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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 

NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA 

PROGRAMA (NPSta) 

- EPA 1208 - II - tretja obravnava 

Številka: 360-03/93-4/6-1 
Ljubljana, 31.03.2000 

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

- PREDLOGA NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA 
PROGRAMA, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 20. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 23.3.2000, 
drugega odstavka 194. 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: 

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor, 
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu za 

okolje in prostor. 
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KAZALO: 

TČ. VSEBINA 
1. UVOD: PODLAGA IN OKVIR NACIONALNEGA STANO- 
 VANJSKEGA PROGRAMA  

a) Ustavna in zakonska podlaga  
 b) Mednarodne obveznosti  
 c) Razkorak med povpraševanjem in ponudbo stanovanj  

č) Sestavljenost in povezanost stanovanjske politike 
1.1. NAMEN IN CILJI NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA 

PROGRAMA 

TJ. IZHODIŠČA IN UTEMELJITEV NACIONALNEGA STANO- 
VANJSKEGA PROGRAMA 

1.2.1. STANOVANJSKO PODROČJE V PRETEKLOSTI 
 a) Obdobje od leta 1945 - do leta 1954  
 b) Obdobje od L 1956 - do 1.1972  
 c) Obdobje od L 1972 - /. 1990  

č) Obdobje od 1.1991 dalje 

T22. STANOVANJSKI ZAKON IN NJEGOVE POSLEDICE 

1.2.3. GLAVNI PROBLEMI STANOVANJSKEGA PODROČJA 
a) Financiranje 
b) Zemljiška politika 
c) Stanovanjska arhitektura in urbanizem ter kakovost bivalnih 

 pogojev   
1.2.4. NEPROFITNA STROŠKOVNA NAJEMNINA KOT 

POMEMBEN POGOJ ZA OŽIVITEV STANOVANJSKE 
GRADNJE 
a) Neprofitna najemnina 
b) Objektne subvencije 
c) Subjektne subvencije 
č) Profitna najemnina 

1.2.5. POTREBE PO STANOVANJIH 
a) Stanovanja in demografska gibanja 
b) Ocena potreb po socialnih stanovanjih 
c) Ocena potreb po neprofitnih stanovanjih 
č) Delei lastnih stanovanj 
d) Ocena potreb po profitnih stanovanjih 
e) Potrebe po prenovi 

2. NACIONALNI STANOVANJSKI PROGRAM 

2A. JAVNI INTERES NA PODROČJU NAČRTOVANJA STANO- 
VANJSKE GRADNJE, PRENOVE IN POSELITVE PROSTORA 

2.2. OBSEG IN DINAMIKA GRADITVE STANOVANJ IN STANO- 
VANJSKIH HIŠ 
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2.3. NAČIN ZAGOTAVLJANJA RAZNOVRSTNE 
STANOVANJSKE PONUDBE 

2.4. RAZMERJA MED RAZLIČNIMI VRSTAMI STANOVANJ 

2.5. SOCIALNI INSTRUMENTI V STANOVANJSKI OSKRBI 

2.6. IZHODIŠČA SMOTRNOSTI IN KAKOVOSTI 
STANOVANJSKE GRADNJE 

2.7. POGOJI SPODBUJANJA IN PRIDOBIVANJA STANOVANJ NA 
DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČJIH 

2.8. USMERITVE STANOVANJSKE POSELITVE PROSTORA V 
SKLADU Z REGIONALNIM RAZVOJEM IN VARSTVOM 
OKOLJA 

2.9. REŠEVANJE STANOVANJSKIH VPRAŠANJ MLADIH 
DRUŽIN, DRUŽIN Z VEČ OTROKI, INVALI DOV IN DRUGIH 
SKUPIN PREBIVALSTVA S POSEBNIMI POTREBAMI V 
NEPROFITNEM STANOVANJSKEM SEKTORJU 

2.10. SPODBUJANJE INVESTICIJ V PRENOVO IN VZDRŽEVANJE 
STANOVANJ IN STANOVANJSKIH HIŠ 

2.11. DRŽAVNI STANOVANJSKI SVET 

2.12. SREDSTVA ZA URESNIČEVANJE NACIONALNEGA 
STANOVANJSKEGA PROGRAMA 

2.12.1. RAČUNSKE PODLAGE 
a) Število zgrajenih stanovanj 
b) Cene stanovanj 

2.12.2. IZRAČUNI 
a) Sredsta in viri za graditev stanovanj 
b) Obrazložitve 

1. Sredstva za pridobivanje socialnih stanovanj 
2. Sredstva za pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj 
3. Sredstva za kreditiranje nakupa in gradnje lastnih in drugih 
stanovanj 

2.12.3 PRORAČUNSKA SREDSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
URESNIČEVANJE NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA 
PROGRAMA 

2.13. UČINKI IZVAJANJA NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA 
PROGRAMA NA OSTALE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

2.14. SOCIALNI UČINKI IZVAJANJA NACIONALNEGA 
STANOVANJSKEGA PROGRAMA 
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3. DELEŽ SREDSTEV ZA STANOVANJSKO OSKRBO V BRUTO 
DOMAČEM PROIZVODU 

4. NALOGE IZVAJALCEV NACIONALNEGA 
STANOVANJSKEGA PROGRAMA 

4.1. NALOGE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

4.2. NALOGE MINISTRSTEV 

5. GLAVNE JAVNO FINANČNE POSLEDICE URESNIČEVANJA 
NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA PROGRAMA 

5.1. FINANCIRANJE OBČIN 

5.2. NEPOSREDNI PRENOSI JAVNIH SREDSTEV 

5.3. ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH PRILIVOV 
a) Ocena potrebnih sredstev za zagotovitev objektnih subvencij 
b) Ocena potrebnih sredstevza zagotovitev subjektnih subvencij 

5.4. POVEČANJE PRORAČUNSKIH PRILIVOV 
a) Priliv v proračun iz naslova 8% davka na dodano vrednost 
b) Priliv v proračun iz naslova 19% davka na dodano vrednost od 

opreme stanovanj 
c) Priliv v proračun zaradi novih delovnih mest v gradbeništvu 
č) Priliv v proračun od dobička gradbenih podjetij 
d) Povečanje prilivov v občinske proračune iz naslova stroškovnih 

najemnin 
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Na podlagi 77. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91.18/91-1, 19/91-1- popravek, 
9/94 - odločba US, 21/94, 23/96, 24/96 - odločba US, 44/96 - odločba US, 1/2000, 1/2000 - 
odločba US ) in 168. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike Slovenije na .... seji dne 
 sprejel 

NACIONALNI STANOVANJSKI PROGRAM 

1. UVOD : PODLAGA IN OKVIR NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA 
PROGRAMA 

a) Ustavna in zakonska podlaga 

Ustava Republike Slovenije v 78. členu z naslovom primemo stanovanje določa: Država ustvarja 
možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Stanovanjski zakon pa v 75. členu 
med posebej naštetimi prednostnimi pristojnostmi in nalogami na stanovanjskem področju takoj za 
določanjem stanovanjske politike navaja pristojnost oziroma nalogo države, da določa Nacionalni 
stanovanjski program ter zagotavlja sredstva za njegovo izvedbo. 

Nadalje stanovanjski zakon v 76. členu določa, da mora biti Nacionalni stanovanjski program v 
skladu s socialnim, prostorskim in razvojnim programom republike in se izvaja na osnovi 
opredelitev javnega interesa na področju poselitve slovenskega prostora z vidika smotrnosti izrabe 
prostora, kvalitete bivalnega okolja ter identitete širšega prostora. Nacionalni stanovanjski 
program izhaja pri opredeljevanju kvalitete stanovanjske gradnje iz upoštevanja razvojnih trendov 
v načinu življenja in diferenciacije potreb oziroma standardov, v okviru humanizacije bivalnega in 
delovnega okolja. 

V skladu s 77. členom stanovanjskega zakona Nacionalni stanovanjski program opredeljuje 
elemente celovitega razvoja na stanovanjskem področju, določa pa predvsem: 
- javni interes na področju načrtovanja stanovanjske gradnje, prenove in poselitve slovenskega 

prostora; 
- obseg in dinamiko graditve stanovanj in stanovanjskih hiš; 
- način zagotavljanja pestrosti stanovanjske ponudbe; 
- kriterije za delež oziroma razmerje med profitnim in neprofitnim stanovanjskim sektorjem, 

lastnimi stanovanji občanov in socialnimi korektivi; 
- kriterije za določanje obsega reševanja stanovanjskih vprašanj z različnimi oblikami spodbud 

in pomoči po posameznih skupinah koristnikov sredstev; 
- izhodišča smotrnosti in kvalitete stanovanjske gradnje oziroma pozidave, kot osnovo za 

racionalizacijo graditve; 
- pogoje spodbujanja in pridobivanja stanovanj na demografsko ogroženih območjih; 
- usmeritve stanovanjske poselitve prostora v skladu z regionalnim razvojem in varstvom 

okolja; 
- obseg sredstev za razreševanje stanovanjskih vprašanj mladih, družin z več otroki, mladih 

družin in invalidov v neprofitnem stanovanjskem sektorju in kriterije za razporejanje teh 
sredstev občinam; 

- način spodbujanja investicij v prenovo in vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš. 

Kot določa 78. člen, so ukrepi za realizacijo Nacionalnega stanovanjskega programa predvsem: 
- spodbujanje graditve najemnih in lastnih stanovanj različnih kategorij s spodbudo vseh oblik 

organiziranja občanov za dosego tega cilja; 
- usmerjanje socialne politike na stanovanjskem področju v selektivno zajemanje določenih 

skupin prebivalstva, ki si ne morejo sami razrešiti stanovanjskega vprašanja; 
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- sofinanciranje posebnih bivalnih potreb telesno in duševno prizadetih občanov; 
- spodbujanje skladnejšega regionalnega razvoja, poselitvene in demografske politike z 

dodatnim financiranjem gradnje stanovanj za potrebe demografsko ogroženih območij; 
- izboljšanje materialnih možnosti upravljanja s stanovanji in stanovanjskimi hišami. 

79. člen pa določa za financiranje Nacionalnega stanovanjskega programa oziroma spodbujanje 
stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš ustanovitev 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ki je javno pravna oseba s pravicami, obveznostmi in 
odgovornostmi, določenimi s stanovanjskim zakonom. 

Nacionalni stanovanjski program na podlagi navedenih členov stanovanjskega zakona 
opredeljuje najpomembnejše smeri razvoja stanovanjske oskrbe, ki izražajo javni interes na 
stanovanjskem področju, to pa je vsakemu državljanu Republike Slovenije ob njegovem lastnem 
prizadevanju omogočiti pridobitev primernega stanovanja za njegove potrebe in za življenje 
njegove družine. Nacionalni stanovanjski program nadalje določa vse z zakonom določene in 
druge pomembne vsebine in značilnosti stanovanjske politike za obdobje od leta 2000 do 2009, v 
sklepih in priporočilih na koncu programa pa določa tudi neposredne naloge njegovih glavnih 
izvajalcev. 

Na način, ki je prikazan pozneje, bo zagotovljeno spremljanje uresničevanja Nacionalnega 
stanovanjskega programa. To bo potrebno ne samo glede na konkretne sklepe iz poglavja o 
pristojnostih Državnega stanovanjskega sveta in poglavja o nalogah izvajalcev Nacionalnega 
stanovanjskega programa, ampak tudi v zvezi z ostalimi elementi stanovanjske politike, ki so 
vključeni v preostalo besedilo. Po potrebi so na podlagi ugotovitev iz spremljanja, tako kot pri 
vseh drugih splošnih aktih, možne poznejše spremembe in dopolnitve Nacionalnega 
stanovanjskega programa po enakem postopku, kot se sprejema. 

b) Mednarodne obveznosti 

Med mednarodnimi listinami, ki so prav tako eno izmed zelo pomembnih izhodišč za pripravo 
Nacionalnega stanovanjskega programa, je treba omeniti dve in sicer Agendo Habitat skupaj s 
Carigrajsko deklaracijo in Evropsko socialno listino. 

S Carigrajsko deklaracijo so voditelji držav, vladnih in uradnih delegacij držav — tudi Slovenije - 
zbrani na Konferenci Združenih narodov o človekovih naseljih Habitat II od 3. do 14. junija 1996 
v Carigradu v Turčiji, izhajajoč iz Ustanovne listine Združenih narodov, potrdili skupni cilj 
zagotavljanja primernega bivališča za vse, kot ene od človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
Pri tem so potrdili posebne potrebe žensk, otrok in mladine po varnih, zdravih in zanesljivih 
življenjskih razmerah in priznali enakopravnost telesno in duševno prizadetih, kakor tudi spolno 
enakopravnost v politikah, programih in projektih za trajnostni razvoj bivališč ter mest in drugih 
naselij. 

Zavezali so se k prizadevanju za razširitev ponudbe cenovno dostopnih stanovanj z učinkovitim, 
socialnim in do okolja odgovornim omogočanjem tržno lažjega dostopa do zemlje in posojil ter k 
pomoči tistim, ki niso sposobni sodelovati na trgu stanovanj. Posebej so poudarili, da bodo 
spodbujali ohranjanje, obnavljanje in vzdrževanje stavb, spomenikov in odprtih prostorov, krajin 
in strukture naselij, ki so zgodovinske, kulturne, arhitekturne, naravne, verske ali duhovne 
vrednote. 

S Carigrajsko deklaracijo so države udeleženke sprejele strategijo omogočanja ter načela 
partnerstva in sodelovanja. Obvezale so se, da bodo pospeševale decentralizacijo z 
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demokratičnimi lokalnimi skupnostmi in si prizadevale za krepitev njihovih finančnih in 
institucionalnih zmogljivosti. Prav tako so sporočile, da bodo okrepile sodelovanje z zasebnim 
sektorjem, sindikati ter nevladnimi in drugimi organizacijami civilne družbe ob ustreznem 
upoštevanju njihove samostojnosti. Strategija usposabljanja in omogočanja tudi vključuje 
odgovornost vlad za izvajanje posebnih ukrepov za pripadnike zapostavljenih in ranljivih skupin, 
kadar je to mogoče. 

Agenda Habitat pomeni med drugim potrditev privrženosti podpisnic, držav članic Organizacije 
združenih narodov, skupnemu cilju, da zagotovijo pravico do primernega stanovanja, kot je 
opredeljena v drugih mednarodnih listinah. Države so s podpisom Agende Habitat prevzele 
obveznost, da ljudem torej predvsem omogočijo (in praviloma ne zagotovijo) pridobitev bivališč 
in izboljšanje stanovanja in sosesk. Prav tako so izrazile svojo pripravljenost, da v svojih razvojnih 
programih zagotovijo usklajenost in celovitost makroekonomskih in stanovanjskih strategij in 
politik. Zavezale so se tudi, da bodo spodbujale primerno financiranje in smotrno graditev 
stanovanj ter njihovo cenovno dostopnost. 

Agenda Habitat navaja tudi nabor ukrepov vlad za spodbujanje, zaščito in zagotavljanje polnega in 
postopnega uresničevanja pravice do ustreznega stanovanja, Med njimi je navedeno tudi 
sprejemanje politik, katerih namen je zagotavljati bivališča, ki so bivalno ustrezna, cenovno 
dosegljiva in dostopna tudi za tiste osebe, ki si z lastnimi sredstvi ne morejo zagotoviti ustreznega 
stanovanja. V okviru omenjenih politik je potrebno med drugim izvajati tudi ukrepe uravnavanja 
in spodbujanja trga zaradi širitve ponudbe cenovno dosegljivih stanovanj, zagotavljati subvencije 
in pomoči pri najemninah in drugih plačilih stanovanj za revne, podpirati občinske, zadružne in 
neprofitne lastniške in najemniške stanovanjske programe, spodbujati podporne storitve za 
brezdomce in druge ranljive skupine, spodbujati inovativne finančne načine javnega in zasebnega 
sektoija, omogočati in spodbujati tržne pobude zasebnega sektorja pri zagotavljanju cenovno 
dostopnih najemnih in lastnih stanovanj. 

Agenda Habitat zavezuje vlade k integraciji stanovanjskih politik z makroekonomsko, socialno, 
demografsko, okoljsko oziroma prostorsko ter kulturno politiko in poudarja njihovo odgovornost 
za omogočanje dobrega delovanja stanovanjskega trga. V tem okviru velja izmed v Agendi 
taksativno naštetih ukrepov posebej omeniti uporabo ustreznih fiskalnih ukrepov, spodbujanje 
lastne gradnje, ukrepe za zagotavljanje zemljišč, sproščanje čim več domačih in mednarodnih 
sredstev za stanovanjsko financiranje, zagotavljanje dostopa do komunalne infrastrukture in služb 
in ne nazadnje ukrepe za izboljšanje načrtovanja, oblikovanja, gradnje in prenove stanovanj. 

Agenda Habitat namenja posebno pozornost ranljivim skupinam in ljudem s posebnimi potrebami, 
odpravi ovir in diskriminaciji pri zagotavljanju stanovanj, zadostitvi stanovanjskih potreb teh 
skupin oziroma ljudi ter zmanjšanju njihove ranljivosti, s čimer je še posebej utemeljena že 
omenjena neločljivost stanovanjske in socialne politike oziroma ukrepov. 

Spremenjena Evropska socialna listina je zamenjala Evropsko socialno listino iz leta 1961 inje na 
podlagi sklepov Evropske konference o človekovih pravicah (Rim 1990) posodobila in razširila 
vse človekove pravice. Države pogodbenice so sprejele za cilj svoje politike, da si z vsemi 
ustreznimi državnimi in mednarodnimi sredstvi prizadevajo za ustvarjanje razmer, v katerih je 
mogoče učinkovito uresničiti 31 taksativno naštetih pravic in načel, med katerimi je na zadnjem, 
vendar ne najmanj pomembnem mestu navedeno: "31. Vsak ima pravico do nastanitve." 

Evropska socialna listina zavezuje države pogodbenice - članice Sveta Evrope - da bodo z 
namenom, da bi zagotavljale učinkovito uresničevanje pravice do nastanitve, sprejele ukrepe, s 
katerimi bodo pospeševale dostopnost do nastanitve primernega standarda, preprečevale in 
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zmanjševale brezdomstvo z namenom, da bi ga postopno odpravile ter vplivale na ceno nastanitve 
tako, da bo dostopna tistim brez zadostnih sredstev. V njej je v okviru pravice družine do 
socialnega, pravnega in ekonomskega varstva poudarjen pomen spodbujanja ukrepov za 
razreševanje stanovanjske problematike družin, kar je eden od potrebnih pogojev za celovit razvoj 
družine, kije temeljna enota družbe. 

