prilagajali 
število bolniških oddelkov in bolniških postelj. 
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Klinični center bo še naprej istočasno opravljal specialistično 
bolnišnično zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni za svoje 
gravitacijsko območje, ter posebej zahtevne storitve na terciarni 
ravni za območje celotne države. Onkološki inštitut in Inštitut za 
rehabilitacijo RS opravljata specialistično bolnišnično zdravstveno 
dejavnost tako na sekundarni kot terciarni ravni za področje 
celotne države. 

5.2.2.1 Zavodi 
% 

Število in razporeditev splošnih bolnišnic bomo prilagajali 
standardom, v skladu z razvojnimi usmeritvami. Prilagajali bomo 
število postelj, kakor tudi ustanavljanje in opuščanje oddelkov v 
posameznih bolnišnicah. 

5.2.2.1.1 Specialistični bolnišnični oddelki 

Če se število bolnikov zniža letno pod raven 15 postelj za 
posamezno specialnost, se bo začel postopek za ukinitev 
oddelka. Ob ukinitvi oddelka bodo ostale v bolnišnici potrebne 
specialistične ekipe za izvajanje specialistične konzultantske 
službe, razen tistih, ki so zastopane v primarnem zdravstvenem 
varstvu. Potrebo po obstoju specialističnih ekip določi minister za 
zdravstvo. 

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. 

Hospitalizirani bolnik bo imel pravico do ustreznega specialista 
tudi, če bolnišnica, v kateri se zdravi, nima ustrezne specialistične 
dejavnosti. 

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

Na podlagi Pravilnika o merilih za razvrščanje bolnišnic (Uradni 
list RS, št. 43/98) in drugih predpisov ter ob upoštevanju strokovne 
opremljenosti in usposobljenosti kadrov bo Ministrstvo za 
zdravstvo razvrstilo bolnišnice v skupine. 

5.2.2.1.2 Stopnja hospitalizacije (število zdravljenih v 
bolnišnicah na 1000 prebivalcev) 

Stopnja hospitalizacije se v seštevku do leta 2004 ne bo bistveno 
spremenila. Spreminjale pa se bodo stopnje hospitalizacije v 
posameznih dejavnostih zaradi staranja prebivalstva in zaradi 
manjše rodnosti. Dokler ne bodo izdelana merila za ugotavljanje 
specifičnosti v posameznih geografskih območjih, ki narekujejo 
različnost v stopnji hospitalizacije, bodo dopustne razlike med 
območji največ v razponu 90-110 % slovenske povprečne stopnje 
hospitalizacije. 

Dejavnost Najmanj Največ 

Intemistika 24,37 29,79 
Infektologija 4,63 5,65 
Pulmologija 5,29 6,47 

Nevrologija 2,84 3,48 

Kirurgija 39,12 47,82 

Ortopedija 5,62 6,86 
Mf kirurgija 0,72 0,88 
Pediatrija 12,39 15,15 
Ginekologija 30,67 37,49 
ORL 5,12 6,26 
Okulistika 3,98 4,86 
Dermatologija 1,70 2,08 

Onkologija 4,02 4,92 
Rehabilizacija 0,72 0,88 

Skupaj 141,20 172,58 

Psihiatrija 4,67 5,71 

Vse skupaj 145,87 \ 178,2$ 

*** Stopnja hospitalizacije zajema tudi primere v enodnevni bolnišnici. 

Tabela 4.5. Stopnja hospitalizacije po dejavnostih do leta 2004 *** 
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Tako stopnja hospitalizacije ne bo v nobenem območju višja od 
178,29 na 1000 prebivalcev in ne nižja od 145,87 na 1000 
prebivalcev. V povprečju pa bo dosegala okrog 172 primerov na 
1000 prebivalcev. 

Povprečna trajanja zdravljenja ne bodo presegala z vsakoletnim 
dogovorom določenih ležalnih dob. 

Ob tako določenih maksimalnih ležalnih dobah, bomo za pro- 
gram bolnišničnega zdravljenja potrebovali 3,187,470 bolnišnično 
oskrbnih dni ali 10.364 postelj ob normalni zasedenosti (80-85 
%), oziroma 5,21 postelje na 1000 prebivalcev. 

S skrajševanjem ležalnih dob se bodo potrebe po številu 
bolnišničnih postelj še nadalje zmanjševale ob nespremenjeni 
stopnji hospitalizacije. Prihranjena sredstva bodo bolnišnice 
uporabile predvsem za uvajanje novih načinov zdravljenj, nove 
diagnostične postopke in nove tehnologije. 