V listini je med pravicami invalidnih oseb do samostojnosti, vključevanja v družbo in sodelovanja 
v življenju skupnosti navedena zaveza pogodbenic, da bodo tej skupini prebivalstva omogočale 
dostop do nastanitve, enako omogočanje pa je tudi del uresničevanja pravice starejših oseb do 
socialnega varstva. Vse navedene določbe je Slovenija sprejela kot pravno zavezujoče, kar je 
izjavila ob deponiranju listine o ratifikaciji Evropske socialne listine (spremenjene). 

c) Razkorak med povpraševanjem in ponudbo stanovanj 

Razkorak med povpraševanjem in ponudbo stanovanj se v Sloveniji povečuje. O tem ne pričajo 
samo podatki o številu novih stanovanjskih enot, ki smo jih v letu 1981 zgradili 14.674, v letu 
1998 pa po ocenah okrog 6.200, kar je glede na število prebivalcev le malo več kot polovica 
tistega, kar bi morali zagotoviti vsako leto, da bi se Slovenija lahko primerjala z nekoliko 
uspešnejšimi državami. Veliko povpraševanje in premajhno ponudbo zgovorno osvetljujejo tudi 
visoke cene stanovanj in profitnih stanovanjskih najemnin, dolgi seznami prosilcev in s tem 
povezane dolge čakalne dobe za dodelitev socialnih in neprofitnih stanovanj upravičencem v 
najem ter ne nazadnje tudi veliko število tistih, ki jim ni mogoče ustreči z dodelitvijo ugodnih 
stanovanjskih posojil Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Tudi strokovnjaki za 
financiranje stanovanjske oskrbe, ki so na povabilo Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva 
za finance v imenu Svetovne banke v letih 1997 in 1998 proučili stanje na tem področju v 
Sloveniji, so s svojimi ugotovitvami potrdili nekatera znana dejstva: 

Več kot desetletje dolgo ima Slovenija nizke in padajoče ravni stanovanjske graditve, čeravno gre 
za upad prej velikega obsega graditve in visoko subvencionirane graditve (op.: zaradi prejšnjega 
načina sistemskega financiranja in dejansko negativnih obrestnih mer za stanovanjska posojila). 
Posledica tega zmanjševanja je posebna vrsta medgeneracijskega stanovanjskega problema: mlade - 
družine so se na stanovanjskem trgu znašle v mnogo težjem položaju, kot generacije kupcev 
izpred leta 1987. To medgeneracijsko vprašanje povečuje še demografija. Čeravno se pričakuje, da 
bo prebivalstvo Slovenije v naslednjih petih letih naraščalo počasi, bo polovica prirastka na račun 
rodov, starih med dvajset in trideset let, t.j. v starosti, ki je za menjavo načina stanovanja 
najpomembnejša. 

Četudi so v primerjavi s stanovanji v drugih reformnih državah Srednje in Vzhodne Evrope 
sorazmerno dobro opremljena, so stanovanja v Sloveniji nekoliko manjša in je v njih več 
stanovalcev na sobo, razmerje med število gospodinjstev in številom stanovanj pa je v Sloveniji 
najnižje med njimi. 

Število stanovanj na tisoč prebivalcev se je v Sloveniji med leti 1991 in 1996 sicer povečalo s 
329,2 na 346,0, vendar je bilo to eno od najmanjših povečanj od leta 1980 dalje. S tem je bilo 
doseženo skoraj enako razmerje kot n.pr. v Litvi, Moldovi, Romuniji. Kam to skupaj z nekaterimi 
drugimi povezanimi stanovanjskimi podatki sicer uvršča Slovenijo v primerjavi z nekaterimi 
naključno izbranimi evropskimi državami, prikazuje naslednja preglednica: 
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NEKAJ STANOVANJSKIH KAZALCEV IZBRANIH EVROPSKIH DRŽAV 
DRŽAVA ŠTEVILO VSEH 

STANOV. NA 1000 
PREBIVALCEV 

LETA 1996 (• 1995) 

STANOVANJA S 
KOPALNO ALI 

PRŠNO KADJO V 
% OD VSEH ST. 

STANOVANJA S 
CENTRALNIM 

OGREVANJEM V 
% OD VSEH ST. 

ŠTEVILO V LETU 
1995 ZGRAJENIH 
STAN. NA 1000 
PREBIVALCEV 

Poljska 299,0 78,6 69,2 1,7 
Irska 309,0* 94,2 58,7 8,5 
Slovenija 346,0 87,1 64,0 2,9 
Hrvaška 359,3 76,5 25,1 1,5 
Avstrija 391,0 95,4 68,9 6,6 
Madžarska 394,0 79,6 48,2 2,4 
Bolgarija 411,0 55,0 17,0 0,8 
Nemčija 439,0* 7,4 
Francija 484,0 97,0 81,8 6,9 
Švica 499,6 . 6,7 

Po popisu leta 1991 je imela Slovenija skupaj 640.195 gospodinjstev in 652.422 stanovanj. Iz teh 
podatkov bi bilo mogoče sklepati, da stanovanjskega primanjkljaja ni, vendar pa je dejansko 
stanje zelo drugačno. Od evidentiranih stanovanj jih je bilo namreč naseljenih samo 625.697 
stanovanj, v njih pa je prebivalo 635.331 gospodinjstev, od tega 400.066 (66,9%) v individualnih 
hišah, preostalih 4.864 gospodinjstev pa ni prebivalo v stalnih oziroma indivdualnih 
(neskupinskih) stanovanjih. Takšno stanje ima vsaj tri pomembne vzroke. Na prvem mestu kaže 
omeniti prostorsko razmestitev stanovanjskega fonda, zaradi katere obstajajo nezasedena 
stanovanja tam, kjer po njih ni povpraševanja, na drugi strani pa ponudba prostih stanovanj (zlasti 
seveda najemnih) predvsem v mestih ne dosega povpraševanja. Nadalje podatek o opremljenosti 
stanovanj iz gornje preglednice oziroma o opremljenosti s kopalnicami (prostori) kaže, da je vsaj 
med 60.794 in 85.000 stanovanj neprimernih za bivanje, ker nimajo osnovne sanitarne opreme, 
znatno pa je tudi število stanovanjskih enot (leta 1991 27.725), ki sploh niso namenjene 
stanovanjski rabi (sekundarna stanovanja oziroma vikendi, stanovanja v poslovni rabi, stanovanja 
izven sleherne rabe). 

Ne nepomembno, čeprav ne središčno, pa je tudi vprašanje nezadostne zasedenosti nekaterih 
stanovanj in stanovanjskih hiš, kar je povezano tudi s slabšo mobilnostjo prebivalstva. In končno 
je potrebno upoštevati tudi nujno nadomeščanje dotrajanih stanovanjskih enot z novimi, s čimer se 
povečuje kakovost, ne pa tudi velikost nacionalnega stanovanjskega fonda. Za primer: v Nemčiji 
je leta 1995 znašal letni prirast števila novih stanovanj 1,68% skupnega stanovanjskega fonda, 
vendar pa je bilo istega leta na račun rušitev in sprememb namembnosti izgubljenih 0,6 0/qo 
stanovanjskega fonda. Prvi delež bi za Slovenijo pomenil ekvivalent približno 11.000 
novozgrajenih stanovanj, drugi pa približno 400 porušenih ali drugače iz rabe vzetih stanovanj na 
leto. 

Tudi navedeni podatki kažejo, da v Sloveniji zaradi zmanjšanega obsega stanovanjske gradnje v 
minulih letih stanovanjski primanjkljaj narašča. Zmanjševanje ugotovljenega razkoraka med 
ponudbo in povpraševanjem samo po sebi zahteva ustrezno stanovanjsko politiko, poleg tega pa je 
zaradi izboljšanja stanovanjske oskrbe potrebno določiti še nekaj drugih, povezanih ciljev. 

Stanovanjska politika ni področje, kjer bi bilo mogoče dosegati hitre rezultate in bi jo bilo torej 
mogoče uresničevati - zasnovati in dokončati - znotraj posameznih vladnih oziroma 
parlamentarnih mandatnih obdobij. Po svoji naravi je dolgoročna. Zato je potrebno njene učinke 
spremljati in jo po potrebi prilagajati ugotovitvam iz spremljanja. 
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Nacionalni stanovanjski program s svojimi cilji, sklepi, priporočili in instrumenti za izvajanje je 
pomembno orodje ne samo za oblikovanje učinkovitejše stanovanjske politike, ampak tudi za 
spremljanje uspešnosti njenega uresničevanja. Slednje je zaradi jasnih in preglednih ciljev mogoče 
tudi z merjenjem. Zato je hkrati tudi primerjalni okvir za ravnanja organov države in lokalnih 
skupnosti, ki so v neposredni ali posredni zvezi s stanovanjsko oskrbo, v obdobju, ki sega čez več 
kot eno samo mandatno obdobje. 

č) Sestavljenost in povezanost stanovanjske politike 

Stanovanjska politika ni samo stvar države, temveč še zlasti lokalnih skupnosti, kjer se tudi 
uresničuje. To prav tako ni samo stvar vlade in vladnih organizacij. Zaradi ustroja države in 
razmerij med vejami oblasti je v enaki meri tudi stvar parlamenta. Zaradi zainteresiranosti in 
načela omogočanja, ne pa zagotavljanja dostopa do stanovanj, zaradi nujnega tvornega 
družabništva med javnim in zasebnim sektorjem in ne nazadnje zaradi optimalne izrabe vseh 
potencialov družbe pa je stanovanjska politika z različnih vidikov tudi stvar gospodarskih, 
negospodarskih in nevladnih organizacij. 

Tudi znotraj vlade stanovanjska politika ni stvar samo enega, za stanovanjske zadeve pristojnega 
resotja. Stanovanjska oskrba je namreč enako kot vzvodi, s katerimi je nanjo možno in potrebno 
vplivati, raznovrstna, sestavljena in povezana z drugimi (sektorskimi) politikami. Te so v 
pristojnosti različnih resoijev - stanovanjskega, finančnega, socialnega ter gospodarskih oziroma 
razvojnega, posredno pa tudi nekaterih drugih - ki morajo delovati usklajeno. 

Stanovanjska politika zaradi povezanosti in prepletenosti tudi ni povsem avtonomna. Zato se 
Nacionalni stanovanjski program vsebinsko povezuje z nekaterimi drugimi programskimi oziroma 
strateškimi dokumenti države, ne glede na to, ali jih sprejema vlada, ali parlament. Posebej 
pomembni sta povezavi z dvema aktoma: s programom boja proti revščini in socialni izključenosti 
ter s strategijo gospodarskega razvoja Slovenije za prihodnje obdobje. 

Gotovo je, da bo v programu boja proti revščini in socialni izključenosti del vsebine namenjen tudi 
vprašanjem stanovanja, še zlasti problematiki zmožnosti pokrivanja najemnin in obratovalnih 
stroškov, strategija gospodarskega razvoja Slovenije pa bo smiselno povezala vsebine vseh 
državnih programskih in strateških aktov in jih na podlagi temeljnih vrednot, ciljev in pogojev, 
med katerimi kaže posebej izpostaviti družbeno kohezivnost, postavila v primeren odnos do 
štiriletnega načrtovanja razvojnih programov državnega proračuna. 

Ena od glavnih nalog Nacionalnega stanovanjskega programa, poleg tega, da zagotovi trdno 
podlago za oblikovanje in izvajanje primerne stanovanjske politike, je v tem, da se z njegovim 
uresničevanjem zagotovi skupen pravni in organizacijski okvir za usklajeno in k skupnim ciljem 
usmerjeno delovanje vseh udeležencev pri uresničevanju učinkovite in uravnotežene stanovanjske 
oskrbe. 

Kakor je razvidno iz predlaganih sklepov, je zagotovitev pravnega okvirja povezana z obsežnejšo 
reformo obstoječe pravne ureditve področij, ki neposredno ali posredno urejajo stanovanjsko 
oskrbo oziroma vplivajo nanjo. To pomeni, da je potrebno spremeniti oziroma dopolniti ali na 
novo sprejeti in nato uresničevati več zakonov in drugih predpisov, ki bodisi neposredno ali 
posredno urejajo stanovanjsko oskrbo, oziroma vplivajo nanjo. 

Vzpostavitev organizacijskega okviija pa bo uresničena na eni strani z učinkovitejšim 
sodelovanjem organov, katerih pristojnosti so v neposredni ali posredni zvezi s stanovanjsko 
oskrbo in s spodbujanjem nekaterih novih organizacijskih oblik na stanovanjskem področju. V 
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tem pomenu je Nacionalni stanovanjski program tudi orodje za zagotovitev omenjenega 
sodelovanja in podlaga za usklajevanje dejavnosti in ukrepov, ki sestavljajo stanovanjsko politiko. 

1.1. NAMEN IN CILJI NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA 
PROGRAMA 

Nacionalni stanovanjski program določa izhodišča, pogoje in ukrepe stanovanjske politike v 
obdobju od leta 2000 do leta 2009 z namenom, uresničevati določbo 78. člena Ustave Republike 
Slovenije, po kateri država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno 
stanovanje. Nacionalni program na stanovanjskem področju določa ukrepe, ki so v pristojnosti 
države, ter opredeljuje vlogo, ki jo imajo pri njegovem izvajanju lokalne skupnosti, finančne in 
druge ustanove, saj si v Sloveniji pretežna večina državljanov, podobno kot v drugih državah, ne 
more zagotoviti primernega stanovanja sama in brez učinkovitih normativnih in materialnih 
(sistemskih) spodbud in pomoči s strani države in občin. 

Glavni cilji stanovanjske politike, utemeljene na uresničevanju Nacionalnega stanovanjskega 
programa, ki jih bo upoštevaje ustavna, zakonska in mednarodna načela mogoče postopoma doseči 
z usklajenimi ukrepi države, lokalnih skupnosti in drugih dejavnikov, so: 
1. izboljšati dostopnost do vseh vrst stanovanj na različne načine, odvisne od finančnih 

možnosti in potreb prebivalstva, mobilnosti in drugih okoliščin; 
2. olajšati in spodbujati različne načine pridobivanja in različne vrste lastništva stanovanj; 
3. zagotavljati primerne pomoči pri uporabi stanovanj tistim, ki tega ne zmorejo sami; 
4. izboljšati pogoje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči za graditev stanovanj in 

stanovanjskih hiš ter za upravljanje z njimi; 
5. povečati obseg graditve stanovanj in stanovanjskih hiš, vključno s prenovo obstoječih; 
6. spodbujati boljšo kakovost stanovanj in bivalnega okolja in zagotavljati ustrezen 

stanovanjski standard, tudi glede primerne velikosti stanovanj; 
7. uravnotežiti ponudbo in povpraševanje po stanovanjih, tako, da bo zagotovljeno 

zadostno število stanovanj, namenjenih za nakup oz. pridobitev v najem, tam kjer 
obstaja primanjkljaj oziroma povpraševanje po stanovanjih; 

8. z izboljšanjem celotne stanovanjske oskrbe spodbujati demografski razvoj in omogočati 
ustanavljanje novih gospodinjstev; 

9. z ustrezno stanovanjsko oskrbo prispevati k varstvu družine, starejših in invalidnih 
oseb in drugih ranljivih skupin prebivalstva; 

10. spodbujati stanovanjsko tržišče in njegove koristne razvojne učinke. 

Za uresničevanje Nacionalnega stanovanjskega programa in za nadrobnejšo določitev ter 
uresničevanje njegovega namena in ciljev so potrebni ter v sklepih in priporočilih določeni: 
• neposredni ukrepi države (zakonodajni, organizacijski, finančno intervencijski); 
• posredni ukrepi države (davčni, socialni in prostorski) ter 
• ukrepi lokalnih skupnosti (pridobivanje socialnih stanovanj, zagotavljanje subvencij in 

sofinanciranje pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj, zlasti z zagotavljanjem stavbnih 
zemljišč in potrebne komunalne infrastrukture); 
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Nacionalni stanovanjski program temelji na ustavnih načelih, ki določajo pravni in socialni 
značaj države ter gospodarsko, socialno in ekološko -vlogo lastnine yin .upošteva 
uravnoteženost tržnih ^zakonitosti. in ^socialnih načel ha stanovanjskem področju. Pri 
njegovem uresničevanju ;je zato predvidena postopnost izvajanja usklajenih jn na.zakonu 
utemeljenih ekonomskih ukrepov m ukrepov socialne države. V r ■> :*■' .■Pt&i.-s.-Vt , 

Upoštevanje tržnih zakonitosti je nujna podlaga za zagotovitev pogojev za povečanje naložb v 
stanovanjsko graditev, s postopnim povečanjem tudi zasebnih naložb v graditev, ne samo lastnih 
kot doslej, temveč tudi najemnih stanovanj. 

Enako pomembni pa so tudi ukrepi za povečanje ponudbe ugodnih stanovanjskih posojil v okviru 
Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme kot sistemske podlage za vzpodbujanje dolgoročnega 
varčevanja s premiranjem, pa tudi b(ančne ponudbe ugodnih stanovanjskih posojil, z namenom 
povečanja obsega ugodnega dolgoročnega stanovanjskega varčevanja. Pri tem ne gre samo za 
posojila za graditev oziroma pridobivanje lastnih stanovanj , temveč tudi za večje spodbujanje 
graditve najemnih stanovanj. 

Vodilo ukrepom socialne politike države na stanovanjskem področju mora biti tudi opredelitev 
najbolj ranljivih družbenih skupin ter ukrepov za zagotovitev in uporabo ustreznih stanovanj tem 
skupinam. 

Predvideni ukrepi za zagotavljanje spodbud in pomoči države pri razreševanju stanovanjskih 
vprašanj so sestavina politike javnih izdatkov. Ob tem je upoštevana potreba, da se na podlagi 
Nacionalnega stanovanjskega programa zagotovi stanovanjskemu področju nove trajne vire 
sredstev na način, ki: 
a) ne pomeni nesorazmerno velikega povečanja neposrednih prenosov javnih sredstev v 
stanovanjsko oskrbo; 
b) ob upoštevanju multiplikacijskih učinkov naložb v stanovanjsko oskrbo, ob uveljavitvi tržnih 
zakonitosti ter ob primernem razmerju med finančnimi, fiskalnimi in socialnimi instrumenti ne 
pomeni tudi nujnega absolutnega povečanja javnih izdatkov. 

Sredstva, ki jih država namenja stanovanjskemu področju, nikakor ne pomenijo samo porabe, saj 
je dokazano, da imajo pomembne spodbujevalne učinke na številnih področjih zaposlovanja, 
zagotavljanja socialne varnosti, povečujejo pa tudi proizvodnjo v nekaterih gospodarskih panogah, 
zlasti v industriji gradbenih proizvodov, in porabo drugih dobrin, povezanih s stanovanjem in 
gospodinjstvom. 

Potrebnega obsega in kakovosti stanovanjske oskrbe, vključno z zadostno ponudbo najemnih 
stanovanj v Sloveniji, enako kot v drugih državah, ni mogoče doseči samo s proračunskimi 
sredstvi države in občin. Eden od dokazov za to ugotovitev je tudi nekdanji sistem 
solidarnostnega zbiranja sredstev za stanovanjsko gradnjo. Ta je zajemal namenska sredstva za 
graditev stanovanj s posebno obremenitvijo plač in dobičkov pravnih oseb. Tako zbrana sredstva 
so skupaj s prihranki prebivalstva in nekaterimi drugimi nejavnimi viri zagotavljala zgraditev tudi 
veliko več stanovanj vsako leto, kot jih zagotavljamo po ukinitvi solidarnostnega sistema. 

Z izvajanjem neposrednih in posrednih ukrepov države in lokalnih skupnosti, predvidenih v 
Nacionalnem stanovanjskem programu je treba nadomestiti stanovanjski primanjkljaj. 

Z zagotovitvijo tržnih zakonitosti morajo zasebne naložbe v stanovanjsko oskrbo postati spet 
zanimive za velike in male investitorje. Vendar pa tudi zagotavljanje lastnih stanovanj - tako 
zaradi razsežnosti (stalno okrog 5.000 stanovanj letno) kot zaradi pomena, ki ga ima lastno 
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stanovanje na lestvici družbenih vrednot - v bodoče zahteva še večjo podporo. Gre predvsem za 
zagotovitev večje ponudbe cenejših sredstev za stanovanjska posojila. To je mogoče zagotoviti 
zlasti z ustrezno ureditvijo namenskega stanovanjskega varčevanja. 

Po osamosvojitvi v Sloveniji nismo uspeli zmanjšati povpraševanja po stanovanjih. Nasprotno, 
povpraševanje se povečuje, ponudba pa tako rekoč stagnira na nizkih vrednostih. Večji prenosi 
javnih sredstev, n.pr. preko periodičnih razpisov posojil Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije so ob pomanjkljivi ponudbi stanovanj ponekod neposredno vplivali na dvig njihovih 
cen. Kljub temu da dosedanji prenosi javnih sredstev v stanovanjsko oskrbo niso bili zadostni, pa 
je prav zaradi tovrstnih učinkov na podlagi Nacionalnega stanovanjskega programa treba najprej 
in zlasti podpreti prizadevanja za povečanje ponudbe stanovanj. To pomeni, daje ob povečevanju 
financiranja stanovanjske oskrbe iz javnih sredstev treba poleg virov ustrezno določiti tudi cilje 
oziroma prejemnike sredstev. 

1.2. IZHODIŠČA IN UTEMELJITEV NACIONALNEGA STANO- 
VANJSKEGA PROGRAMA 

1.2.1. STANOVANJSKO PODROČJE V PRETEKLOSTI 

V zvezi z obdobjem pred drugo svetovno vojno je v Sloveniji mogoče govoriti o stanovanjski 
oskrbi v sodobnem pomenu besede samo v mestih. Le v njih je namreč poleg bivanja v lastnih 
stanovanjskih hišah in stanovanjih obstajal znaten fond najemnih stanovanj, ki so bila pretežno 
profitna. V mestih pa tudi izven njih pa je poleg tega obstajal tudi določen delež socialnih oziroma 
neprofitnih stanovanj v lasti občin in pravnih oseb zasebnega prava oziroma tudi posebne vrste 
"kadrovskih" najemnih stanovanj in celih stanovanjskih "kolonij" v . lasti in v bližini velikih 
gospodarskih družb n.pr. v izrazito industrijskih ali rudarskih območjih. 

Najemna razmerja je urejal zakon o stanovanjih iz leta 1925 in so uživala visoko stopnjo zaščite. 
Kljub temu so bila najemna stanovanja večinoma v zasebni lasti tako velikih kot malih 
investitorjev. Pravnim osebam in velikim posestnikom, ki so gradili tudi po več večstanovanjskih 
hiš so tovrstne investicije omogočale diverzifikacijo naložb oziroma opredmetene naložbe, ki so 
bile zaradi izkušnje velike gospodarske krize kljub nizki donosnosti zaradi svoje varnosti primerno 
cenjene. 

Za majhne investitore, bodisi za tiste, ki so zgradili posamezno večstanovanjsko hišo ali 
družinsko vilo, ki je imela poleg lastnikovega še kako najemno stanovanje, pa so tovrstne naložbe 
imele predvsem namen zagotavljanja bolj ali manj skromne, zlasti starostne socialne varnosti. 

Stanovanjska oskrba vedno odraža značilnosti gospodarskega in političnega sistema. Tudi 
najpomembnejši mejniki na stanovanjskem področju v Sloveniji v obdobju po drugi svetovni vojni 
so bili posledica strukturnih sprememb v politiki in gospodarstvu. 

a) Obdobje od leta 1945 do leta 1954 

To obdobje se je kazalo na stanovanjskem področju s povsem administrativnim razdeljevanjem 
stanovanj, vključno z zaplembami stanovanjskih hiš in stanovanj, utesnitvami in uvajanjem 
sostanovalskih. razmerij. To obdobje je v najbolj izraziti obliki trajalo nekako do sprejetja 
jugoslovanske zvezne uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš v letu 1954. 
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b) Obdobje od L 1956 - do 1.1972 

Urejanje stanovanjskega področja je bilo v pristojnosti zvezne države. Zvezna zakonodaja je z 
zakonom o stanovanjskem prispevku s 1.1.1956 prvič uvedla stanovanjski prispevek zaposlenih, 
namenjen za graditev stanovanj oziroma t.im. solidarnostni sistem, ki smo ga v modificirani obliki 
poznali vključno do leta 1990. Z ustrezno uredbo leta 1956 so bili vzpostavljeni tudi republiški 
skladi za gradnjo stanovanjskih hiš. V letu 1958 je bila velika večina najemnih stanovanjskih 
zgradb in stavbnih zemljišč nacionalizirana. 

c) Obdobje od I. 1972 - L 1990 

Po ustavnih spremembah v letu 1974 je Slovenija izpopolnila republiško stanovanjsko 
zakonodajo, s čimer je pričela že v letu 1972. Sprejeti so bili številni zakoni, ki so po segmentih 
urejali stanovanjsko področje. V obravnavanem obdobju so podjetja in drugi t.im. uporabniki 
družbenih sredstev kot najpomembnejši financeiji stanovanjske gradnje namensko zbirali 
naslednja sredstva: 
1. sredstva iz dohodka za solidarnostno (nepovratno) združevanje 
Ta sredstva so se v glavnem porabljala na občinski ravni za gradnjo solidarnostnih stanovanj. Iz 
teh sredstev je bilo v Sloveniji vsako leto zgrajenih oz. kupljenih 1.200 do 1.700 solidarnostnih 
stanovanj. Poprečna prispevna stopnja za solidarnost je v desetletnem obdobju znašala 1,65% od 
bruto osebnih dohodkov (BOD), plačevala pa seje iz dohodka organizacij. 
2. sredstva iz čistega dohodka za vzajemnostno (povratno) združevanje 
Ta sredstva so bila namenjena za reševanje stanovanjskih vprašanj v podjetjih, za gradnjo in 
prenovo zasebnih stanovanj, gradnjo samskih domov, za kadrovska stanovanja ipd. Poprečna 
prispevna stopnja je v desetletnem obdobju znašala 0,95% od BOD. 
3. sredstva iz čistega dohodka, izločena po zaključnem računu 
Ta sredstva so bila namenjena za reševanje stanovanjskih vprašanj zaposlenih, za zagotavljanje 
stanovanjskih kreditov zaposlenim, za namenske vezave v bankah ipd. Ta sredstva so po obsegu 
predstavljala od 2,5% do 4,5% od BOD, odvisno od gospodarskih možnosti podjetij. 

Prebivalstvo je sodelovalo pri financiranju stanovanjske gradnje z denarnimi sredstvi (gotovina) 
pri nakupu stanovanj, z lastnim delom in sosedsko pomočjo pri gradnji individualne hiše, s 
plačilom lastne udeležbe pri dodelitvi stanovanja oz. pridobitvi stanovanjske pravice, posredno pa 
z namenskim varčevanjem in z odplačevanjem stanovanjskih posojil ter z amortizacijo družbenih 
stanovanj, obračunano v stanarinah. 

Banke so pri financiranju stanovanjske gradnje sodelovale tako, da so dodeljevale posojila na 
različnih osnovah, n.pr. na podlagi namensko vloženih oziroma vezanih depozitov v domači ali 
tuji valuti, na podlagi prodaje tujih valut ali na podlagi pologa dela vrednosti posojila. 

Zgoraj opisani sistem združevanja sredstev za stanovanjsko gradnjo je v preteklih letih omogočal, 
da je bil njen obseg razmeroma visok, saj je skupno število na novo zgrajenih stanovanj med leti 
1980 do 1987 bilo vselej višje od 10.000 stanovanj letno, v letu 1981 celo 14.674. V letu 1991 pa 
se je obseg gradnje zmanjšal na vsega 5.918 stanovanj t.j. manj kot polovico stanovanj v 
primerjavi z obdobjem 1980-1985, leta 1993 je bilo to število nekoliko višje in sicer 7.846 enot, 
leta 1994 je spet padel na 5.522 enot, v letu 1998 pa dosegel 6.200 enot. Vendar pa pri tem 
izstopa dejstvo, da se je ob razmeroma stalnem številu novozgrajenih stanovanj, katerih 
investitoiji so fizične osebe, drastično zmanjšalo število tistih, katerih investitoiji so pravne osebe. 
Število slednjih je vsako leto upadalo dosti hitreje, kot skupno število novozgrajenih stanovanj in 
se je od leta 1980 zmanjšalo iz 6.999 na vsega 790 enot v letu 1998. 

nsp21.doc 28.3.2000 

12- april 2000 17 poročevalec, št. 26 



Nacionalni stanovanjski program - 3. obravnava 

Sicer je obseg stanovanjske gradnje pričel opazneje upadati že po letu 1987. Zato je bilo več 
vzrokov: 
• naraščajoča inflacija je povzročila hitro razvrednotenje zbranih sredstev, ker obresti niso 

zagotavljale ohranjanja njihove realne vrednosti; 
• banke so pričele odobravati kredite s klavzulo o mesečni revalorizaciji. Uvedba revalorizacije 

je zlasti zavrla nakup lastnih stanovanj v t.i. družbeni gradnji, saj osebni dohodki ljudem v 
glavnem niso več omogočali najemanja večjih posojil; 

• upadla je gospodarska moč podjetij - medtem ko so podjetja skladno z dogovori v obdobju 
1981-1985 povprečno združevala sredstva za vzajemnost v višini 1,10% od bruto osebnih 
dohodkov, se je ta delež od leta 1987 dalje zmanjševal in je tako v letu 1990 znašal le še 
0,29%. Posledično se je bistveno zmanjšal tudi obseg kreditnih sredstev stanovanjskih 
skupnosti. 

č) Obdobje od L1991 dalje 

Celovite spremembe na stanovanjskem področju so najavili že ustavni amandmaji iz leta 1989, ki 
so ukinili dotedanjo organiziranost stanovanjskega področja in ga začasno vključili v delokrog 
izvršnih svetov občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti. 

Leta 1991 je bila uveljavljena nova finančna zakonodaja, s katero so bili ukinjeni skoraj vsi 
prispevki, med njimi tudi stanovanjski prispevki iz dohodka in združevanje sredstev iz čistega 
dohodka. Ker istočasno ni bilo zagotovljenih nadomestnih sistemskih virov za financiranje 
stanovanjske gradnje, je prišlo do njenega drastičnega zmanjšanja. 

Leta 1991 je bil sprejet tudi stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91), ki je na stanovanjskem 
področju uvedel oziroma omogočil številne novosti. 

1.2.2. STANOVANJSKI ZAKON IN NJEGOVE POSLEDICE 

Stanovanjski zakon je določil pravno podlago za ukinitev družbene lastnine na stanovanjskem 
področju, v zvezi s pridobivanjem stanovanj pa je uvedel nekaj novih institucij. Predpisal je 
ustanovitev Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, omogočil ustanovitve občinskih 
stanovanjskih skladov in neprofitnih stanovanjskih organizacij. Te se ustanovijo za pridobivanje in 
oddajanje najemnih neprofitnih stanovanj ter za upravljanje z njimi. Zakon je stanovanja tudi na 
novo kategoriziral. Poleg kategorije lastnega stanovanja, ki ga lastnik stalno uporablja za svoje 
stanovanjske potrebe, je najemna stanovanja razvrstil v neprofitna, socialna, službena in profitna z 
različnimi značilnostmi glede višine najemnine, dobe trajanja najema in načina financiranja. 

Stanovanjski zakon je z določbami o Nacionalnem stanovanjskem programu, Stanovanjskem 
skladu Republike Slovenije ter o pomoči pri dodelitvi stanovanj najavil nov sistem reševanja 
stanovanjskih vprašanj, prilagojen pogojem tržnega gospodarstva. Zakon pa je prinesel tudi 
podlago za uvedbo sočasnih socialnih ukrepov, ki naj imajo socialno izenačevalno vlogo. Pri tem 
zakon izhaja iz načela, da je skrb za razrešitev njegovega vprašanja predvsem skrb vsakega 
posameznika, država pa skozi sistem socialnih korektivov skrbi za skupine državljanov, ki brez 
njene pomoči ne bi mogli razrešiti svojega stanovanjskega vprašanja (upravičenci za pridobitev 
socialnega stanovanja v najem). 
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Na ta način je stanovanjski zakon glede preskrbe s stanovanji na povsem sodoben in ustrezen 
način povzel "načelo omogočanja" pridobitve stanovanja (enabling approach) za razliko od 
zagotavljanja stanovanj (providing approach). To je v skladu z znano listino z naslovom Svetovna 
strategija za bivališča do leta 2000. S to listino mednarodna skupnost splošno priznava pravico do 
ustreznega bivališča, zato je obveznost vsake vlade, da na ustrezen način pripomore k reševanju 
stanovanjskih potreb svojih prebivalcev. Sodobni pristop omogočanja, ki ga priporočajo, naj 
nadomesti zastarelo doktrino zagotavljanja. Obenem pa tak pristop pomeni debirokratizacijo 
stanovanjskega področja in zamenjavo administrativnega dodeljevanja stanovanj s postopki za 
organiziranje stanovanjskega tržišča ter s podporo zasebnim pobudam. 

Za izvajanje Nacionalnega stanovanjskega programa oz. spodbujanja stanovanjske gradnje, 
prenove in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš je bil na podlagi stanovanjskega zakona 
ustanovljen Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Osnovni vir financiranja Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije je bil 20%-ni delež od kupnin pri privatizaciji stanovanj,' ki pa je z 
njenim iztekom presahnil. Obseg intervencij Stanovanjskega sklada Republike Slovenije je kljub 
njegovi pomembni vlogi daleč pod potrebami, poleg tega pa kapitalska osnova Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije ne omogoča stabilnega in trajnega poseganja na stanovanjskem 
področju. 

V letu 1995 se je pričelo zagotavljati sredstva za delovanje Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije tudi iz državnega proračuna, kar sicer izrecno določa tudi stanovanjski zakon v 80. 
členu in sicer toliko časa, dokler sklad ne bo postal kapitalsko trdna in neodvisna ustanova. 

V dosedanjem izvajanju stanovanjskega zakona se je Stanovanjski sklad Republike 
Slovenije uveljavil kot najpomembnejši dajalec stanovanjskih posojil z ugodno obrestno 
mero. Njegova vloga se bo še naprej krepila, področje delovanja pa se bo razširilo v še večjo 
podporo neprofitnemu najemnemu delu stanovanjske oskrbe.  

Stanovanjski sklad je doslej odobril preko 48,8 milijard SIT dolgoročnih stanovanjskih posojil z 
ugodno obrestno mero. Fizične osebe so po dvajsetih razpisih zaprosile za 98,5 milijarde SIT, 
glede na razpoložljiva sredstva in razpisne pogoje pa je Stanovanjski sklad Republike Slovenije 
odobril 23.820 prosilcem posojila v višini 40,9 milijarde SIT. 

Stanovanjski zakon določa, da lahko stanovanjske sklade ustanovijo tudi občine, pomembno 
mesto pa je namenil tudi neprofitnim stanovanjskim organizacijam, predvsem pri pridobivanju in 
oddajanju neprofitnih stanovanj. 

Na podlagi pravilnika o posebnih pogojih delovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij (Uradni 
list RS, št. 64/93) je Ministrstvo za okolje in prostor doslej registriralo 59 neprofitnih 
stanovanjskih organizacij. Tem organizacijam je Stanovanjski sklad Republike Slovenije prek 
šestih natečajev zagotovil tudi posojila z ugodno obrestno mero, v skupni višini 7,9 milijarde SIT, 
s pomočjo katerih se kreditira gradnja 2.272 stanovanj, od teh je 1.739 že vseljenih. 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije dodeljuje ugodna posojila tudi najemnikom v 
denacionaliziranih stanovanjih in sicer na podlagi v letu 1994 spremenjenega stanovanjskega 
zakona brez javnih razpisov. Doslej je bilo posojilo odobreno 341 upravičencem, koriščeno pa je 
1,3 milijarde SIT posojil. 
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Stanovanjski zakon je omogočil tudi privatizacijo stanovanj, ki pa ima poleg pričakovanih učinkov 
tudi naslednje posledice: 
• S prodajo več kot polovice prejšnjega družbenega stanovanjskega fonda je Slovenija sedaj 

čisto pri evropskem vrhu glede deleža lastnih stanovanj. To ima tudi nekaj negativnih posledic. 
Velik delež večlastniških stanovanjskih zgradb namreč otežuje upravljanje in vzdrževanje, 
med novimi lastniki stanovanj pa je tudi precejšnje število takih, ki jim dohodki ne zadoščajo 
za poravnavanje osnovnih lastniških obveznosti. 

• Precejšen obseg privatizacije, zlasti občinskih stanovanj, je za dlje časa omejil možnosti 
razreševanja stanovanjskih vprašanj posameznikov oz. družin, ki so pričakovalci socialnega 
stanovanja v najem. Delež privatiziranih družbenih stanovanj v Sloveniji ni enakomeren inje 
odvisen od gospodarskih, socialnih in drugih razmer v posameznem okolju. To vprašanje 
zahteva ukrepanje za spremembo razmeija med lastnimi in najemnimi stanovanji v korist 
slednjih in uvedbo instrumentov, s katerimi bo mogoče zagotoviti kakovostno gospodarjenje s 
stanovanjskimi hišami in vzdrževanje stanovanjskega sklada ne glede na vrsto lastnine. 

• Občine so bile pred privatizacijo stanovanj lastnice približno ene tretjine družbenega 
stanovanjskega fonda, tp je okoli 76.000 stanovanj, po opravljeni privatizaciji pa jim je ostalo 
v lasti okrog 21.000 stanovanj. Po stanovanjskem zakonu pa so občine postale lastnice in 
morajo zagotavljati tudi sredstva za pridobivanje in vzdrževanje socialnih stanovanj. Občine so 
sredstva, zbrana s privatizacijo stanovanj, v višini 11,7 milijarde SIT večinoma porabile 
namensko, vendar samo v manjšem deležu za reševanje socialne problematike na 
stanovanjskem področju. Na podlagi sprejete politike delitve prihodkov med občine in 
republiko bi morale občine v svojih proračunih vsako leto zagotavljati sredstva za 
pridobivanje socialnih stanovanj in za subvencioniranje najemnin vsaj v višini 1,40% BOD 
zaposlenih delavcev, kar bi za leto 1998 pomenilo 15,7 milijard tolarjev. Žal pa so le redke od 
slovenskih občin na področju zagotavljanja socialnih in neprofitnih stanovanj dosegle kake 
vidnejše uspehe, tako daje v lasti občin okrog 23.600 stanovanj. Posebno oviro za vse, zlasti 
za tiste, ki kljub vsem omejitvam poskušajo resno uresničevati svojo zakonsko določeno vlogo 
na področju stanovanjske oskrbe, predstavljajo restriktivne določbe predpisov o financiranju 
občin, ki neselektivno omejujejo njihovo zadolževanje. Brez sprememb in dopolnitev teh 
predpisov občine tudi v bodoče ne bodo mogle uresničevati svojih predpisanih in drugih nalog 
na področju stanovanjske oskrbe. 