Med posameznimi strokami bo možno prelivanje posteljnih 
zmogljivosti od strok, ki načrtovano število bolniških postelj lahko 
zmanjšajo, v tiste stroke, kjer se bodo izkazale večje potrebe. 
Osnova za spremembe bosta stopnja hospitalizacije in dejanska 
gravitacija bolnikov. 

5.3. Inštitut za varovanje zdravja RS in Zavodi za 
zdravstveno varstvo 

Organiziranje in delovanje Inštituta za varovanje zdravja (IVZ) 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. 

Za zboljšanje kakovosti dela in uspešnejše izvajanje nalog bodo 
IVZ in ZZV negovali in spodbujali timsko delo in vzpostavili 
sodelovanje s strokami, ki so povezane z njihovo dejavnostjo. 
Sodelovali bodo med seboj, z inštituti Medicinske fakultete in 
drugimi ustreznimi zavodi. 

5.3.1. Zavodi 

ZZV bodo v planskem obdobju delovali v vseh zdravstvenih 
območjih. Ustanovljene bodo enote ZZV za Posavje, Zasavje, 
Notranjsko, Ruj In Velenje. 

5.2.2.1.3. Terciarna raven zdravstvene dejavnosti 

Izvajalci terciarne zdravstvene dejavnosti izvajajo kot nacionalne 
referenčne ustanove zahtevnejše zdravstvene obravnave, 
raziskovalno, izobraževalno in drugo strokovno delo za določeno 
medicinsko stroko. 

Kot osnova za izračun potrebnih sredstev za terciarno dejavnost 
bomo upoštevali 12 % vseh planiranih postelj v Sloveniji, razen 
psihiatričnih, kjer se bo upoštevalo le 6 %. Skupaj to predstavlja 
996 postelj. Na teh posteljah, razen psihiatričnih, se planira 1,9 
krat več kadra kot je to v regionalnih bolnišnicah in 2,43 krat višji 
materialni stroški in amortizacija. Na psihiatrični kliniki pa se 
planirajo 20 % višje cene. Delitev sredstev bomo opravili med 
posameznimi nosilci terciarne dejavnosti vsako leto na predlog 
Zdravstvenega sveta v področnem dogovoru za terciarno 
zdravstveno dejavnost. Odstotki in koeficienti služijo le za izračun 
skupne mase potrebnih sredstev, nikakor pa za delitev med 
dejavnostmi. 

5.2.2.2 Kadri 

Število zdravstvenega osebja in njihovih sodelavcev vključenega 
v mrežo javne zdravstvene službe bomo določali po sprejetih 
standardih v vsakoletnem področnem dogovoru za bolnišnice, 
pri čemer se skupno število zaposlenih na področju bolnišničnega 
zdravljenja ne bo večalo. Spreminjalo se bo le med dejavnostmi, 
odvisno od sprejetih programov bolnišničnega zdravljenja. 

Število zaposlenih na bolnišničnih oddelkih pa se bo zmanjševalo 
v kolikor bo prišlo do prenosa dejavnosti na specialistično 
ambulantno dejavnost. Znižanje bo sorazmerno višanju v 
specialistični ambulantni dejavnosti. 

Med zaposlenimi zdravstvenimi delavci jih bo 85% delalo samo 
na bolniških oddelkih. 

V planskem obdobju se v strukturi zaposlenih v bolnišnični 
dejavnosti praviloma ne bo zmanjševalo število zaposlenih 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. 

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. 

Glede na strategijo Zdravje za vse do leta 2004, 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. Za nezdravstvene delavce in upravo 
bomo upoštevali standard 18% delavcev, izračunan na podlagi 
števila zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev. 

5.4. Zdravstvena dejavnost v socialnovarstvenih 
zavodih in zavodih za usposabljanje 

Zmogljivosti socialnovarstvenih zavodov ureja socialno-varstveni 
program Republike Slovenije. 

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. 

5.4.1. Osebje v domovih za ostarele 

Zdravniki vseh specialnosti bodo na koncu planskega obdobja 
oskrbovali po 300 varovancev. 
Za zdravstveno nego I. bo upoštevano na 6,5 do 7,5 varovancev 
en delavec. 
Za zdravstveno nego II. bo upoštevano na 4,5 do 5,5 varovancev 
en delavec. 
Za zdravstveno nego III. bo upoštevano na 3 do 4 varovancev en 
delavec. 
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Zdravniki vseh specialnosti bodo oskrbovali ob koncu 
planskega obdobja 200 varovancev, osebje za zdravstveno 
nego in nego 6 varovancev za I. In II. Ter po 1 delavec za 
tretjo skupino zahtevnosti zdravstvene nege, fizioterapevt 
100 do 150 varovancev in delovni terapevt 130 do 200 
varovancev.Natančni kadrovski normativi, kvalifikacijska 
struktura in posamezni profili se določijo z vsakoletnim Področnim 
dogovorom za socialno varstveno dejavnost. 