• V Sloveniji je bilo po drugi svetovni vojni nacionaliziranih in zaplenjenih približno 13.000 
stanovanj. Približno 9.000 jih je predmet vračanja v denacionalizacijskih postopkih. Približno 
6.000 jih je bilo že vrnjenih. Iz zbranih podatkov oziroma ocen občin je razvidno, da je 
denacionaliziranih stanovanj, zasedenih s prejšnjimi imetniki stanovanjske pravice, približno 
5.000. Kljub zakonski zaščiti najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih pa se pojavljajo 
konfliktna stanja med njimi in nekaterimi najemodajalci. Ta so povezana na eni strani tudi s 
pričakovanjem najemnikov, da jim bo država omogočila nakup stanovanj po pogojih iz 
privatizacije na podlagi stanovanjskega zakona, hkrati pa tudi s sicer upravičenimi zahtevami 
po primerni vzdrževanosti stanovanj, v katerih prebivajo, na drugi strani pa s pričakovanjem 
lastnikov denacionaliziranih stanovanj, da bo država omogočila izselitev sedanjih najemnikov 
in profitno rabo stanovanj oziroma da jim bo omogočila prejemanje profitne najemnine. 

Kljub zelo majhnemu deležu denacionaliziranih stanovanj, v katerih prebivajo nekdanji 
imetniki stanovanjske pravice (do 1% od vseh), in kljub dejstvu, daje nesporna prioriteta vsake 
stanovanjske politike pomoč pri zagotavljanju stanovanja tistim, ki ga sploh nimajo, je treba na 
podlagi Nacionalnega stanovanjskega programa tudi za rešitev teh vprašanj predvideti nove 
instrumente, ki bodo razširili možnosti, ki jih vsebuje že stanovanjski zakon. 
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1.2.3. GLAVNI PROBLEMI STANOVANJSKEGA PODROČJA 

a) Financiranje 

Stanovanjski zakon sam po sebi seveda ni mogel razrešiti nakopičenih problemov na 
stanovanjskem področju, ki so v prvi vrsti tesno povezani s finančnimi in fiskalnimi instrumenti. 
Edini finančni vir stanovanjskega področja so bila od leta 1991 pa do druge polovice leta 1995 
zgolj sredstva,pridobljena s privatizacijo stanovanj. Sredstva, ki se zbirajo na ravni občin, ne 
zadoščajo niti za zadovoljitev najnujnejših potreb po socialnih stanovanjih. V celotnem obdobju 
1991 - 1998 je bilo dodeljenih le okrog 1600 socialnih stanovanj, v obdobju 1981 - 1989 pa 
povprečno 1.700 solidarnostnih stanovanj letno. Tudi sredstva, ki se zbirajo na ravni 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije ne zadoščajo za formiranje takšne kapitalske osnove, 
ki bi omogočala trajno in stabilno intervencijo na tem področju. 

Z ukinitvijo zbiranja solidarnostnih stanovanjskih prispevkov se istočasno niso zmanjšale davčne 
in prispevne obremenitve bruto plač. To pomeni, da se sredstva, ki so se nekoč namensko zbirala 
za stanovanjsko graditev sedaj zlivajo v integralni proračun in se razporejajo na druga področja 
javne porabe. Odsotnost proračunskih sredstev za kreditiranje stanovanjske gradnje tako na 
državni kot na občinški ravni pomeni glede na potrebe neprofitnega stanovanjskega sektorja, 
znotraj katerega išče in bo iskal rešitev svojega stanovanjskega vprašanja zelo velik del 
državljanov, posebej pereče vprašanje, ki zahteva takojšnje reševanje. To je še posebej potrebno 
zato, ker je odprava sistemskih virov financiranja, kakršni so bili znani v preteklosti in ki so 
pomenili bistven vir za omogočanje stanovanjskih posojil, večini državljanov onemogočila nakup 
ali graditev lastnega stanovanja. Enaki vzroki, povezani tudi z nekaterimi drugimi sistemskimi 
spremembami so praktično zavrli tudi prenovo stanovanj. 

Do leta 1995 v Sloveniji za kreditiranje stanovanjske gradnje ni bilo proračunskih sredstev. V letu 
1995 pa so se iz proračuna Republike Slovenije Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije 
namenila sredstva v višini 2,28 milijarde SIT, v pretežni meri namenjena za kreditiranje najemnih 
neprofitnih stanovanj v okviru neprofitnih stanovanjskih organizacij ter kreditiranje državljanov za 
nakup lastnih stanovanj, kar je pomenilo prvo pomembno neposredno državno intervencijo na 
stanovanjskem področju od sprejetja stanovanjskega zakona dalje. Dokapitalizacija 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije se je nadaljevala tudi v letu 1996, vendar so bila 
proračunska sredstva znižana na 1,5 milijarde SIT, v letu 1997 na 1 milijardo SIT, v letu 1998 in 
1999 pa po 1,5 milijarde SIT. Proračun za leto 2000 namenja Stanovanjskemu skladu Republike 
Slovenije sredstva v višini 1.597.400.000 SIT, pridobljena od prodaje državnega premoženja. 

V letu 1996 so bila v okviru občinskih proračunov prvič po letu 1990 določena sredstva 
zagotovljene (danes: primerne) porabe za stanovanjsko področje v višini 1,7 milijarde SIT, kar je 
predstavljalo 2,1 % sredstev celotne zagotovljene porabe v občinah. Za leto 1997 znašajo ta 
sredstva 2,1 milijarde SIT, kar predstavlja 2,4%, za leto 1998 pa 2,2 milijarde SIT, kar predstavlja 
2,3% celotne zagotovljene porabe občin. Ocenjuje se, da je bilo oziroma bo moč z omenjenimi 
sredstvi vsako leto dodatno zagotoviti okrog 250 do 300 socialnih stanovanj ter subvencionirati 
plačilo najemnine okrog 2.000 najemnikom neprofitnih oziroma socialnih stanovanj. 

• 
K utečenemu financiranju stanovanjskega področja lahko precej pripomore tudi*najemninska 
politika, ki upošteva stroškovna načela, s tem pa spodbuja investiranje v najemna stanovanja. V 
Sloveniji nikoli v preteklosti najemnine za socialna in neprofitna stanovanja niso pokrivale vseh 

nsp21.doc 28.3.2000 

12- april 2000 21 poročevalec, št. 26 



Nacionalni stanovanjski program - 3. obravnava 

stroškov uporabe, vzdrževanja in reprodukcije stanovanj. V prejšnjem političnem sistemu so na 
račun slabega vzdrževanja obstoječih stanovanj in omejenih možnosti za pridobivanje novih 
stanovanj nizke najemnine služile kot vrsta nesistemskega socialnega korektiva, ki pa ni bil 
selektiven in zato ni bil namenjen samo slabše situiranim gospodinjstvom. 

Kljub temu, daje bila metodologija za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih sprejeta že 
leta 1992, je nadaljnje neuveljavljanje stroškovne neprofitne najemnine še naprej močno zaviralo 
normalizacijo najemnega sektoija. Na tem področju je še naprej obveljala stara kvazi socialna 
politika, kije ščitila sloj, ki do zaščite vsaj pretežno ni upravičen in posredno depriviligira tudi vse 
tiste, ki so si stanovanjsko vprašanje razrešili sami. 

Pomembne vsebinske spremembe na tem področju pa je zagotovil pravilnik o metodologiji za 
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 47/95), sprejet v avgustu 1995, 
ki pa je prenehal veljati decembra 1999. Tudi na njegovi podlagi zaračunane neprofitne najemnine 
pa še vedno niso v funkciji spodbujanja kapitalskih vlaganj v stanovanja. Zato in pa zaradi izrazite 
podkapitaliziranosti tega področja v preteklosti poleg splošnega stanovanjskega primanjkljaja še 
vedno ostajajo zato nenormalno visoke tudi potrebe po vlaganjih v vzdrževanje stanovanj. 

Poseben problem predstavljajo tudi draga in težko dostopna posojila za gradnjo stanovanj. Z 
izjemo neprofitnih stanovanjskih organizacij, ki lahko dobijo ugodna posojila v omejeni višini od 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, investitor, ki bi želel graditi najemna stanovanja v 
Sloveniji ne more dobiti posojil pod ugodnejšimi pogoji, kot za katerikoli drug namen. 

Vsebinski premik z namenom- povečanja obsega ugodnega dolgoročnega stanovanjskega 
kreditiranja predstavlja Nacionalna stanovanjska varčevalna shema, ki jo je Vlada Republike 
Slovenije sprejela marca 1999. Nacionalna stanovanjska varčevalna shema spodbuja dolgoročno 
varčevanje, saj njegovo privlačnost zagotavlja v obliki pripisa določenega zneska premije po 
izteku vsakega leta varčevanja. Na drugi strani zagotavlja varčevalcem ugodna dolgoročna 
stanovanjska posojila, saj zavezuje banke na dvakratno večji obseg danih posojil varčevalcem v 
primerjavi s privarčevanimi zneski po vnaprej znani posojilni obrestni meri. 

Država bo Nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo izvajala preko Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije in bank, ki bodo izbrane na javnem razpisu. Pričakuje se, da bo izvajanje 
nacionalne stanovanjske varčevalne sheme spodbudilo dolgoročno varčevanje v državi in sčasoma 
verjetno zagotovilo zadosten obseg sredstev za ugodna dolgoročna stanovanjska posojila. V okviru 
Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme varčuje 25.607 varčevalcev, ki mesečno vplačajo 
593.700.000 SIT oziroma letno preko 7 milijard SIT. V petih letih bo tako privarčevano preko 35 
milijard SIT. Tako bo leta 2004 skupaj z izkoriščenimi pravicami do posojil na stanovanjskem 
trgu več kot 100 milijard SIT dodatnega povpraševanja, kar zahteva aktivnosti za povečanje 
ponudbe stanovanj. 

Ob tem, da v Sloveniji do leta 1995 ni bilo neposredne državne proračunske intervencije na 
stanovanjskem področju, tudi ni omembe vrednih posrednih oblik intervencije. V vseh državah 
razvitega tržnega gospodarstva pa so nasprotno državne intervencije na stanovanjskem področju 
pravilo in ne izjema. Takšne razmere v Sloveniji močno omejujejo finančno in socialno dostopnost 
stanovanj. Stanovanja so težko dostopna celo premožnejšim slojem. Obenem pa narašča 
kumulativno pomanjkanje stanovanj. Točnih podatkov o stanovanjskem primanjkljaju sicer ni, 
vendar gaje rtogoče na podlagi obstoječih podatkov in projekcij dovolj natančno oceniti. 
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Za slovensko stanovanjsko oskrbo je tudi značilno, da do sedaj pridobivanje denarnih sredstev za 
graditev in drugačno pridobivanje stanovanj v omembe vrednem obsegu še ni temeljilo na izdaji 
ustreznih vrednostnih papirjev, in še sploh ne na morebitni izdaji in poslovanju s hipotekamimi 
obveznicami, za kar v slovenski zakonodaji kljub nekaterim v preteklosti izčrpneje obdelanim 
pobudam še ni pravne podlage. 

Celo hipoteke same po sebi so v Sloveniji redkejši način zavarovanja stanovanjskih posojil. To je 
treba v prvi vrsti pripisati neažurnim nepremičninskim evidencam oziroma zemljiški knjigi in 
ponekod dolgotrajnim postopkom vpisovanja v zemljiško knjigo, zlasti pa pomanjkljivemu 
izvršilnemu postopku in zastojem na sodiščih. Spričo slednjega se namreč upnik šele po zelo 
dolgem času lahko v najboljšem primeru spremeni v najemodajalca nesolventnemu hipotekarnemu 
upniku, ne pa v neomejenega lastnika nepremičnine brez bremen. 

Take okoliščine zmanjšujejo instrumentalno vrednost hipoteke in onemogočajo izdajanje 
hipotekamih obveznic, četudi je jamstveni potencial zanje, ki ga predstavlja okrog 79.000 
najemnih in okrog 580.000 lastnih stanovanj, ki so sedaj iz omenjenih razlogov praktično povsem 
neobremenjena. 

Izjema pri vrednostnih papiijih na področju stanovanjske oskrbe sta dve emisiji obveznic 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Prva emisija obveznic, nominiranih v DEM v skupni 
protivrednosti 8,0 milijonov DEM je bila razpisana 1. novembra 1995. Obveznice so bile 
namenske, namenjene nakupu stanovanj pri pogodbeno vezanih gradbenih podjetjih, njihovi kupci 
pa so bile izključno fizične osebe. Prodanih je bilo za 7,2 milijona DEM obveznic, zanje pa je 
jamčil Stanovanjski sklad Republike Slovenije z vsem svojim premoženjem. 

Drugi razpis obveznic je Stanovanjski sklad Republike Slovenije izvedel 15. maja 1998 in sicer v 
vrednosti 2,0 milijarde SIT. Gre za nematerializirane imenske obveznice, ki so jih tako rekoč takoj 
po objavi razpisa kupile pravne osebe, komitenti ene od slovenskih poslovnih bank. Tako zbrana 
sredstva so namenjena dokapitalizaciji Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za izvajanje 
njegovih z zakonom opredeljenih dejavnosti. Ker se je izdaja lastnih vrednostnih papiijev v letu 
1998 pokazala kot uspešen ukrep v smeri zmanjševanja razkoraka med povpraševanjem in 
ponudbo ugodnih dolgoročnih stanovanjskih posojil, Stanovanjski sklad Republike Slovenije 
načrtuje v letu 2000 izdajo novih obveznic, predvidoma v višini 2 mlrd SIT. 

b) Zemljiška politika 

Zagotavljanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo od julija 1997 temelji na novem zakonu o stavbnih 
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97). Nova zakonodaja omogoča občinam bistveno boljše 
možnosti tudi za izpolnjevanje nalog, ki jih imajo v zvezi z zagotavljanjem socialnih oziroma 
neprofitnih stanovanj. Občina ali država imata namreč predkupno pravico na nezazidanem 
stavbnem zemljišču, na katerem je s prostorskim izvedbenim načrtom predvidena gradnja 
socialnih in neprofitnih stanovanj. Zaradi gradnje omenjenih stanovanj je dovoljena razlastitev v 
korist občine ali države; za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj se ne plača komunalni 
prispevek; občina lahko proda ali odda zemljišče brez javnega razpisa za gradnjo socialnih in 
neprofitnih ter zadružnih stanovanj in stanovanjskih hiš. 

Prav tako z novo zakonsko določbo, po kateri občina, ki gospodari s stavbnimi zemljišči v javno 
korist, zagotavlja njihovo opremljanje, zakon neposredno navaja občine k temu, da hitrejše 
opremljanje stavbnih zemljišč, namesto da bi ga izvajale kot edine investitorke same, zagotavljajo 
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s sklepanjem pravnih poslov z zainteresiranimi investitorji iz zasebnega sektoija. Gre n.pr. za 
posle, po katerih zainteresirani investitor v sporazumu in po pooblastilu (v imenu) občine zgradi 
komunalno infrastrukturo s sredstvi, kijih sam založi in se mu pozneje vse do njegovega lastnega 
komunalnega prispevka vrnejo postopoma iz vplačanih komunalnih prispevkov poznejših 
investitorjev na istem območju. 

Občina in država sta z omenjenim zakonom pridobili na razpolago pomembne vzvode oziroma 
načine za pridobivanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo, ki lahko pomembno vplivajo na 
izvajanje obveznosti občin pri zagotavljanju socialnih stanovanj kakor tudi na gradnjo najemnih 
neprofitnih in zadružnih stanovanj, saj je bilo pomanjkanje ustreznih zemljišč za stanovanjsko 
gradnjo do sedaj eden od poglavitnih dejavnikov (poleg nezadostnih sredstev) za upadanje 
stanovanjske gradnje. 

Vendar pa omenjeni vzvodi še ne zadoščajo za aktivnejšo vlogo občin pri pridobivanju, 
opremljanju in oddajanju stavbnih zemljišč za potrebe graditve stanovanj in stanovanjskih hiš. 
Zato bodo morali novi predpisi o urejanju prostora instrumente, ki jih je uvedel zakon o stavbnih 
zemljiščih, razširiti z novimi, tudi manj prisilnimi in zato sprejemljivejšimi tudi za lastnike 
zemljišč, primernih za stanovanjsko gradnjo. 

Kljub temu, da se je obseg graditve stanovanj v času, ki sovpada z učinkovanjem novega zakona o 
stavbnih zemljiščih, gbede na neposredno predhodno obdobje nekoliko povečal, pa nova orodja, ki 
jih je ta zakon uvedel, sama po sebi še niso dovolj učinkovita. Zato bo novi zakon o urejanju 
prostora njihov nabor razširil še na manj rigorozne ukrepe, kot so razlastitev in predkupna pravica 
in omogočil nove oblike sodelovanja javnega in zasebnega sektoija pri urejanju prostora in 
uresničevanju razvojnih pobud, kar je še posebej pomembno za organizirano stanovanjsko 
graditev. 

Nekateri ukrepi, ki jih je Vlada Republike Slovenije pričela izvajati v obdobju med prvo in drugo 
obravnavo predloga Nacionalnega stanovanjskega programa v Državnem zboru Republike 
Slovenije, bodo do leta 2004 zelo povečali obseg sredstev za graditev ali nakup lastnih stanovanj. 
Zato je nujno, da bo takrat v gradnji ali ponujenih na trgu dovolj stanovanj oziroma da bo na 
razpolago dovolj komunalno opremljenih stavbnih zemljišč. Če te količine ne bodo presegale 
povpraševanja, bodo takrat tržne cene zmanjšale realno kupno moč na stanovanjskem trgu. 

Zato med cilje Nacionalnega stanovanjskega programa ne sodi samo uvajanje orodij na področju 
zemljiške politike, temveč tudi omogočanje dostopa občinam do namenskih in ugodnih finančnih 
sredstev za stanovanjsko graditev — vključno s sredstvi za pridobivanje in komunalno 
opremljanje stavbnih zemljišč oziroma za uresničevanje ukrepov lokalne skupnosti za 
uravnoteženje trga stavbnih zemljišč. 

Dostopnost komunalno opremljenih stavbnih zemljišč je namreč nujni pogoj vsake graditve 
objektov in s tem tudi predpogoj za uresničevanje Nacionalnega stanovanjskega programa. 

c) Stanovanjska arhitektura in urbanizem ter kakovost bivalnih pogojev 

Ekstenziven razvoj "družbeno usmerjene" stanovanjske gradnje v preteklih desetletjih je na eni 
strani povzročil nastanek velikih blokovnih naselij (sosesk) na obrobju večjih mest, na drugi 
strani pa nekontrolirano disperzno individualno pozidavo v samograditeljski in celo 
čmograditeljski praksi, ki se pretežno pojavlja v predmestnih naseljih in tudi ruralnih območjih. 
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V prvem primeru gre kljub izjemam velikokrat za urbanistično, socialno in arhitekturno vprašljive 
aglomeracije, neprilagojene človeškemu merilu, s pretežno neustreznimi (premajhnimi) stanovanji 
v prevelikih in previsokih objektih. Kmalu po tem, ko so se prvič pojavile, še posebej pa po 
uveljavitvi t.im. gradnje za trg, je postala graditev tovrstnih sosesk od načrtovanja do finalizacije 
podrejena "racionalizaciji" in "industrializaciji" gradnje po meri tistih gradbenih izvajalcev, ki so 
bili istočasno tudi njeni investitorji in projektanti. To je praviloma pomenilo prilagajanje in 
podrejanje ne samo arhitekture, temveč v nekaterih primerih celo urbanizma njihovim gradbenim 
tehnologijam. 

Resnici na ljubo pa je treba upoštevati tudi to, da visoke gostote, zlasti nesorazmerno visoke višine 
stanovanjskih blokov v številnih slovenskih soseskah, niso samo posledica špekulacij graditeljev, 
ampak so nastale tudi zaradi maksimalnega možnega izkoriščanja že v prejšnjih desetletjih 
omejenih zalog komunalno opremljenih stavbnih zemljišč, kar je v pogojih rednega dotoka 
sredstev za kolektivno stanovanjsko graditev predstavljalo vsaj tako veliko oviro, kot danes. 

Taki načini kompleksne gradnje so seveda izključevali tudi sleherno možnost vpliva bodočih 
kupcev oziroma najemnikov stanovanj na značilnosti gradnje, zadovoljivo pa so reševali 
količinsko plat stanovanjskega vprašanja. Netransparentni odnosi in finančne konstrukcije pri tem 
tudi niso dovolj spodbujali prizadevanj za kakovost in trajnost zgradb. 

Praviloma, če že ne kar dosledno in povsod, pa so v tako zgrajenih soseskah ostala popolnoma 
neurejena tudi medsebojna razmerja med lastniki in uporabniki stanovanj, skupnih delov zgradb in 
funkcionalnih zemljišč. To je deloma saniral stanovanjski zakon. Novi zakon o lastninjenju 
nepremičnin v družbeni lastnini v tej zvezi zahteva pravno ureditev razmerij pred vknjižbo v 
zemljiško knjigo. 

Posledica opisanih razmer iz preteklosti je tudi veliko stanovanj neustrezne gradbeno-fizikalne 
zasnove. Kakovost izvedenih del, zlasti zaključnih, ter izpostavljenih gradbenih proizvodov je 
pogosto vprašljiva in povzroča nesorazmerno visoke stroške vzdrževanja. Uspešnost vzdrževanja 
obstoječih stanovanj pa je predvsem odvisna od tega, kako uspešno so v večstanovanjskih hišah 
uredili upravljanje in seveda od tega, ali so vsi etažni lastniki stroške uporabe in vzdrževanja 
stanovanj zmožni plačevati. 

Opisane tehnologije in gradiva pa imajo za posledico tudi togost in neprilagodljivost stanovanj 
potrebam stanovalcev oziroma izključujejo ali otežujejo možnosti za njihova prilagajanja 
dejanskim potrebam uporabnikov. 

Kot organizacijsko, finančno, socialno, urbanistično, arhitekturno in ekološko nasprotje skupne 
(kolektivne) gradnje je predvsem na širšem obrobju oziroma v polmeru sprejemljive dostopnosti 
večjih mestnih naselij nastala razpršena enodružinska gradnja. Ta ima praviloma neurejeno ali 
pomanjkljivo komunalno infrastrukturo, in obsega tudi množico nelegalnih in napol legalnih 
gradenj. 

Razpršena gradnja praviloma pomeni tudi potratno rabo prostora ter vse prevečkrat nerazumno 
velike enodružinske hiše, ki so glede na funkcionalnost, prometno dostopnost, komunalno 
opremljanje in energetsko rabo neracionalne, praviloma pa tudi slabo izkoriščene glede na število 
stanovalcev, ki prebivajo v njih, ter glede neposrednih (emisije) in posrednih (n.pr. nesorazmerno 
veliko prometno delo) vplivov na okolje nevzdržne. 
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Množica črnih gradenj v okvirih razpršene graditve ne pomeni samo tega, da so si njihovi 
graditelji protipravno prisvojili pravice v prostoru, ponekod pa celo zemljišča, temveč tudi to, da 
so se v veliki meri izognili tudi plačilu predpisanih obveznosti, ki so jih s tem prevalili na zakonite 
graditelje. Istočasno so še posebej z nedovoljenimi gradnjami v najatraktivnejših prostorih (n.pr. 
na obali in zavarovanih naravnih območjih) pridobili velike protipravne premoženjske koristi in se 
izognili upravnemu in inšpekcijskemu nadzoru nad tehnično pravilnostjo in varnostjo gradnje. 

Razpršena graditev vključno s črnograditeljstvom, ki se mu je država prepozno postavila po robu, 
je v Sloveniji zavzela takšne razsežnosti in značilnosti, da resno ogroža tako razvojne možnosti za 
vzdržno oziroma trajno uravnoteženo prihodnjo rabo prostora, nesorazmerno obremenjuje okolje, 
zlasti pa ogroža zaloge pitne vode. 

Slovenija na področju stanovanjskega urbanizma, arhitekture in gradbenih tehnologij potrebuje 
spremembe, k temu pa mora svoj delež prispevati tudi stanovanjska politika, ki bo spodbujala 
dobro strokovno prakso in do prostora in okolja odgovorno ravnanje investitoijev ter 
intemalizirala stroške razpršene poselitve in sanacije njenih posledic. 

Zlasti v zvezi z vprašanjem kakovosti bivalnega okolja pa je potrebno opozoriti tudi na gradbeno- 
tehnično kakovost zgrajenih stanovanj in stanovanjskih stavb, saj sta obe vprašanji neločljivo 
povezani. Samo skupaj namreč lahko tehnično pravilna gradbena zasnova ter uporaba kakovostnih 
in trajnih gradbenih proizvodov in tehnologij zagotovita dolgotrajnost stanovanj in stanovanjskih 
hiš, njihovo ekonomično vzdrževanje in ne nazadnje tudi ohranjanje urejene in estetske zunanje 
pojavnosti zgradb in sosesk. V preteklosti je s tega vidika nastalo dovolj slabih, pa tudi dovolj 
zglednih primerov, da bi bilo potrebno izkušnje upoštevati. 

Vendar v pogojih graditve večstanovanjskih stavb, ki se izvaja pretežno za prodajo na prostem 
trgu in ne za znanega in usposobljenega investitoija, v pogojih torej, ko se stanovanja pridobivajo 
s kupoprodajnimi in ne z gradbenimi pravnimi posli, v državi ni vzvodov, ki bi zagotavljali vpliv 
bodočih stanovalcev ali njihovih usposobljenih svetovalcev oziroma zastopnikov na kakovost 
stanovanjske arhitekture in urbanizma. Zaščita potrošnikov na tem področju je slaba. Nekdaj 
znanih gradbenih revizijskih komisij, ki bi varovale javno korist v imenu še neznanih bodočih 
lastnikov oziroma uporabnikov stanovanj ni. Tudi banke dodeljevanja posojil ne pogojujejo s 
kakimi posebnimi zahtevami glede kakovosti in trajnosti stanovanj oziroma zgradb, za katere 
posojajo denar. 

Izvršilni odbor za gradbeno-tehnične zadeve Stanovanjskega sklada Republike Slovenije je tako ta 
čas edini organ v državi, ki sistematično revidira arhitekturne in urbanistične značilnosti vsaj 
tistega majhnega dela stanovanjske graditve, ki se gradi za neprofitne stanovanjske organizacije. 
Na sicer reduciranem številu primerov, ki jih obravnava, odbor ugotavlja praviloma nizko ali 
kvečjemu povprečno raven arhitekture in urbanizma, ki pogosto ne dosega niti dobre strokovne 
prakse pogosto kritiziranih kolektivnih gradenj sedemdesetih in osemdesetih let. 

Ključno vlogo pri izboljšanju stanovanjske arhitekture in urbanizma ter kakovosti graditve imajo 
tehnični predpisi in njihovo uresničevanje. Slovenija je na tem področju še vedno zelo deficitarna 
in nosi tudi posledice nekompletne ureditve iz preteklosti. Ciljem Nacionalnega stanovanjskega 
programa so zato koristna vsa prizadevanja za boljšo pravno ureditev graditve objektov. Nadaljnje 
reforme pravnega področja urejanja prostora in graditve objektov morajo med drugim zagotoviti 
tudi povečano javno nadzorstvo oziroma revizijo stanovanjskih projektov in vnaprejšnje varstvo v 
času priprave graditve še neznanih investitoijev, lastnikov oziroma uporabnikov stanovanj. 
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1.2.4. NEPROFITNA STROŠKOVNA NAJEMNINA KOT POMEMBEN 
POGOJ ZA OŽIVITEV STANOVANJSKE GRADNJE 

Stanovanjski zakon razvršča najemna stanovanja v štiri kategorije in sicer : 
• socialna stanovanja 
• neprofitna stanovanja 
• službena stanovanja 
• profitna stanovanja. 

Najemniki socialnih in neprofitnih stanovanj so doslej plačevali neprofitno najemnino, zadnja 
novela stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 1/2000) pa določa, da bodo najemniki, ki so 
upravičeni do najema socialnega stanovanja plačevali nižjo najemnino, ki bo obsegala samo 
stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja ter stroške upravljanja in zavarovanja stanovanja 
oziroma stanovanjske hiše. Upravičenci do znižane najemnine bodo le-to lahko v celoti uveljavili 
v letu 2004. Najemnina za službena in profitna stanovanja se oblikuje prosto. 

a) Neprofitna najemnina 

V Sloveniji je ostalo po končani privatizaciji koncem leta 1993 okrog 77.000 neprodanih 
stanovanj, v obdobju 1994 - 1999 pa je bilo zgrajeno še okrog 3.000 neprofitnih stanovanj, za 
katera najemniki plačujejo neprofitno najemnino. 

Povprečna najemnina za stanovanja, ki so ostala neodprodana po končani privatizaciji znaša v 
mesecu januarju 2000 okrog 13.200 SIT in predstavlja 2,9 % od vrednosti stanovanja, povprečna 
najemnina za stanovanja, zgrajena po končani privatizaciji pa znaša okrog 21.200 SIT in 
predstavlja 3,8 % od vrednosti stanovanja. Razlike v višini najemnine nastajajo zaradi razlike v 
starosti stanovanj in opremljenosti, ter zaradi dejstva, da so se novejša stanovanja gradila s sredstvi 
znanih lastnikov, zato vsebuje te najemnina tudi strošek vračila najetega posojila. 

Na osnovi Odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih, bodo 
navedene najemnine v veljavi še celo leto 2000, z letom 2001 pa se bodo najemnine pričele 
postopno poviševati. Povišanje najemnin pri starejših stanovanjih bo znašalo 31 %, tako da bo 
najemnina predstavljala 3,81 % od vrednosti stanovanja, najemnine pa bodo znašale okrog 17.300 
SIT. Povišanje najemnin pri novejših stanovanjih bo znašalo 33,7 % , tako da bo najemnina 
predstavljala 5,08 % od vrednosti stanovanja, najemnine pa bodo znašale okrog 28.400 SIT. 

Z Odlokom o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih pa so dodatno 
varovani tudi najemniki, ki imajo nižje dohodke in ne bi mogli najemnine v celoti poravnati. V 
tem primeru smejo lastniki stanovanj zaračunati najemnikom najemnino le v višini 1,91 % od 
vrednosti stanovanja, nastalo razliko pa se pokrije lastniku iz sredstev primerne porabe, ki jih 
zagotavlja občina. 

b) Objektne subvencije 

Poseben pomen imajo pri zagotavljanju neprofitnih in socialnih najemnih stanovanj poleg 
subvencij najemnin oziroma drugih stanovanjskih stroškov, t.j. subjektnih subvencij, še objektne 
subvencije. Te so lahko povezane s pridobivanjem ali z uporabo stanovanj, lahko pa z obojim. Že 
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omenjene spremembe in dopolnitve stanovanjskega zakona določajo v odstotkih od vrednosti 
stanovanja izražene najvišje najemnine za neprofitna in socialna stanovanja. 

Kakšna naj bi bila v skladu s predlagano zakonsko novelo po postopni in dokončni uveljavitvi 
nove metodologije in novih predpisov o subvencioniranju najemnin nova neprofitna najemnina, 
prikazuje spodnja preglednica. 

Predlagana struktura neprofitne najemnine 

Amortizirana 
stanovanja 

Neamortizirana 
stanovanja 

Elementi najemnine Delež stroškov (v%) Delež stroškov (v%) 
Tekoče vzdrževanje 0,31 0,31 
Investicijsko vzdrževanje 1,70 1,30 
Upravljanje in zavarovanje 0,30 0,30 
Amortizacija 0,00 1,67 
Obresti-stroški kapitala 1,50 1,50 
Skupaj 3,81 5,08 
Mesečna najemnina v SIT 18.128,00 24.170,00 

Prikazane strukture neprofitne najemnine pomenijo realno povečanje glede na sedanje stanje, 
določeno z veljavno metodologijo. Sedanje najemnine znašajo 3,8% od točkovane vrednosti 
stanovanja za stanovanja, zgrajena po uveljavitvi stanovanjskega zakona leta 1991 ter 2,9% za 
stanovanja zgrajena pred letom 1991. Neprofitne najemnine v obstoječih najemnih razmerjih se 
bodo torej po postopni in dokončni uveljavitvi nove metodologije podražile za amortizirana 
stanovanja za 31,4%, za stanovanja zgrajena po letu 1991 pa za 33,7%. 

Socialna najemnina, ki jo bo plačeval socialni upravičenec po obravnavanem predlogu pa bo 
obsegala samo stroške tekočega vzdrževanja, investicijskega vzdrževanja po stopnji, določeni za 
neamortizirana stanovanja ter stroške upravljanja in zavarovanja, bo letno znašala le 1,91% od 
vrednosti stanovanja, namesto sedanjih 2,9%. To pomeni, da se bodo neposredno za najemnike 
socialne najemnine dejansko znižale glede na sedanje. Amortizacijo v višini 1,67% za 
neamortizirana stanovanja ali razliko v višini 0,40% za investicijsko vzdrževanje amortiziranih 
stanovanj bo lastniku socialnega stanovanja zagotovila občina iz okvira primerne porabe. V 
izjemnih primerih, ko bi zaradi sprememb v svojem socialnem statusu postal upravičenec do 
socialne pomoči oziroma do socialne najemnine nekdo, ki je do tedaj imel v najemu neprofitno 
stanovanje v lasti osebe zasebnega prava, bo občina lastniku neprofitnega stanovanja iz sredstev 
primerne porabe zagotovila tudi nadomestilo v višini 1,5% za obresti, kot kažeta naslednji 
preglednici. 
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Struktura socialne najemnine za neamortizirana stanovanja v lasti občin in 
drugih oseb javnega prava po virih 

Elementi najemnine Najemnina, ki 
jo prejme 

lastnik (v%) 

Delež, ki ga 
plača najemnik 

(v%) 

Delež iz pri- 
merne porabe 
občine (v%) 

Tekoče vzdrževanje 0,31 0,31 0,00 
Investicijsko vzdrževanje 1,30 1,30 0.00 
Upravljanje in zavarovanje 0,30 0,30 0,00 
Amortizacija 1,67 0,00 1,67 
Obresti-stroški kapitala 0,00 0,00 0,00 
Skupaj 3,58 1,91 1,67 
Mesečna najemnina v SIT 17.033,00 9.088,00 7.946,00 

Struktura socialne najemnine za neamortizirana stanovanja v lasti 
oseb zasebnega prava po virih 

4 
Elementi najemnine Najemnina, ki 

jo prejme 
lastnik (v%) 

v Delež, ki ga 
plača najemnik 

(v%) 

Delež iz pri- 
merne porabe 
občine (v%) 

Tekoče vzdrževanje 0,31 0,31 0,00 
Investicijsko vzdrževanje 1,30 1,30 0,00 
Upravljanje in zavarovanje 0,30 0,30 0,00 
Amortizacija 1,67 0,00 1,67 
Obresti-stroški kapitala 1,50 0,00 1,50 
Skupaj 5,08 1,91 3,17 
Mesečna najemnina v SIT 24.170,00 9.088,00 15.082,00 

Po predlogu bo socialni upravičenec v vsakem primeru plačal 9.088,00 SIT najemnine, razlika v 
višini 7.946 SIT pa se bo lastniku socialnega stanovanja zagotovila iz sredstev primerne porabe 
občine. 

Posebno vprašanje, ki si ga je v zvezi z uvedbo neprofitne najemnine, ki pokriva stanovanjske 
stroške, zastavil predlagatelj, zadeva povečanje najemnin za neprofitna stanovanja, ki so starejša 
od osem let, vendar še niso amortizirana, t.j. za neprofitna stanovanja zgrajena v letih 1939-1991. 
Pri teh stanovanjih današnja neprofitna najemnina znaša 2,9%, morala pa bi znašati 5,08%, kar bi 
pomenilo 75%-no povečanje, ki je bila ocenjena kot socialno nevzdržna. Zato je bila z zakonsko 
novelo predlagana rešitev, ki je selektivna glede na vir pridobitve oziroma lastništvo stanovanja. 
Tako bo končna obremenitev najemnikov starejših stanovanj enaka, položaj lastnikov pa bo glede 
na lastniški sektor različen. 

Najemnina za neamortizirana denacionalizirana stanovanja, ki se oddajajo v najem za nedoločen 
čas za neprofitno najemnino, bo po predlogu sprememb in dopolnitev stanovanjskega zakona 
imela enako strukturo kot najemnina za vsa druga neamortizirana stanovanja, s tem, da bo del 
obresti na kapital lastniku poravnala občina iz sredstev primerne porabe. Po ocenah predlagatelja 
je takšnih stanovanj v Sloveniji skupaj 500, struktura in viri pa so prikazani na naslednji 
preglednici: 
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Struktura neprofitne najemnine za neamortizirana denacionalizirana 
stanovanja po virih (v% in v SIT) 

Elementi najemnine Najemnina, ki 
jo prejme 

lastnik 

Delež, ki ga 
plača najemnik 

Delež iz 
primerne 

porabe občine 
Tekoče vzdrževanje 0,31 0,31 0,00 
Investicijsko vzdrževanje 1,30 1,30 0,00 
Upravljanje 0,30 0,30 0,00 
Amortizacija 1,67 1,67 0,00 
Obresti-stroški kapitala 1,50 0,23 1,27 
Skupaj 5,08 3,81 U7 
Mesečna najemnina v SIT 24.170,00 18.128,00 6.042,00 

Vsa zgoraj prikazana nadomestila, kijih bodo občine na zahtevo poravnavale lastnikom stanovanj 
iz sredstev primerne porabe, dejansko predstavljajo subvencije, ki so namenjene gospodaijenju s 
stanovanji oziroma stanovanjskim fondom, zato jih je pogojno mogoče šteti za objektne in ne za 
subjektne. Ker pa je ta vrsta objektne subvencije vendarle povezana s specifičnimi pogoji rabe, gre 
za tekočo (lahko tudi t.im. nepravo) objektno subvencijo. Sredstva za objektno subvencijo bi se 
zagotavljala v okviru primerne porabe občin. Za leto 1999 je bil v okviru primerne porabe občin 
upoštevan znesek v višini 2.240.600.000 SIT za stanovanjske namene, ki pa je bil v celoti 
namenjen pridobivanju socialnih stanovanj. 