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

Praviloma bodo kadrovski standardi enaki kot v domovih za 
ostarele. 

5.5. Naravna zdravilišča 

5.5.1. Posteljne zmogljivosti 

V nacionalnem programu zdravstvenega varstva ne načrtujemo 
zmogljivosti naravnih zdravilišč, se pa v njih odvija v skladu z 
zakonom specialistična ambulantna in bolnišnična rehabilitacija 
na sekundarni ravni. 

V mrežo javne zdravstvene službe bo letno vključno okoli 290.00 
oskrbnih dni v naravnih zdraviliščih, oziroma ne več kot 10% 
oskrbnih dni v vseh bolnišnicah v enem tetu. 

če zdravilišče pridobi koncesijo za ambulantno specialistično 
dejavnost, zanj veljajo določila poglavja 5.2.1 tega dokumenta. 

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

6. IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENIH 

DELAVCEV IN KADROVSKE 

POTREBE V JAVNI ZDRAVSTVENI 

MREŽI 

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 
Studijskih programov, ki bodo prilagojeni priporočilom SZO in bodo 
Poleg usmeritev tega plana upoštevali tudi: 

novo strategijo Zdravje za vse do leta 2000 in priporočila EU, 
da bi usmerili izobraževanje v uveljavljanje in ohranitev zdravja, 

' priporočila EU pri izobraževanju zdravnikov splošne medi- 
cine, 
predlagane spremembe v izobraževanju na osnovi 
dolgoročnega programa razvoja zdravstvene nege v R 
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 pri programih podiplomskega izpopolnjevanja 
in usposabljanja, 
potrebo 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. 

6.2. Potrebe po zdravstvenih delavcih in zdravstvenih 
sodelavcih 

Ne glede na zmogljivosti zdravstvenih šol na vseh ravneh 
dolgoročno potrebujemo za mrežo javne zdravstvene službe v R 
Sloveniji do leta 2004 na 100.000 prebivalcev največ naslednje 
število zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev: 

1780 Vseh zaposlenih v zdravstveni dejavnosti, 

200 Zdravnikov v vseh medicinskih strokah, 

70 Zobozdravnikov vključno s specialisti zobozdravniki, 

20 Medicinskih sester z univerzitetno izobrazbo 

35 Farmacevti vključno s specialisti, 

180 Diplomiranih medicinskih sester z visoko 
strokovno izobrazbo 

490 Zdravstvenih tehnikov s srednjo strokovno 
izobrazbo 

800 Vseh drugih zaposlenih v zdravstveni dejavnosti. 

7. SPREMLJANJE RAZVOJA 

ZDRAVSTVENEGA VARSTVA IN 

ZDRAVSTVENEGA STANJA 

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 strokovna podpora ministrstva, 
zdravstvenega sveta, pristojnih zbornic in izvajalcev. Nadzor nad 
strokovnim delom posameznika bo v pristojnosti zbornice z javnimi 
pooblastili in ministrstva za zdravstvo . 

Na državnem nivoju bomo zagotovili spremljanje dogovorjenih 
kazalnikov. V skladu z metodologijo in priporočili SZO. Preverili 
bomo zbrane podatke, določili potrebne ter opredelili njihove 
uporabnike. Te bomo tudi izobrazili, da jih bodo znali vrednotiti. Do 
sedaj smo analizirali samo kazalnike umrljivosti in obolevnosti, 
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premalo pa kazalnike zdravja. To pomanjkljivost bomo odpravili z 
vzorčnimi raziskavami. 

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 
strokovni kolegij za varovanje zdravja in Zdravstveni svet. 

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

S konkurenčnostjo v zdravstvu bo prišla v ospredje nuja po 
spremljanju potreb prebivalstva. Omogočili bomo izvedbo vzorčnih 
raziskav, s katerimi bomo raziskali potrebe uporabnikov. 