Ob predpostavki, da bi občina zagotovila objektno subvencijo lastnikom stanovanj, katerih 
najemniki so glede na dohodke upravičeni do najema socialnega stanovanja, bi tako morala 
zagotoviti letno povprečno 2.492.000.000. SIT. Podatek vključuje tudi objektne subvencije 
lastnikom denacionaliziranih stanovanj, ne pa tudi sredstev za pridobivanje socialnih stanovanj, 
kot do sedaj, za kar so z Nacionalnim stanovanjskim programom predvideni drugačni viri. 

Glede na predhodne izračune o potrebnih dodatnih sredstvih za objektne subvencije, bi se moral 
znesek za primerno porabo občin povečati povprečno letno za 11,2 % , to povečanje pa predstavlja 
dejansko širitev obsega javnih sredstev za neposredne prenose v objektne subvencije na 
stanovanjskem področju. 

Vendar pa je prav predlagani način določanja neprofitne in socialne najemnine hkrati tudi povod 
in spodbuda za nadaljnjo razširitev in preureditev objektnega subvencioniranja, ki v Sloveniji 
obstaja že sedaj, čeprav to morda ni povsem očitno. Subvencija je namreč vsaka ugodnost, ali 
olajšava ki pomeni zmanjševanje neposrednih vplivov trga ali fiskalnih obveznosti. 

Tudi v bodoče, tako kot že sedaj, pa bodo glavne objektne subvencije neprofitnemu najemnemu 
sektorju predstavljale ugodnosti, povezane z namenskimi posojili Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije. Ta so bila in bodo glede na nove predvidene vire v še večji meri ugodnejša 
od posojil, dostopnih na denarnem trgu, saj bodo imela še daljšo ročnost in še nižje obresti, kot 
sedaj, povečal pa naj bi se tudi njihov obseg. 

Ker se najemnine določajo v sorazmernem deležu od vrednosti stanovanja, je nujni pogoj za 
socialno in gospodarsko vzdržnost neprofitne in socialne najemnine primerna vrednost stanovanja, 
t.j. ugodna cena njegove pridobitve. To pa pomeni, da bo moral Stanovanjski sklad Republike 
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Slovenije tudi v bodoče, vendar še bolj nadzorovano in v aktivnejšem odnosu do neprofitnih 
stanovanjskih organizacij, skladov oziroma občin, pogojevati dodeljevanje posojil za pridobivanje 
neprofitnih in socialnih stanovanj ter za gospodaijenje s stavbnimi zemljišči za njihovo graditev z 
nizkimi cenami. 

c) Subjektne subvencije 

Sedanji sistem subvencioniranja najemnin je precej restriktiven in omogoča dostop do pomoči pri 
uporabi stanovanja samo socialno zelo ogroženim najemnikom. Temu primerno nizek je tudi 
skupni obseg tovrstnih socialnih dajatev, ki znaša približno 165 milijonov SIT letno. Čeprav bodo 
z uresničenjem aktualnih sprememb in dopolnitev stanovanjskega zakona predvidene objektne 
subvencije znižale višino najemnin za socialna stanovanja celo pod sedanjo raven, pa bo kljub 
temu potrebno razširiti krog upravičencev do subjektnih subvencij in s tem omogočiti uporabo 
stanovanja tudi tistim, ki tega zaradi prejemkov, manjših od dejanskih življenjskih stroškov, 
navzlic uvedbi objektnih subvencij ne bi zmogli. 

Pri tem velja upoštevati izkušnje evropskih držav z uspešnim in obsežnim najemnim 
stanovanjskim sektorjem, ki z ugodnostmi za investitoije in subvencioniranjem najemnikov 
zagotavljajo usklajeno uresničevanje tržnih zakonitosti in socialnih korektivov na način, ki 
spodbuja zasebne naložbe v neprofitna in socialna najemna stanovanja, razbremenjuje javne 
finance in zbuja zaupanje v uspešnost javno zasebnih družabništev. Zato je potrebno tudi v 
Sloveniji poleg že prikazanih objektnih subvencij razviti tudi sistem subjektnih subvencij. 

Dinamika uvajanja neprofitne stroškovne najemnine je odvisna od sočasne prilagoditve 
sistema objektnih in subjektnih subvencij, ki mora zaščititi vse tiste najemnike v socialnih 
stanovanjih, ki bi jim najemnina prekomerno poslabšala njihov gmotni položaj, ter 
zagotoviti nemoteno financiranje najemnih stanovanj.   

Iz prikaza potrebnih sredstev za subjektne subvencije upravičencem do socialnih najemnin v 
poglavju 5.3. izhaja, da bi bilo zanje ob postopni in dokončni uveljavitvi spremenjenega sistema 
potrebno iz sredstev primerne porabe občin letno zagotoviti okrog 1,187 mrd. SIT po stalnih cenah 
I-XII 1998, kar pa ne izključuje drugih oblik socialnih dajatev, ki se določajo z državnimi akti s 
področja socialnega varstva in ne stanovanjske oskrbe, saj z njo nimajo neposredne zveze. 

Spremenjen sistem subvencioniranja stanovanjske oskrbe s prikazanimi objektnimi in subjektnimi 
subvencijami bi torej v ciljnem letu, ki je določeno z omenjenim predlogom sprememb in 
dopolnitev stanovanjskega zakona, t.j. predvidoma leta 2004, zahteval samo v ta namen po stalnih 
cenah 3,433 + 1,187 mrd. SIT oziroma skupaj 4,620 mrd. SIT, v ciljnem letu NSP 2009 pa 4,172 + 
1,187 oziroma skupaj 5,359 mrd SIT kar pa ne zagotavlja sredstev za pridobivanje novih 
socialnih stanovanj. 

Kot je prikazano v preglednicah št. 2 in 3 v poglavju 2.12.2., Nacionalni stanovanjski program 
predvideva spremenjen obseg in razmerja med viri sredstev za pridobivanje tudi socialnih 
stanovanj. Tako bi bilo potrebno občinam v letu 2000 zagotoviti za pridobivanje socialnih 
stanovanj 1,287 mrd. SIT, enak znesek pa naj bi s posojili zagotovil Stanovanjski sklad Republike 
Slovenije (iz tujih virov). Dinamika oziroma postopnost reforme subvencioniranja še nista 
določena, vendar pa bi bilo tudi če bi bil celoten sistem vzpostavljen že leta 2000, potrebno 
zagotoviti za subvencioniranje in pridobivanje socialnih stanovanj iz sredstev primerne porabe 
občin skupaj 5,359 + 1,287 = 6.646 mrd. SIT (stalne cene). 
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Ta znesek bi v letu 2000 predstavljal glede na primemo porabo občin na stanovanjskem področju 
v letu 1999 povečanje z indeksom 231, in je odvisen od dinamike uresničevanja reforme 
subvencij. V ciljnem letu 2009 bo po dinamiki iz omenjenih tabel seštevek navedenih sredstev 
znašal po stalnih cenah 5,359 + 5,148 — 2,240 = 8,267 mrd SIT, kar predstavlja glede na prej 
predpostavljeno primerno porabo v letu 2000 verižni indeks 178, oziroma letno realno rast po 
stopnji 5,9%. 

Navedena realna povečanja oziroma stopnje rasti javnih izdatkov za objektno in subjektno 
subvencioniranje socialnih in dela neprofitnih stanovanj ter za pridobivanje socialnih stanovanj 
predstavljajo eno od temeljnih odločitev s področja politike javnih financ države in občin, 
pogojeno s sprejemom Nacionalnega stanovanjskega programa, hkrati pa so tudi eden od 
povezanih nujnih pogojev za njegovo uresničitev. 

č) Profitna najemnina 

Najemnina za službena in profitna stanovanja se oblikuje prosto, glede na ponudbo in 
povpraševanje po stanovanjih na trgu. Stanovanjski zakon le omejuje višino prosto oblikovane 
najemnine tako, da ta ne sme presegati 50 % poprečne prosto oblikovane najemnine v občini ali 
regiji za enako ali podobno kategorijo stanovanj. Od tega višja najemnina je oderuška najemnina, 
kar pa je pojem, ki gaje skupaj z načinom njegovega sedanjega sankcioniranja potrebno ponovno 
preveriti. 

Po ocenah Ministrstva za okolje in prostor oddajajo pravne in fizične osebe okrog 4.000 do 5.000 
stanovanj za profitno najemnino. Za poprečno opredeljeno profitno stanovanje v Sloveniji znaša 
najemnina 880 SIT/m2 mesečno. Pri tem izstopa glavno mesto, kjer so profitne najemnine 
povprečno v višini 1.500 SIT/m2 mesečno. 

Tako velik razkorak med (prenizko) neprofitno in (previsoko) profitno najemnino je posledica 
razkoraka med ponudbo in povpraševanjem na tržišču neprofitnih najemnih stanovanj, na drugi 
strani pa tudi posledica nezmožnosti, da bi tudi na podlagi prenizkih neprofitnih najemnin lahko 
uveljavljali realno profitno najemnino in sankcionirali oderuške najemnine. 

Kljub posebnemu položaju, ki ga ima pri urejanju stanovanjske oskrbe in vzpostavljanju 
ravnotežja med tržnimi in socialnimi pogoji na tem področju, pa določitev ustreznejših meril za 
oblikovanje neprofitnih najemnin seveda ni niti edino, niti glavno orodje uspešne stanovanjske 
politike, kar je razvidno tudi iz nadaljevanja. 

1.2.5. POTREBE PO STANOVANJIH 

a) Stanovanja in demografska gibanja 

Slovenija ima sedaj skupaj približno 659.000 stanovanjskih enot. Od tega se dobra polovica, t.j. 
približno 355.000 stanovanj nahaja v mestnih naseljih. Od celotnega števila stanovanj obsegajo 
skoraj polovico dvosobna in trisobna stanovanja (povprečno število sob 2,6) pri povprečni 
velikosti stanovanja 68,7 m2 in povprečno 3,1 stanovalca na stanovanje. Pred sprejemom 
stanovanjskega zakona leta 1991 je bilo razmerje med številom lastnih in najemnih (družbenih) 
stanovanj 67% : 33% v korist prvih. Posledica na podlagi stanovanjskega zakona opravljene 
privatizacije stanovanj pa je še znatno bolj prevladujoče (samo)lastništvo, saj je sedanje razmeije 
med številom lastnih in najemnih stanovanj 88% : 12%. 
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V Sloveniji prebiva nekaj manj kot 2.000.000 državljanov v že omenjenih nekaj več kot 640.000 
gospodinjstvih. Analize kažejo, da v Sloveniji ni mogoče pričakovati močnejše rasti števila 
prebivalcev. Če po letu 2000 ne bo prišlo do ponovnega dviga rodnosti, lahko celo pričakujemo 
zniževanje števila prebivalcev ter naraščanje deleža starejšega prebivalstva. Navedeno pa ne velja 
za število gospodinjstev, ki bo po nekaterih predvidevanjih do leta 2000 naraščalo predvsem 
zaradi manjšanja velikosti povprečnega gospodinjstva. 

Iz opravljenih ocen in analiz izhaja, da bi v Sloveniji morali z izgradnjo in prenovo 
zagotoviti letno vsaj okrog 10.000 stanovanjskih enot.  

Ocene temeljijo na: 
• izračunu stanovanjskih potreb na podlagi demografskih podatkov, projekcij in analiz; 
• izračunu števila stanovanj za nadomestitev in prenovo; 
• primerjavi s stanovanjsko gradnjo v nekaterih evropskih državah. 

Celotno število stanovanj, ki jih je treba v Sloveniji zagotoviti vsako leto, se deli na socialna, 
neprofitna, lastna in profitna stanovanja v razmeijih, ki so prikazana v nadaljevanju. 

b) Ocena potreb po socialnih stanovanjih 

Za oceno števila potrebnih socialnih stanovanj obstajajo podrobnejši podatki le za obdobje pred 
letom 1990, podatki za kasnejše obdobje pa ne odražajo realnega stanja oziroma potreb. Leta 
1990 je fond solidarnostnih stanovanj obsegal 31.090 stanovanjskih enot. V zadnjem podatkovno 
zanesljivem obdobju, t.j. v obdobju od 1. 1973 - 1985, je bilo skupno dodeljenih 22.791 teh 
stanovanj oziroma povprečno 1.700 enot letno, vsako leto pa naslednje število: 
• 1.868 stan.enot, 
• 1.546 stan.enot, 
• 1.526 stan.enot, 
• 1.538 stan.enot, 
• 1.821 stan.enot. 

Iz navedenih podatkov izhaja, da seje v zgoraj navedenem obdobju od celotnega števila zgrajenih 
stanovanj delež solidarnostnih stanovanj gibal med 15 in 20 odstotki od vseh letno zgrajenih 
stanovanj. Podatki tudi kažejo, da bi morale slovenske občine v času izvajanja Nacionalnega 
programa razpolagati s 1.500 stanovanji letno za pokrivanje tekočih potreb, da bi lahko razreševale 
socialno problematiko z enako dinamiko kot v prikazanem obdobju. 

Poleg tega je treba upoštevati tudi to, da je pridobivanje socialnih stanovanj v zadnjih letih 
popolnoma zastalo (v obdobju 1991- 1998 je bilo pridobljenih le nekaj več kot 900 socialnih 
stanovanj), kar pomeni, da je poleg zgoraj navedenega števila potrebno upoštevati tudi podatek iz 
ankete Ministrstva za okolje in prostor, ki kaže, da znaša trenutno število upravičencev do najema 
socialnega stanovanja okrog 7.000. Ti podatki zaskrbljujejo, saj opozarjajo, da se je dostopnost do 
primernega stanovanja za socialno šibke skupine prebivalstva drastično zmanjšala. Nadaljevanje 
takšnih razmer utegne v naslednjih letih ogroziti socialni mir v državi. 

V času izvajanja Nacionalnega stanovanjskega programa bi bilo ob najugodnejših finančnih 
predpostavkah potrebno za pokrivanje tekočih potreb in za zapolnitev primanjkljaja iz preteklih let 
zagotoviti okrog 2.000 stanovanjskih enot letno samo za socialne potrebe. To tudi pomeni, da bi 
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ob nadomestitvi primanjkljaja in ob rednem zagotavljanju socialnih stanovanj po navedeni 
dinamiki bila povprečna čakalna doba upravičencev za pridobitev socialnega stanovanja sedem let. 

c) Ocena potreb po neprofitnih stanovanjih 

Neprofitna najemna stanovanja so namenjena državljanom s povprečnimi in nekoliko 
nadpovprečnimi dohodki, ti pa zanesljivo predstavljajo večino vsega prebivalstva. Kakor je 
razvidno iz analiz je za reševanje stanovanjskega vprašanja te skupine državljanov potrebna 
pridobitev od 2.000 - 2.500 stanovanj letno. Organizacijski okviiji za zagotavljanje te vrste 
stanovanj so vzpostavljeni z neprofitnimi stanovanjskimi organizacijami, ki svojo investitorsko 
vlogo opravljajo s sredstvi kreditov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in občin. 

č) Delež lastnih stanovanj 

Lastno investiranje v stanovanja in družinske stanovanjske hiše je bilo in je pretežna oblika 
razreševanja stanovanjske problematike Slovencev, saj povprečno dosega med 50% in 60% 
celotne gradnje. Za to obstaja vrsta razlogov, ki jih v teh okvirih ni mogoče prikazati v celoti. 
Vsekakor pa je ta oblika reševanja stanovanjskega vprašanja postala tako obsežna, da vpliva tudi 
na vrednote dobrega dela prebivalstva in tudi zato izkazuje veliko stalnost. Nadaljevanje enakega 
deleža tovrstne gradnje bo tudi v bodoče pomenilo okrog 5.000 novih lastnih stanovanj letno. Ta 
segment pa bi se lahko še povečal s pridobivanjem novih stanovanjskih enot s prenovo oziroma 
preurejanjem neizrabljenih stanovanj in stanovanjskih hiš. To bi bilo mogoče doseči s primernimi 
finančnimi spodbudami, zlasti s takšno dostopnostjo do ugodnih posojil, ki bo zagotavljala tudi 
stanovanjski prenovi enake možnosti kot novogradnji. 

d) Ocena potreb po profitnih stanovanjih 

Glede na stalen obseg povpraševanja po najemnih stanovanjih, še posebej v večjih mestih in 
regijskih centrih, bo tudi v bodoče del iskalcev najemnih stanovanj razreševal stanovanjsko 
vprašanje znotraj profitnega najemnega sektoija. V okviru potrebnega letnega prirasta stanovanj se 
predvideva pridobitev okrog 500 stanovanj profitne kategorije. To bo izvedljivo samo če bodo za 
to seveda zagotovljene potrebne tržne razmere, v katerih bo vlaganje v tovrstna stanovanja 
njihovim lastnikom jamčilo sprejemljivo varnost naložb in dobiček. Istočasno je potrebna tudi 
selektivna zaičita najemnih razmerij, ki mora biti v profitnih stanovanjih minimalna, da jamči 
takšno pravno varnost najemnega razmerja, ki bo tudi za lastnika dovolj spodbudna, da se bo 
zaradi nje odrekel ilegalni oddaji stanovanja v najem. 

e) Potrebe po prenovi 

Poleg zagotavljanja stanovanj z novogradnjo mora prenova obstoječega fonda predstavljati 
pomemben delež v strukturi naložb v stanovanjsko področje, kar še posebej velja za zagotavljanje 
bistvenih tehničnih zahtev tudi v starih stanovanjih in stanovanjskih hišah ter za varovanje 
kulturne dediščine to je prenovo starih mestnih jeder. Varovanje kulturne identitete slovenskih 
krajin in naselij, ki ima poleg širše kulturne tudi pomembno gospodarsko vlogo (turizem), ne bo 
mogoče brez ohranjanja in obnavljanja stanovanj v njih. Potrebe po prenavljanju in rednem 
investicijskem vzdrževanju stanovanj in stanovanjskih zgradb je še posebej aktualizirala porušitev 
dela ljubljanskega Kolizeja v marcu 1995. Ob tem je potrebno izostriti finančne in pravne 
instrumente, ki bodo omogočali pravočasno prenovo, izpopolniti pa je potrebno tudi subsidiarno 
vlogo občin in države, če lastniki ne bodo ravnali kot dobri gospodarji. 
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2. NACIONALNI STANOVANJSKI PROGRAM 

2.1. JAVNI INTERES NA PODROČJU NAČRTOVANJA STANOVANJSKE 
GRADNJE, PRENOVE IN POSELITVE PROSTORA 

Javni interes na področju načrtovanja stanovanjske gradnje, prenove in poselitve prostora je 
udejanjanje določbe 78. člena Ustave Republike Slovenije, da država ustvarja možnosti, da si 
državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Na podlagi Nacionalnega stanovanjskega 
programa bo za njegovo uresničitev Vlada Republike Slovenije sama v okviru svojih pristojnosti 
in kot predlagateljica aktov, ki jih sprejema Državni zbor Republike Slovenije ter preko 
ministrstev, Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in drugih subjektov oblikovala in izvajala 
aktivno stanovanjsko politiko, tako da bo zagotavljala uresničevanje namena in ciljev 
Nacionalnega stanovanjskega programa. 

Ukrepi za uresničevanje Nacionalnega stanovanjskega programa so raznovrstni, tako kot njihovi 
izvajalci. Prikazani so v okviru tega poglavja, tisti med njimi, ki jih morajo vlada oziroma 
ministrstva uresničiti s posamičnimi dejanji, pa so izrecno našteti v poglavju 4. Sklepi. 

2.2. OBSEG IN DINAMIKA GRADITVE STANOVANJ IN STANO- 
VANJSKIH HIŠ 

Samo majhen del državljanov zmore razrešiti svoje stanovanjsko vprašanje sam, bodisi s 
pridobitvijo lastnega stanovanja ali z najemom profitnega stanovanja v okviiju čisto tržnih 
odnosov. Za večino državljanov je dostop do primernega stanovanja mogoč samo ob aktivni vlogi 
države oziroma lokalne skupnosti pri omogočanju neprofitnega stanovanjskega sektorja, 
zagotavljanju socialnih stanovanj in ugodnih kreditov za nakup ali graditev lastnih stanovanj. 
Pridobivanje lastnih stanovanj je imelo ne glede na različno ugodne posojilne pogoje v preteklosti 
vedno zelo podoben obseg, ki ni povod za zaskrbljenost. Drugače pa je z neprofitnimi in 
socialnimi stanovanji, ki tvorijo neprofitni sektor stanovanjske oskrbe, na katerem je ponudba 
daleč manjša od povpraševanja. 

Zaradi tega je stanovanjska oskrba v Sloveniji izrazito neuravnotežena, saj državljani oziroma 
družine, ki si ne morejo kupiti lastnega stanovanja ali zgraditi stanovanjske hiše, niti ne zmorejo 
plačevanja profitne najemnine na nenadzorovanem črnem trgu, skoraj nimajo možnosti, da bi v 
sprejemljivem času dobili v najem socialno ali neprofitno stanovanje. 

Zato bosta pri uresničevanju Nacionalnega stanovanjskega programa prednostno 
obravnavana neprofitni najemni sektor in povečanje ponudbe socialnih in .neprofitnih 
najemnih stanovanj.  ■ • 

V tem okviru je treba ob postopni uvedbi neprofitne stroškovne najemnine in reformi socialnih 
korektivov najprej zagotoviti pogoje in sredstva za ugodna posojila s sprejemljivo obrestno mero 
za gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj. Ta posojila bodo namenjena neprofitnim 
stanovanjskim organizacijam.Občine bodo lahko prejemniki tovrstnih posojil tako kadar bodo 
same pridobivale neprofitna in socialna najemna stanovanja, kot takrat, kadar bodo v ta namen 
pridobivale in komunalno opremljale stavbna zemljišča. 
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Seveda pa bo ob tem treba še naprej zagotavljati ugodna posojila tudi za nakup, gradnjo in 
prenovo lastnih stanovanj državljanov. Tudi pri tem ne gre samo za posojila posameznikom, tako 
kot do sedaj, temveč tudi gradbenim zadrugam, v katerih se zagotavljajo lastna stanovanja. 

Potrebe po pridobitvi socialnih stanovanj so oziroma bodo izrazitejše v prvih letih izvajanja 
nacionalega stanovanjskega programa, predvsem zaradi v začetku devetdesetih let prekinjenega, 
sicer pa nezadostnega zagotavljanja tovrstnih stanovanj v zadnjih nekaj letih. 

Vendar pa bo pri zagotavljanju ugodnejših pogojev in večjega obsega sredstev za stanovanjsko 
kreditiranje treba nameniti posebno pozornost preprečitvi povečanja cen stanovanj, do katerega bi 
lahko prišlo ob še večji podpori povpraševanju po njih. To pomeni, da je sredstva, ki bodo 
presegala dosedanje proračunske vire, v obdobju izvajanja Nacionalnega stanovanjskega programa 
treba preusmeriti v podporo povečani ponudbi stanovanj. To pa pomeni tudi spremembo razmerij 
med obsegom posojil za različne namene, s povečanim deležem za neprofitne organizacije in 
občine in z ohranitvijo deleža za posameznike in gradbene zadruge. 

Osnovni instrumenti za nujno finančno krepitev stanovanjskega področja so v izrazitejši 
proračunski podpori stanovanjskemu področju, namenjeni povečevanju kapitalske osnove 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, izvajanju Nacionalne stanovanjske varčevalne 
sheme in finančni krepitvi občinskih stanovanjskih skladov. 

V skladu s stanovanjskim zakonom se je Stanovanjski sklad Republike Slovenije uveljavil kot 
edina specializirana finančna ustanova za sistemsko financiranje stanovanjske oskrbe in bo tudi v 
bodoče ohranil vlogo osrednje institucije za financiranje Nacionalnega stanovanjskega programa, s 
tem da bo v odvisnosti od učinkov Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme, Stanovanjski 
sklad Republike Slovenije postopoma opuščal kreditiranje fizičnih oseb, ostaja pa kreditor 
gradnje najemnih neprofitnih stanovanj, na novo pa prevzema kreditiranje občin za gradnjo 
socialnih stanovanj ter lastnikov denacionaliziranih stanovanj in sicer za prenovo 
denacionaliziranih stanovanj, kakor tudi za nakup nadomestnega stanovanja v primeru prodaje 
denacionaliziranega stanovanja prejšnjemu imetniku stanovanjske pravice 

Proračunska sredstva, namenjena za kreditiranje stanovanjske graditve ter za izvajanje Nacionalne 
stanovanjske varčevalne sheme, se bodo stanovanjskemu področju tudi v bodoče zagotavljala 
preko Stanovanjskega sklada Republike Slovenije skladno z 80. in 87. členom stanovanjskega 
zakona. 

Glavni operativni cilj Nacionalnega stanovanjskega programa je, da se do leta 2009 
postopno doseže gradnjo najmanj 10.000 novih stanovanj letno.  

Za izvajanje Nacionalnega stanovanjskega programa je treba predvideti tudi sredstva za strokovno 
pripravo in uskladitev predpisov in priporočil, ki vplivajo na stanovanjsko področje ter potrebnih 
raziskovalnih projektov, kar pa je naloga pristojnih ministrstev v okviru njihovih rednih dejavnosti 
in tekočih sredstev. 
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2.3. NAČIN ZAGOTAVLJANJA RAZNOVRSTNE STANOVANJSKE 
PONUDBE 

Država in lokalne skupnosti bodo spodbujale zlasti gradnjo, prenovo in nakupe najemnih 
neprofitnih in socialnih stanovanj. S postopno mobilizacijo prihrankov prebivalstva, izpeljano 
prek Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme in z ukrepi države, ki vplivajo na trg denarja, 
namenjenega za kreditiranje stanovanjske oskrbe ter na trg nepremičnin, pa bodo spodbujale tudi 
pridobivanje lastnih stanovanj, v okviru možnosti pa tudi pridobivanje stanovanj, namenjenih 
profitnemu najemnemu sektorju. 

Na področju stanovanjske oskrbe bodo pomembnejšo vlogo dobile tudi stanovanjske in gradbene 
zadruge, tako da bodo država in lokalne skupnosti s svojimi ukrepi spodbujale različna lastninska 
razmerja na stanovanjskem področju. 

Država bo spodbujala konkurenčnost in razvoj tržišča stanovanj z namenom povečati ponudbo in 
zmanjšati povpraševanje. Z ukrepi davčne politike, predvsem na področju stimulativnega 
obdavčenja nepremičnin, bo država zagotavljala tudi bolj racionalno izrabo obstoječih 
stanovanjskih površin" z namenom, da tudi davčni sistem prispeva k pospeševanju ponudbe 
stanovanj. Za ureditev davčnega področja v zvezi s stanovanji pa je treba predhodno posodobiti 
uradne nepremičninske evidence. 

Stanovanjska politika občin mora pri dodeljevanju stanovanj v najem upoštevati načelo racionalne 
izrabe stanovanjskega fonda, tako da glede na kategorije stanovanj, s katerimi razpolaga (socialna, 
neprofitna), upravičencem dodeljuje stanovanja tiste vrste, ki so primerna njihovemu gmotnemu 
položaju. S sistemom zamenjav stanovanj znotraj stanovanjskega fonda občine se lahko sočasno 
znižuje tudi obseg sredstev za objektne subvencije. 

2.4. RAZMERJA MED RAZLIČNIMI VRSTAMI STANOVANJ 

Država in lokalne skupnosti bodo namenjale proračunska sredstva za gradnjo neprofitnih najemnih 
in socialnih stanovanj, sočasno pa bodo še naprej spodbujale tudi pridobivanje lastnih stanovanj, 
posredno pa tudi profitni stanovanjski sektor, izhajajoč pri tem iz ocen po ohranjanju naslednjega 
letnega razmeija med neprofitnim in profitnim stanovanjskim sektorjem, lastnimi stanovanji in 
socialnimi korektivi: 

• približno 25 % neprofitnih najemnih stanovanj 
• približno 20 % socialnih najemnih stanovanj 
• približno 50 % lastnih stanovanj (samolastništvo, zadružna gradnja) 
• približno 5 % profitnih stanovanj 

Gornja ciljna razmeija bodo podlaga za oblikovanje in izvajanje politike javnih izdatkov, 
predpisov o izvrševanju proračunov v naslednjih letih ter za druge ukrepe države in občin, pri 
čemer se bo ustreznost teh razmerij v času izvajanja programa preveijala v ministrstvu, pristojnem 
za stanovanja in prilagajala dejanskim razmeram. 
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Z namenom reševanja stanovanjskih vprašanj posameznikov in družin v najtežjih materialnih in 
socialnih razmerah, naj se iz stanovanjskih sredstev pridobiva tudi začasna bivališča, ki pa morajo 
zadostiti bistvenim pogojem v skladu s predpisi o gradivi objektov. 

2.5. SOCIALNI INSTRUMENTI V STANOVANJSKI OSKRBI 

Socialni instrumenti v stanovanjski oskrbi so namenjeni olajšanju pridobivanja in uporabe 
stanovanj tistim državljanom oziroma družinam, ki si zaradi gmotnega položaja ne morejo sami 
rešiti stanovanjskega vprašanja oziroma ne zmorejo poravnavati stroškov za uporabo stanovanja, 
t.j. najemnin in drugih stroškov, vključno s stroški za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš. 
To so zlasti družine z več otroki, družine z manjšim številom zaposlenih, mlade družine, invalidi 
in družine z invalidnim članom pa tudi druge družine in državljani z nizkimi dohodki ali brez njih. 

Značilnost socialnih instrumentov mora biti večja vsebinska prožnost, še posebej prilagojena 
različnim socialnim situacijam posameznikov in skupin, ki so najbolj ranljive, to so deložiranci, 
nezaposleni, zaposleni ki nenadoma izgubijo delo, kakor tudi ostareli in bolni brez zadostnih 
sredstev za preživljanje. 

Socialni instrumenti na stanovanjskem področju morajo biti prilagojeni tudi preprečevanju in 
zmanjševanju brezdomstva, še posebej prikritega, s ciljem da ga preprečujejo, zmanjšujejo oz. 
postopoma odpravijo. 

Osnovna instrumenta socialne politike na stanovanjskem področju bosta tudi v bodoče pravica in 
možnost najema socialnega stanovanja ter pomoči pri uporabi stanovanja. Slednje bo poleg 
znanega oziroma kot že prikazano reformiranega (razširjenega) instrumenta subvencioniranja 
najemnin potrebno dopolniti še z novimi, zaenkrat v Sloveniji še neuporabljenimi instrumenti. To 
so predvsem obratna hipotekama posojila. Namenjena so tistim, ki zaradi posedovanja 
nepremičnin - lastnih stanovanj, v katerih sami prebivajo - sicer nimajo pravice do subvencije 
stroškov za uporabo stanovanj, četudi bi bili do nje na podlagi dohodkovnega cenzusa upravičeni. 

Prejemniki, ki so začasno nezmožni poravnavati stroške za uporabo lastnih stanovanj, bi obratna 
hipotekama posojila, ki bi se brez splošne časovne omejitve črpala na kontokorentni način, pričeli 
vračati ob prenehanju razlogov, zaradi katerih so postali upravičeni, da jih prejmejo - začasno 
brezposelni n.pr. ob ponovni zaposlitvi. V skrajnem primeru pa bi se hipoteke prednostno 
poplačale iz zapuščin prejemnikov. 

Obratna hipotekama posojila ne bi samo omogočila prejemnikom, da ohranijo zmožnost 
samostojnega reševanja stanovanjskega vprašanja in s tem olajšanje njihove socialne stiske ali celo 
prikrite revščine, temveč bi zaradi preprečitve hipotekarne obremenitve najverjetneje spodbujala 
tudi družinsko solidarnost, zlasti pridobitno sposobnih otrok do njihovih ostarelih staršev. 

Obratna hipotekama posojila imajo poleg tega da so humanejša, ker ne silijo iz kakršnegakoli 
razloga osiromašenih lastnikov stanovanj v to, da se odpovedo svojemu premoženju, svoj družbeni 
pomen tudi v tem, da preprečujejo, da bi se taki lastniki, ki bi bili sicer v skrajni stiski primorani 
svoja stanovanja prodati, spremenili tudi v iskalce socialnih najemnih stanovanj, oziroma iz oseb z 
rešenim v osebe z nerešenim stanovanjskim vprašanjem. 

Sredstva za obratna hipotekama posojila se bodo zagotavljala iz namenskih sredstev 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, zaradi predvidoma majhnega obsega in še 
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nepreizkušenega vzroca pa v obsegu sredstev za uresničevanje Nacionalnega stanovanjskega 
programa niso posebej prikazana. 

Do spodbud in pomoči pri reševanju stanovanjskih vprašanj bodo še naprej imele prednostno 
pravico mlade družine, družine z večjim številom otrok, družine z manjšim številom zaposlenih, 
mladi, invalidi in družine z invalidnim članom in državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez 
stanovanja ali pa so podnajemniki. 

Pri pridobitvi socialnih stanovanj v najem pa bodo še naprej imele prednost družine z več otroki, 
družine z manjšim številom zaposlenih, mlade družine ter invalidi in družine z invalidnim članom, 
po vrsti invalidnosti in obsegu prizadetosti invalida. 

Pri uporabi proračunskih sredstev države in lokalnih skupnosti bo pri razreševanju stanovanjskih 
vprašanj invalidov namenjena posebna skrb financiranju stanovanjskih skupin, izhajajoč iz 
doktrine zagotavljanja samostojnega življenja invalidov. 

2.6. IZHODIŠČA SMOTRNOSTI IN KAKOVOSTI STANOVANJSKE 
GRADNJE 

Stanovanjsko gradnjo je potrebno usmeijati k manjšim, skrbneje in človekovemu merilu 
primerneje zasnovanim naseljem oziroma sosedstvom, z nižjimi zgradbami, oblikovanimi v skladu 
z urbanimi in krajinskimi značilnostmi, grajenimi iz zdravstveno in ekološko neoporečnih gradiv, 
ob uporabi načinov, ki bodo zagotavljali njihovo varnost, varčnost, zanesljivost in trajnost. 

Tudi na področju stanovanjske graditve je treba uveljaviti načela vzdržnosti oziroma trajno 
uravnoteženega razvoja. Istočasno pa je treba računati tudi s sanacijo, zlasti ekološko, pa tudi 
tehnično, energetsko in oblikovno, že zgrajenih stanovanjskih naselij. 

Tudi na tem področju zavezujejo Slovenijo podpisane oziroma sprejete mednarodne listine. V tej 
zvezi je poleg že izčrpneje prikazane Agende Habitat potrebno omeniti vsaj še Evropsko listino o 
urejanju prostora (Listino iz Torremolinosa) ter Deklaracijo o okolju in razvoju in Agendo 21, ki 
sta bili sprejeti med ostalimi akti na Srečanju na vrhu v Rio de Janeiru leta 1992. 

Eden od glavnih problemov urejanja prostora in varstva okolja v Sloveniji je neposredno povezan 
s stanovanjsko oskrbo. Gre namreč za t.im. razpršeno poselitev oziroma dovoljeno in nedovoljeno 
gradnjo družinskih stanovanjskih hiš, pomožnih in drugih zgradb izven ureditvenih območij 
naselij. Tak način graditve predstavlja nesmotrno rabo prostora, zaradi negospodamosti in zato 
neizvedljivosti normalne komunalne opreme takih zemljišč, slabšega izkoristka energetskih virov 
in potreb po povečanem prometnem delu in praviloma podpovprečne gradbene kakovosti objektov 
pa pomeni tudi nesorazmerno obremenjevanje okolja oziroma neskladnost s cilji trajno 
uravnoteženega razvoja. 

Z instrumenti urejanja prostora: prostorskim planiranjem, urbanističnim načrtovanjem, 
projektiranjem in tehničnim svetovanjem ter z doslednejšim upravnim postopkom izdajanja 
dovoljenj za posege v prostor, gradnjo in uporabo objektov, kakor tudi z učinkovitim 
inšpekcijskim nadzorstvom je zato pri uresničevanju Nacionalnega stanovanjskega programa 
potrebno spodbujati samo tiste oblike gradnje eno- in večstanovanjskih hiš in sosedstev, ki ne 
pomenijo prekomerne rabe prostora, ne prispevajo k prekomernemu povečevanju prometa, 
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zagotavljajo varovanje narave ter varčno rabo energije in zmanjševanje obremenitev okolja na 
najmanjšo možno mero. 

Vzorce poselitve in graditve, ki so nasprotni tem ciljem je potrebno preprečevati oziroma ovirati, 
zlasti na območjih razpršene individualne gradnje pa je tudi s stališča varovanja kulturne krajine in 
urbanističnih vrednot v naseljih potrebna sanacija grajenega prostora, zaradi zagotavljanja varstva 
okolja pa zgoščevanje poselitve ter dograjevanje in obnavljanje javne infrastrukture. 

2.7. POGOJI SPODBUJANJA IN PRIDOBIVANJA STANOVANJ NA 
DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČJIH 

Pomoč države pri stanovanjski oskrbi na demografsko ogroženih območjih bo usmerjena 
predvsem v prenovo opuščenega stanovanjskega fonda. Posojila za stanovanjsko prenovo bodo v 
skladu s kriteriji usmeijena z najugodnejšimi pogoji glede višine, obrestne mere in dobe vračanja, 
predvsem s ciljem ohranjanja prebivalstva na teh območjih. 

2.8. USMERITVE STANOVANJSKE POSELITVE PROSTORA V SKLADU 
Z REGIONALNIM RAZVOJEM IN VARSTVOM OKOLJA 

Pri dodeljevanju javnih (povratnih in nepovratnih) sredstev bodo upoštevane tudi specifične 
potrebe regij z vidika skladnejšega regionalnega razvoja. Zato bo tudi potrebno stalno usklajevanje 
z drugimi oblikami razvojnih spodbud, da bi dosegli sinergijske in kumulativne učinke javnih 
finančnih spodbud. Javna sredstva bodo namenjena samo za tiste oblike stanovanjske preskrbe, ki 
bodo upoštevale v Sloveniji uveljavljene okoljske standarde in bodo v skladu z zasnovo poselitve 
slovenskega prostora, določeno s prostorskimi plani ter ob upoštevanju gospodarskih in socialnih 
razvojnih programov republike. 