Naš zdravstveno-informacijski sistem omogoča, da s SZO 
izmenjujemo zahtevane podatke. SZO je izdelala tudi kazalnikov 
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 RS, ki bo o tem poročal ministrstvu, opozarjal 
na težave in predlagal ukrepe. Pod okriljem SZO so nastale tudi 
mreže mednarodno primerljivih In Javno dostopnih informacij 
na področju preprečevanja bolezni in pospeševanja zdravja, v 
katerem se bo R Slovenija vključila. Okrepili bomo tudi sodelovanje 
z EU, v procesu vključevanja v EU in meddržavne stike. 

a ODGOVORNOSTI ZA IZVAJANJE 

NACIONALNEGA PROGRAMA 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 

Odgovorno ravnanje vseh družbenih sektorjev, ki vplivajo na 
zdravje ljudi, je ključni pogoj za izvajanje nacionalnega programa 
zdravstvenega varstva in za oblikovanje ter izvajanje politike 
pospeševanja zdravja. Odgovornost je porazdeljena 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, 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
druga ministrstva, vsako na svojem področju delovanja, 

- občine, 
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izvajalci zdravstvenega varstva na vseh ravneh zdravstvene 
dejavnosti, 
zbornice, združenja in Slovensko zdravniško društvo, 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Pri izvajanju nacionalnega programa zdravstvenega varstva 
sodelujejo tudi nevladne organizacije, mediji in civilna družba. 

9. KONČNA DOLOČBA 

Nacionalni program zdravstvenega varstva R Slovenije - »Zdravje 
za vse do leta 2004« začne veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

10. UPORABLJENI VIRI 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(Ur. I. RS, št. 9/92,13/93 in 9/96) 
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. I. RS, št. 9/92,26/92,37/ 
95 in 8/96) 
Zakon o lekarniški dejavnosti (Ur. I. RS, št 9/92) 
Zakon o zdravilih (Ur. I. RS,št. 9/96 in 19/96) 

- Zakon o zavodih (Ur. I. RS, št. 12/91 in 8/96) 
Strategija Svetovne zdravstvene organizacije - Zdravje za 
vse v 21 .stoletju (Strategy of the WHO - Regional office for 
Europe: Health for ali in the 21 st Century, Copenhagen, Den- 
mark 1999 
The Ljubljana Charter on Reforming Health Care. In: WHO 
Conference on European Health Care Reforms. Ljubljana, 
Slovenia, 17-20 June, 1996. Copenhagen: WHO Regional 
office for Europe, 1996. 
»Zdravje v Sloveniji«. Publikacija Instituta za varovanje zdravja 
RS in Ministrstva za zdravstvo, Ljubljana 1999 
Zdravstveni letopis RS za leto 1998. Ministrstvo za zdravstvo 
RS in Inštitut za varovanje zdravja RS, Ljubljana 1999 
Strateški razvojni program zdravstvenega zavarovanja 
Slovenije 1997 
Poslovno poročilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije 1992-1998 
Splošni dogovor za leto 1998, 1999 
Razvoj slovenskega sistema zdravstvenega zavarovanja z 
vidika vključevanja v EU: Povečevanje učinkovitosti in 
obvladovanje stroškov. Projekt Consensus št SL -9710-0051. 
Ljubljana, julij 1999 
Analiza gospodarskih gibanj v Sloveniji s ciljno projekcijo 
razvoja do leta 2003 (pomladansko poročilo, 1999) 
Projekcije prebivalstva Republike Slovenije 1995 - 2020. 
Statistični urad RS, Ljubljana 1996 
Državni program RS za prevzem pravnega reda EU do konca 
leta 2002, Vlada RS, maj 1999 
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OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 18. redni seji dne 09. 02. 
2000 ob obravnavi predloga nacionalnega programa 
zdravstvenega varstva Republike Slovenije »Zdravje za vse do 
leta 2000« (NPZV) ■ druga obravnava, sklenil, da Predlog 
nacionalnega programa Republike Slovenije »Zdravje za vse do 
leta 2004« za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. 

V drugi obravnavi je Vlada Republike Slovenije predlagala k 

celotnemu besedilu predloga nacionalnega programa za drugo 
obravnavo trinajst amandmajev. K predlaganim amandmajem so 
bili v Državnem zboru Republike Slovenije sprejeti še amandmaji 
k 1.,2.,.3„ 4.,.5.,6.,.7., 8. in 9. poglavju, ki so zaradi preglednosti 
natisnjeni z odebeljenim tiskom. Vsi sprejeti amandmaji so vključeni 
v predlog nacionalnega programa za tretjo obravnavo. Ne da bi 
se posegalo v vsebino, so opravljeni tudi nekateri redakcijski in 
jezikovni popravki. 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

1. Amandma k točki 2.3.1.1.2 - Lekarniška dejavnost 

V tretjem odstavku se v zadnji vrsti za vejico črta besedilo do 
konca stavka in se nadomesti z besedilom "od tega 575 
farmacevtov in 404 farmacevtskih tehnikov, kar se predvidoma 
ne bo spreminjalo". 

Obrazložitev: 
V številu 1155 delavcev je zajetih: 
575 farmacevtov ( skupno s specialisti in magistri znanosti) 
404 tehniki ( skupno z inžinerji farmacije) 
176 upravno računovodskih in pomožnih delavcev (50:50) 
Ta struktura je bila upoštevana tudi v Splošnih dogovorih za leto 
1997.1998, v letu 1999 in 2000 pa 1140 delavcev v strukturno 
enakih deležih 

2. Amandma k točki 2.3.1.2.2 - Bolnišnična zdravstvena 
dejavnost 

V sedmem odstavku se v drugi vrsti številka" 3.108.280" zamenja 
z " 3.187.470" in v tretji vrsti" 10.106" z " 10.364". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave, usklajenost s tabelo 6. 

3- Amandma k poglavju 3. - Strategije In razvojne usmeritve 
zdravstvenega varstva 

Doda se točka 3.2.9 - Pobolnlšnična skrb 

'zdelali bomo programe skupnostne skrbi za ljudi z dolgotrajnimi 
'ežavami v duševnem zdravju, ki jih bodo izvajale nevladne 
0rganizacije s področja duševnega zdravja.Programi bodo 
usmerjeni v področju rehabilitacije in preventive, s posebnim 
Poudarkom pri reševanju kriznih situacij. 

^ogrami nevladnih organizacij za duševno zdravje bodo prispevali 
* zmanjševanju stopnje hospitalizacije duševno bolnih in 
0nriogočanju kakovostnejšega bivanja v skupnosti. 

Obrazložitev: 

Mnogi ljudje z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju se po 
odpustitvi iz bolnišničnega zdravljenja srečujejo s težavami kako 
naj se ponovno vključijo v družbo in se ponovno počutijo cenjene 
in odgovorne za svoje življenje in delo in kako naj ohranijo zdravje. 

Veliko vlogo pri ljudeh z dolgotrajnimi psihosocialnimi težavami 
imajo nevladne organizacije kot so Altra, Ozara, Paradoks, Šent,..., 
ki skrbijo za ljudi s temi težavami. Vse nevladne organizacije s 
svojim delom dopolnjujejo obstoječi zdravstveni in socialno 
varstveni sistem v državi in pomagajo posameznikom na njihovi 
poti v samostojno, čimbolj človeško življenje. 
Pri tem želimo poudariti, da s takim načinom bistveno zmanjšujemo 
stopnjo hospitalizacije duševno bolnih. 

4. Amandma k točki 3.4.2. Mehanizmi plačevanja programov 
zdravstvenih storitev 

V točki e se v celoti črta tekst v zadnjih treh vrsticah in se 
nadomesti s 
"Cena primera bo na vseh oddelkih iste stroke posameznih 
bolnišnic enaka. Dokler ne bo izdelan sistem plačevanja po 
primerih v celoti, bo razlika v ceni primera enaka le v vseh oddelkih 
iste kategorije. Razlika med bolnišnicami različne kategorije pa 
bo odvisna od kadrovskih in materialnih standardov za posamezne 
kategorije in oddelke, ki jih bodo partnerji vsako leto dopolnjevali 
in sprejemali v področnem dogovoru za bolnišnično zdravstveno 
dejavnost". 

Obrazložitev: 

Enake cene v vseh bolnišnicah so možne šele, ko bo izdelan ves 
sistem plačevanja po primerih,ki se med seboj razlikujejo po višini 
stroškov na enoto.Da se pride do pravih razmerji med 
posameznimi, ki jih je po izkušnjah v svetu vsaj (1000 različnih) 
je potrebno nekaj let strokovnega in interdisciplinarnega dela tima 
strokovnjakov(zdravniki in zdravstveni ekonomisti),kar kažejo 
izkušnje držav ,ki takšne sistme že imajo.Če bi izenačili primere 
takoj ne glede na njihovo težino ,bi povzročila izenačitev cen 
nesprejemljive premike v prihodkih bolnišnic.Tako bo v začetku 
le malo primerov takih,ki bodo izločeni iz povprečnih 
primerov.Konkretne rešitve pa pričakujemo tudi od projekta,ki ga 
financira Svetovna banka"Upravljanje sistema ZV". Ta dinamika 
vključevanja novih primerov po enaki ceni, se bo dopolnjevala v 
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vsakoletnih dogovorih s partnerji v Področnem dogovoru za 
bolnišnice. 

Pod točko h. se tekst v celoti črta in se nadomesti z novim tekstom 
tako, da se glasi: 
" v lekarniški dejavnosti bomo ohranili storitveni sistem za izdajo 
zdravil s svetovanjem". 

Obrazložitev: 
Uporaba storitvenega sistema s svetovanjem predstavlja 
sprejemljivejšo in za plačnika preglednejšo rešitev pri plačevanju 
lekarniške dejavnosti. Takšno ureditev bi si želela večina držav 
EU. 

5. Amandma k točki 3.4.3. - Materialne zmogljivosti 

V prvem odstavku se v zadnjem stavku številka "1" nadomesti s 
števiko "3". 

Obrazložitev: 

Za pripravo tako obsežnih in raznovrstnih standardov bo 
Ministrstvo za zdravstvo potrebovalo še najmanj tri leta, čeprav 
dela na področju standardov že dalj časa. 

6. Amandma k točki 3.4.9 - Nadzor 

V drugem odstavku se v tretji vrstici črta besedilo » bodo izvajale 
pooblaščene zbornice« in se nadomesti z besedilom >• bo izvajalo 
ministrstvo za zdravstvo«. 

Obrazložitev: 
Strokovni nadzor nad posameznimi zdravstvenimi zavodi in 
njihovimi oddelki ne morejo izvajati pooblaščene zbornice, ampak 
le ministrstvo za zdravstvo, skupaj z Zdravstvenim svetom in 
razširjenimi strokovnimi kolegiji, ki so odgovorni za reševanje 
doktrinarnih vprašanj v posamezni medicinski stroki. 

7. Amandma k točki 4.2.1 - VAROVANJE ZDRAVJA OTROK 
IN MLADOSTNIKOV 

Besedilo pod številko 3 in 4 se v celoti črta in se v celoti nadomesti 
z novim besedilom pod številko 3. 
» 3. Celostno varovanje zdravja predšolskih otrok, šolskih 
otrok In mladostnikov 

« 
Varovanje zdravja predšolskih otrok, šolskih otrok in 
mladostnikov( tudi študentov in mladih delavcev), bo še naprej 
potekalo celostno (kurativno in preventivno varstvo skupaj) po 
dispanzerski metodi dela (neprekinjeno, aktivno iskanje 
potencialno bolnih in ogroženih posameznikov in skupin). 
Preventivne programe bomo vsebinsko in organizacijsko 
posodobili. 

Namen preventivnih programov pri predšolskih otrocih, šolskih 
otrocih in mladostnikih, je aktivno spremljanje zdravja posameznika 
in vrstniške skupine, odkrivanje zdravstvene problematike (tudi 
oralnega zdravja), ukrepanje in svetovanje (otroku, 
staršem.vzgojiteljem...). Obsega oceno telesne rasti in razvoja, 
ugotavljanje telesnega, duševnega in socialnega zdravja, 
življenjskih navad in tveganih vedenj, ki izhajajo iz otrokove družine 
in okolice (pozitivni in negativni kazalniki zdravja). 
Preventivni pregledi otrok in mladostnikov se bodo izvajali skladno 
s strokovnimi navodili o izvajanju preventivnega zdravstvenega 
varstva na primarni ravni. 

Posebna skrb se bo namenila otrokom in mladostnikom z motnjami 
v duševnem in telesnem razvoju pri obravnavi na vseh treh ravneh 
zdravstvenega varstva (na finačnem, organizacijskem in 
zakonskem področju). 

Spodbujali bomo medsektorsko sodelovanje v skrbi za zdravje 
otrok, mladostnikov in mladih odraslih na vseh nivojih družbe 
izhajajoč iz strategije promocije zdravja od lokalne skupnosti do 
vladnih teles. 

Obrazložitev: 

Amandma je redakcijske narave. Napisan je tako, da se enak 
tekst ne ponavlja pri predšolskih, šolskih otrocih in mladostnikih 
in da se otroke s prizadetostmi poimenuje skladno s terminologijo, 
ki je v strokovni in zakonski uporabi, to je z motnjami v duševnem 
in telesnem razvoju. 

8. Amandma k poglavju 5. - Usmeritve In merila za 
oblikovanje mreže javne zdravstvene službe 

V šestem odstavku se v predzadnji vrstici beseda" na" nadomesti 
z "do". 

Obrazložitev: 
Razlike med posameznimi gravitacijskimi področji naj bi se 
zmanjševale do 10%, kar je bistveno različno od na 10%. 

V sedmem odstavku se v tretji vrstici črta številka "2933" in se 
nadomesti z "2710" ter številka "4077" in se nadomesti z štvilko 
"3140". 

Obrazložitev: 
Številke so usklajene glede na amandmaje sprejete v drugi 
obravnavi v DZ. 

V osmem odstavku se v začetku drugega stavka črta beseda 
"pet" in se nadomesti z "do deset". 

Obrazložitev: 
V kratkem času ne bomo mogli v celi Sloveniji razlike v seštevku 
vseh dejavnosti osnovnega zdravstva zmanjšati na 5%. 

9. Amandma k točki 5.1.1.2. • Kadri 

V sedmem odstavku se v zadnji vrsti črta besedilo za besedo 
"da" in se nadomesti z "se bodo razlike postopoma zmanjševale 
do +/-10 %". 

Obrazložitev: 
Razlike naj bi se v tem planskem obdobju zmanjševale postopoma 
do +/- 10%, kar zmanjšuje razpon. Usmeritev bo v čimvečja 
pravičnost v dostopnosti. 

10. Amandma k točki 5.1.2 ■ Lekarniška dejavnost 

Besedilo se v celoti spremeni tako, da se glasi: 
"Lekarniško dejavnost bodo Izvajali lekarniški zavodi in zasebni 
lekarnarji s koncesijo." 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 
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11. Amandma k točki 5.1.2.1 - Javna lekarniška služba 

Besedilo te točke se v celoti spremeni tako, da se glasi: 
" Preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov z zdravili 
opravljajo v skladu z zakonom o lekarniški dejavnosti lekarniški 
zavodi in lekarnarji v lekarnah, v lekarniških podružnicah in 
organiziranih priročnih zalogah zdravil. Lekarniški zavodi in 
lekarnarji opravljajo poleg javne službe tudi preskrbo z 
medicinskimi pripomočki , veterinarskimi zdravili in sredstvi za 
nego in za varovanje zdravja. Lekarne bodo organizirale tudi 
galenske in kontrolno analizne laboratorije ter farmakoinformativno 
službo. 
Mreža javne lekarniške službe se oblikuje v okviru gravitacijskih 
območij tako, da se organizira lekarna v povprečju na 7000 
prebivalcev in najmanj na 5000 prebivalcev. Medsebojna razdalja 
nove lekarne od obstoječe znaša najmanj 400 m cestne razdalje, 
podružnica lekarne se organizira v kraju, ki ima manj kot 5000 
prebivalcev, organizirano osnovno zdravstveno službo in je od 
najbližje lekarne oddaljena več kot 6 km cestne razdalje. 
Lekarna organizira priročno zalogo zdravil v zdravstveni postaji 
ali pri zasebnem zdravniku, če je najbližja lekarna ali lekarniška 
podružnica oddaljena več kot 10 km cestne razdalje. 
Ministrstvo za zdravstvo bo sodelovalo pri oblikovanju in delovanju 
mreže javne lekarniške službe na demografsko ogroženih 
področjih." 

Obrazložitev: 
Tako oblikovano besedilo natančneje opisuje stanje na področju 
vsebine in organiziranosti lekarniške javne službe na primarni 
ravni. 

12. Amandma k točki 5.1.2.2 - Kadri 

Besedilo te točke se v celoti spremeni tako, da se glasi: 
" Število farmacevtov v lekarniški dejavnosti se bo do 1.2004 
postopoma povečevalo zaradi zgoščevanja javne lekarniške 
mreže in postopnega približevanja stanju v EU. 
V letu 2004 je v lekarniški dejavnosti predviden 1 farmacevt na 2 
755 prebivalcev, ter 1 specialist farmakoinformatike na 65 000 
prebivalcev za preskrbo z zdravili iz sredstev javnih financ in za 
oskrbo prebivalstva z zdravili, medicinskimi pripomočki in drugimi 
izdelki iz tržnega dela poslovanja. Povečalo se bo število 
specialistov oblikovanja zdravil in specialistov preizkušanja zdravil. 
Povečano število ne bo dodatno vplivalo na povečanje števila 
farmacevtov. 

Število zaposlenih farmacevtskih tehnikov v javni lekarniški službi 
se bo spreminjalo s številom ekip v lekarnah. Število farmacevtskih 
tehnikov bo zaostajalo za številom farmacevtov, kar se ne 
predvideva tehnika v vsaki lekarni. Predvidoma jih bo 30% manj 
kot farmacevtov. 
Število nezdravstvenih delavcev v lekarnah se bo zmanjšalo na 
račun zaostrenih standardov. 
Število farmacevtov se bo v planskem obdobju povečevalo do 
izpolnitve kadrovskega normativa." 

Obrazložitev: 
Za opravljanje celotne lekarniške dejavnosti vključno s tržnim 
delom predlagamo 720 farmacevtov, kar pomeni 1 farmacevt na 
2 755 prebivalcev. Za obvezno zavarovanje je v točki 2.3.1.1.2 
predvideno 575 farmacevtov oziroma 1 farmacevt na 3 443 
prebivalcev. S tem bi zagotovili približevanje evropskim pogojem 
in ob upoštevanju dela, ki je financiran iz javnih sredstev. Javna 
lekarniška služba pa zajema vso oskrbo z zdravili, zato menimo, 
da je v Nacionalnem programu potrebno upoštevati oboje. 

13. Amandma k točki 5.4.1 - Osebje v domovih za ostarele 

v drugem odstavku se v celoti črta prvi stavek. 

Obrazložitev: 
Število zaposlenih v socialno varstvenih zavodih se bo večalo že 
zaradi novih zmogljivosti. Najprej se moramo usmeriti v doseganje 
standardov, ki jih je opredelila Vlada. 

14. Amandma k točki 6.2 - Potrebe po zdravstvenih delavcih 
in zdravstvenih sodelavcih 

V drugem odstavku se v peti alineji številka "35" nadomesti s 
"37". 

Obrazložitev: 
Ob upoštevanju farmacevtov, plačanih le iz javnih sredstev, to je 
575 v lekarnah in 155 v bolnišnicah , se v tabeli upošteva 
povečanje od 35 na 37 farmacevtov na 100.000 prebivalcev in 
sicer 29 za javne lekarne in 8 za bolnišnice. 

Ljubljana, dne 30.3.2000 

v 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 

SKUPNOSTI 

1) Naslov predlooa akta: 

Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike 
Slovenije-Zdravje za vse do leta 2004 (NPZV) (EVA 1998- 
2711-0013), EPA 236-II - tretja obravnava 

2) Skladnost predloga akla z določbami" Evropskega sporazuma 
o pridružitvi" 

a) Navedba določb " Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki 
se nanašajo na predloženo gradivo: 

Na vsebino predlaganega nacionalnega programa se 
direktno oz. Izrecno ne nanaša nobena določba Evropskega 
sporazuma o pridružitvi. 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene. 

Jih ni. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

Jih ni. 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

Jih ni. 

Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prav ES' 

Da. 

399Y0715 (01) / Offlclal Journal C 200 , 15/07/1999 p. 0001 - 
0002 / Councll Resolution of 8 June 1999 on the future Com- 
munity action in the field of public health 

397Y1230(01) / Offlclal Journal C 394 , 30/12/1997 p. 0001 - 
0002 / Council Resolution of 4 December 1997 concernlng 
the report on the state of women's health In the European 
Community 

394Y0617(02) / Offlclal Journal C 165 , 17/06/1994 p. 0003 - 
0004 / Councll Resolution of 2 June 1994 on cardlo-vascular 
dlseases 

396Y1211(04) / Offlclal Journal C 374 , 11/12/1996 p. 0004 - 
0005 / Council Resolution of 26 November 1996 on the re- 
duction of smoking In the European Communlty 

COM(98) 230 final / Brussels, 15.4.1998 / Communication 
from the Commission to the Council, the European Parlia- 
ment, the Economic and Social Committee and the Com- 
mittee of the Regions on the development of public health 
policy in the European Community 

b) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

Jih ni. 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zoorai 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

2000. 

5) Ali so zaorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

Ne. 

6) Ali ie predlog akta preveden v kateri jezik? 

Ne. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD: Univerza...) 

/ 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda 
ES in upoštevanje roka za uskladitev 

Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike 
Slovenije-Zdravje za vse do leta 2004 (NPZV) je vključen v 
Državni program za prevzem pravnega reda ES pod št. 371- 
0 (2.2.2 Strukturne reforme in 3.5.1 Zaposlovanje in socialne 
zadeve), kjer je predviden sprejem v prvi četrtini leta 2000, 
prav tako pa tudi njegova implementacija. 

Ime in priimek ter podpis Podpis ministra oziroma 
vodje pravne službe: predstojnika organa: 

Mojca Mahkota, univ.dipl.prav. dr. Marjan Jereb 
MINISTER 
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