2.9. REŠEVANJE STANOVANJSKIH VPRAŠANJ MLADIH DRUŽIN, 
DRUŽIN Z VEČ OTROKI, INVALIDOV IN DRUGIH SKUPIN 
PREBIVALSTVA S POSEBNIMI POTREBAMI V NEPROFITNEM 
STANOVANJSKEM SEKTORJU 

V okviru razpisov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za kreditiranje neprofitne 
stanovanjske gradnje in fizičnih oseb bodo kriteriji prilagojeni predvsem tistim, ki prvič rešujejo 
svoje stanovanjsko vprašanje. To pa so predvsem mladi in mlade družine, družine z več otroki in 
invalidi. Ukrepi v podporo reševanju stanovanjskega vprašanja mladih družin so izjemno 
pomembni zaradi omogočanja ustanavljanja novih gospodinjstev, kar je prvenstveno povezano z 
nastajanjem mladih družin. 

Že v svojem dosedanjem delovanju je Stanovanjski sklad Republike Slovenije približno 64% vseh 
dodeljenih posojil (t.j. skupaj približno 26,1 mrd. SIT) odobril prosilcem, ki so poleg drugih meril 
izpolnjevali tudi kriterij mladih oziroma mladih družin (starost do 35 let). To razmerje se tudi z 
uresničevanjem Nacionalnega stanovanjskega programa ne bo znatneje spremenilo in se bo 
ohranjalo tudi s spremenjenim razmerjem posojilojemalci po statusu (več pravnih oseb - občin in 
NSO). 
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Vendar pa pri oblikovanju meril Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v zvezi z 
omogočanjem novih gospodinjstev ne bodo spregledane tudi drugi načini njihovega nastajanja, 
zlasti še nastajanje enostarševskih družin pa tudi razveze zakonov. Prav tako pa bodo uvedeni 
kriteriji, ki bodo omogočali izboljšane pogoje za pridobivanje oziroma dostopnost stanovanj za 
druge skupine prebivalstva s posebnimi potrebami, vključno s stanovanji za skupinske oblike 
bivanja, n.pr. v bivalnih skupnostih s telesno ali duševno prizadetimi oziroma s tistimi, ki imajo 
dolgotrajne težave v duševnem zdravju. 

Glede na to, da bodo posojila Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, podobno kot že sedaj, 
tudi pri uresničevanju Nacionalnega stanovanjskega programa predstavljala glavni finančni vir, ki 
bo omogočal pridobivanje neprofitnih in socialnih stanovanj ter da se bo povečala njegova vloga 
pri kreditiranju neprofitnih organizacij in občin oziroma občinskih stanovanjskih skladov, bodo 
takšni posebni kriteriji vgrajeni v posamezne razpise za dodeljevanje njegovih posojil. Pri 
njihovem oblikovanju bodo organi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije upoštevali podatke 
o povpraševanju po stanovanjih za skupine prebivalstva s posebnimi potrebami, jih primeijali s 
celotnim povpraševanjem ter upoštevali tudi predloge in priporočila Državnega stanovanjskega 
sveta oziroma pristojnih ministrstev. 

V okviru kriterijev za dodeljevanje posojil Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in drugih 
javnih sredstev bo posebna skrb namenjena zagotavljanju stanovanjske oskrbe starejših ljudi ob 
upoštevanju njihovih "specifičnih potreb, pri čemer bodo morali aktivno vlogo odigrati tudi 
stanovanjski programi in skladi drugih javnopravnih oseb. 

Zadovoljevanje stanovanjskih potreb starostnikov bo usklajeno z razvojem varstva starejših oseb, 
predvidoma z naslednjimi oblikami stanovanj: 
1. Stanovanja za starejše, praviloma razpršena, v katera občasno (po dogovoru oziroma po potrebi) 

prihaja organizirana pomoč iz doma starejših ali centra za socialno delo, centra za pomoč na 
domu ali drugega izvajalca - tudi iz zasebnega sektorja; 

2. Varovana stanovanja za starejše, ki so stanovanja, v katerih stanovalci lahko dobijo pomoč 24 
ur dnevno iz določene ustanove, v glavnem iz krajevno najbližjega doma starejših, pod 
pogojem, da so zgrajena kot večstanovanjske stavbe s stanovanji za starejše ljudi z lastnim 
gospodinjstvom; 

3. Stanovanjski domovi za starejše, pod pogojem, da so zgrajeni kot večstano vanjske stavbe s 
stanovanji za starejše ljudi z lastnim gospodinjstvom, ki niso odvisni od stalne pomoči, ki pa 
jim je na voljo na klic. 

Zelo podoben položaj, kot ga imajo starostniki kot skupina prebivalstva ki v določenem 
življenjskem obdobju potrebuje posebno vrsto stanovanj za samostojno, pa imajo tudi študentje. 
Tudi ta populacija, ki je dovolj velika, da jo je treba šteti za posebno skupino prebivalstva, ima 
posebne potrebe. Podobno kot starostniki tudi dober del študentov samo v določenem življenjskem 
obdobju potrebuje posebno obliko stanovanja, pri čemer tradicionalne oblike študentskih domov s 
souporabo sob, t.j. brez samostojnih, čeprav majhnih stanovanj, ne zagotavljajo bivalnih pogojev, 
ki bi ustrezali naraščajoči zahtevnosti sodobnega visokošolskega in univerzitetnega študija 
oziroma pogojev za učinkovit in uspešen študij. Narašča tudi število študentskih družin, ki imajo 
znotraj te skupine prebivalstva še dodatne potrebe. 

V okviru uresničevanja Nacionalnega stanovanjskega programa bodo zato tudi za graditev 
najemnih stanovanj za študente uporabljena podobna načela, kot za graditev varovanih stanovanj. 
Sicer bodo po omenjenih kriterijih posojila Stanovanjskega sklada Republike Slovenije dostopna 
tudi investitoijem, ki bodo gradili samska ali družinska študentska stanovanja v okviru ali v bližini 
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študentskih domov, tako da bodo najemniki teh stanovanj lahko uporabljali storitve teh domov 
(n.pr. čiščenje, prehrana, gospodinjske in osebne storitve), ali pa kot stanovanja v okviru 
študentskih stanovanjskih domov po zgledu tistih za starostnike. 

Med skupine prebivalstva s posebnimi potrebami, ki pri uresničevanju Nacionalnega 
stanovanjskega programa ne smejo ostati prezrte, pa sodijo tudi Romi. Specifični načini bivanja 
dela te skupnosti, ki uživa v Sloveniji poseben ustavni položaj, so predmet posebne skrbi nekaterih 
lokalnih skupnosti in nekatera izmed njihovih prizadevanj so v preteklosti pokazala opazne 
uspehe. S sredstvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in drugimi javnimi sredstvi bo zato 
v skladu z omenjenimi posebnimi merili treba podpirati na pozitivnih izkušnjah utemeljena 
prizadevanja tistih občin, ki: 
1. omogočajo trajne oblike stanovanja romskim družinam, ki imajo na njihovem območju stalno 

prebivališče in 
2. istočasno izboljšujejo bivalne pogoje (pogoje uporabe lastnih in drugih stanovanj, stanovanjskih 

hiš in bivalnih naselij) drugih občanov na območjih, kjer so takšni pogoji poslabšani zaradi 
neurejenih romskih naselij. 

In končno, vendar ne nepomembno, obstajajo posebne stanovanjske potrebe ljudi iz sicer različnih 
socialnih slojev družbe, ki se jim njihov stanovanjski položaj nenadoma ali postopoma tako zelo 
poslabša, da to zahteva nujno ukrepanje zaradi preprečitve ali vsaj omilitve njihove socialne 
izključenosti, zlasti pazaradi varstva oziroma ohranjanja družine. 

Razlogi takšnega nenadnega ali postopnega poslabšanja so lahko zelo različni in segajo od 
nenadnih in praviloma nekrivdnih sprememb družinskega, delovnega, zdravstvenega ali socialnega 
stanja preko nenadnega poslabšanja tehničnega stanja njihovega stanovanja pod prag uporabnosti 
(n.pr. nenadne porušitve, ki niso posledica naravnih nesreč) pa vse do posledic neustreznega ali 
celo špekulativnega ravnanja v lastnem gospodinjstvu, ki ima za posledico deložacijo, pogosto 
celo t.im. osebni bankrot in zato nastanek začasnega brezdomstva. 

Takšne spremembe postavijo ljudi v položaj, v katerem se možnosti za njihovo samostojno 
razreševanje stanovanjskega vprašanja skrajno zmanjšajo, čeprav v nekaterih primerih niso 
izključene. Gre za položaj, ki je praviloma slabši od položaja vseh drugih, ki imajo kakršnokoli 
stanovanje, in ga je treba reševati začasno, dokler se po sicer uveljavljenih postopkih njihovo 
stanovanjsko vprašanje ne razreši s pridobitvijo ustreznega in primernega izmed štirih vrst 
stanovanj. 

Z uresničevanjem Nacionalnega stanovanjskega programa bo potrebno zagotoviti sredstva, s 
katerimi bodo občine kot posebno obliko stanovanj, ki jo bo potrebno kot novo kategorijo umestiti 
v stanovanjski zakon, zagotavljale za opisano skupino prebivalstva s posebnimi potrebami začasna 
oziroma zasilna bivališča. Ta bodo morala zagotavljati vsaj najnujnejše pogoje za ohranitev 
družinske skupnosti in bodo morala ustrezati bistvenim zahtevam za objekte, Dejansko število 
začasnih oziroma zasilnih bivališč bo potrebno prilagajati povpraševanju na podlagi evidenc 
občinskih organov, pristojnih za stanovanjske zadeve in centrov za socialno delo. 

Ostale oblike zagotavljanja stanovanjske oskrbe oseb oziroma skupin prebivalstva s posebnimi 
potrebami (n.pr. razne oblike bivanja v domovih), ki zgoraj niso navedene, tudi niso predmet 
uresničevanja Nacionalnega stanovanjskega programa in se zagotavljajo iz drugih virov. 

V skladu s stanovanjskim zakonom mora Nacionalni stanovanjski program določiti tudi obseg 
sredstev za razreševanje stanovanjskih vprašanj mladih, družin z več otroki, mladih družin in 

nsp21.doc 28.3.2000 

12. april 2000 



Nacionalni stanovanjski program - 3. obravnava 

invalidov v neprofitnem stanovanjskem sektorju in kriterije za razporejanje teh sredstev občinam. 
Finančne sheme, prikazane v poglavju 2.12. Sredstva za uresničevanje Nacionalnega 
stanovanjskega programa, kažejo, da se bodo sredstva za pridobivanje (vseh) neprofitnih in 
socialnih stanovanj v ciljnem letu uresničevanja programa pridobivala po naslednjem razrezu: 

VRSTA STANOVANJ 

POSOJILA 
STANOVANJSKEGA 

SKLADA RS 

LASTNA SREDSTVA 
OBČINSKIH 

PRORAČUNOV IN 
STANOV. SKLADOV 

LASTNA SREDSTVA 
NEPROFITNIH 

STANOVANJSKIH 
ORGANIZACIJ 

NEPROFITNA 60% 0 40% 
SOCIALNA 70% 30% 0% 

Iz evidenc in informacij Stanovanjskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
Slovenije, Urada Vlade Republike Slovenije za invalide, nevladnih organizacij za pomoč ljudem z 
dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in študentskih domov izhaja ocena Ministrstva za 
okolje in prostor, da znaša nakopičeni primanjkljaj 450 stanovanj za upokojence, 300 stanovanj za 
invalide in osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in 100 stanovanj za študentske 
družine - skupaj torej 850 stanovanj za navedene skupine ljudi s posebnimi potrebami. 

Primerjava načrtovane letne graditve stanovanj v ciljnem letu uresničevanja Nacionalnega 
stanovanjskega programa ter ocenjenega skupnega nakopičenega stanovanjskega primanjkljaja, ki 
ga nekateri ocenjujejo s 35.000 enotami, ter na njeni podlagi preračun potrebne letne graditve 
stanovanj za te skupine prebivalstva s posebnimi potrebami, kaže, daje za reševanje stanovanjskih 
potreb navedenih skupin ljudi ob enaki dinamiki reševanja, kot velja za stanovanjsko problematiko 
drugih državljanov, potrebno zagotoviti najmanj 2,4% vseh sredstev, namenjenih stanovanjski 
oskrbi oziroma 6% vseh sredstev, namenjenih neprofitnim in socialnim stanovanjem, kar v ciljnem 
letu pomeni zagotovitev 270 stanovanjskih enot na leto. 

Kriteriji za razporejanje sredstev po občinah pri dodeljevanju posojil Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije za socialna in neprofitna stanovanja bodo zlasti upoštevali razmerje med 
obsegom posojil Sklada za različne stanovanjske namene, razmerje med dejanskim 
povpraševanjem po stanovanjih za skupine prebivalstva s posebnimi potrebami in ponudbo 
primernih stanovanj v posamezni občini kandidatki za dodelitev posojila, razmerje med obsegom 
dejanske porabe na stanovanjskem področju in skupno primerno porabo v preteklem obdobju, 
prejeta sredstva finančnih izravnav, stopnjo zadolženosti občine, podatke iz občinskega 
stanovanjskega programa in analizo uresničevanja stanovanjske oskrbe v občini. Kriteriji bodo 
nadrobneje določeni v okviru že omenjenih meril Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. 

Kriteriji za zagotavljanje sredstev občinam za pridobivanje socialnih stanovanj v okviru primerne 
porabe, se bodo za občine, upravičene do finančnih izravnav, določali v okviru politike javnih 
izdatkov države. 

2.10. SPODBUJANJE INVESTICIJ V PRENOVO IN VZDRŽEVANJE 
STANOVANJ IN STANOVANJSKIH HIŠ 

Politika najemnin bo spodbujala razvoj na stanovanjskem področju, tako glede gradnje kot tudi 
glede prenove najemnih stanovanj, pri čemer bo neprofitna najemnina izhodišče za oblikovanje 
profitnih najemnin, kot podlage za kapitalska javna in zasebna vlaganja v stanovanjsko oskrbo. 
Posojila Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in posojila pridobljena v okviru Nacionalne 
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stanovanjske varčevalne sheme se bodo namenjala tudi za prenove, sanacije in obsežnejša 
vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš. 

2.11. DRŽAVNI STANOVANJSKI SVET 

Za spremljanje izvajanja Nacionalnega stanovanjskega programa ter za vrednotenje na njem 
utemeljene stanovanjske politike se bo s spremembami in dopolnitvami stanovanjskega zakona 
ustanovil Državni stanovanjski svet. Svet in njegovega predsednika bo imenovala Vlada 
Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za stanovanja. Pri velikosti in sestavi 
Državnega stanovanjskega sveta bo Vlada poleg strokovnih meril omogočila tudi sodelovanje 
nevladnih organizacij oziroma interesnih in strokovnih društev, poslovnih in poklicnih združenj 
ter reprezentativnih sindikatov. 

Naloga Državnega stanovanjskega sveta je zlasti spremljanje uresničevanja ciljev Nacionalnega 
stanovanjskega programa, ocenjevanje učinkovitosti njegovih instrumentov oziroma tekoče 
stanovanjske politike in sinergije sektorskih politik in ukrepov v zvezi s stanovanjskim področjem, 
ocenjevanje ustreznosti razmerij med različnimi segmenti stanovanjske oskrbe in socialnimi 
korektivi, ocene upoštevanja ciljev regionalnega razvoja in varstva okolja ter izboljševanja 
kakovosti stanovanjskega urbanizma, arhitekture in bivalnega okolja. 

Poročila Državnega stanovanjskega sveta bodo izvajalcem Nacionalnega stanovanjskega programa 
in javnosti nudila ocene o tem, kako dobro in uspešno se uresničujejo cilji stanovanjske politike 
ter ali in kje so potrebni popravki. Za uspešno opravljanje nalog Državnega stanovanjskega sveta 
bodo zagotovljena tudi sredstva za podporne evalvacijske raziskave. Državni stanovanjski svet po 
potrebi predlaga oblikovanje potrebnih sprememb in dopolnitev, ki zadevajo cilje in instrumente 
Nacionalnega stanovanjskega programa. 

Državni stanovanjski svet bo presojal ukrepe socialne politike na stanovanjskem področju in po 
potrebi predlagal interventne ukrepe. Poročal bo Vladi Republike Slovenije. Pred iztekom 
obdobja, za katero se sprejema pričujoči Nacionalni stanovanjski program, pričakuje Vlada 
Republike Slovenije od Državnega stanovanjskega sveta tudi stališče o podlagah in načinu 
uresničevanja stanovanjske politike v prihodnosti. 

2.12. SREDSTVA ZA URESNIČEVANJE NACIONALNEGA STANO- 
VANJSKEGA PROGRAMA 

2.12.1. RAČUNSKE PODLAGE 

a) Število zgrajenih stanovanj 

Ocena potrebnih finančnih virov za izvedbo Nacionalnega stanovanjskega programa izhaja iz 
analiz in potreb po zagotavljanju novih stanovanj. Glede na določila stanovanjskega zakona in 
zakona o lokalni samoupravi so predvideni različni subjekti in načini financiranja posameznih 
kategorij stanovanj. 

Že večkrat poudarjeni cilj Nacionalnega stanovanjskega programa oziroma na njem utemeljene 
aktivne stanovanjske politike je zgraditi najmanj 10.000 stanovanj letno, oziroma - kar je še 
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važneje - pridobiti poleg vsako leto zgrajenih lastnih stanovanj še 2.000 socialnih, 2.500 
neprofitnih in 500 profitnih najemnih stanovanj. To je upoštevano tudi v naslednjem prikazu 
uresničevanja Nacionalnega stanovanjskega programa. 

PREGLEDNICA ŠT. 1: URESNIČEVANJE NACIONALNEGA STANO-VANJSKEGA 
PROGRAMA - GRADITEV STANOVANJ PO VRSTAH V LETIH 2000 - 2009 

LETO ZASEBNI SEKTOR JAVNI SEKTOR SKUPAJ 

Lastna Profitna Socialna Neprofitna Število Indeks 
2000 5500 50 300 350 6200 100 
2001 5600 100 400 450 6550 106 
2002 5700 150 500 600 6950 112 
2003 5800 200 600 800 7400 119 
2004 5900 250 800 1000 7950 128 
2005 6000 300 1000 1250 8550 138 
2006 6000 350 1200 1500 9050 146 
2007 6000 400 1400 1800 9600 155 
2008 6000 . 450 1700 2100 10250 165 
2009 6000 500 2000 2500 11000 177 
Skupaj: 58500 2750 9900 12350 83500 

Časovni potek uresničevanja Nacionalnega stanovanjskega programa v gornji preglednici 
upošteva, daje oblikovanje aktivne stanovanjske politike pogojeno s predhodno izvedbo nekaterih 
sistemskih ukrepov; da je v izogib nadaljnji rasti cen stanovanj oziroma za spodbujanje ponudbe 
stanovanj treba najprej zagotoviti zadostno ponudbo zazidljivih stavbnih zemljišč ter da je za 
celovito izvajanje Nacionalnega stanovanjskega programa potrebno zagotoviti sinergijo vseh 
predhodno vzpostavljenih sistemskih ukrepov in izvedbenih instrumentov. 

b) Cene stanovanj 

Ob predpostavki, da ima povprečno stanovanje površino 55 m^ in daje njegova cena 193.700 
SIT/ m^ , bi morali za dosego tega cilja v Sloveniji iz vseh virov - države, občin, pravnih in 
fizičnih oseb - vsako leto nameniti približno 106,5 milijard tolarjev, kar bi po ocenah za leto 1998 
pomenilo 3,3 % bruto domačega proizvoda. Statistični podatki o graditvi stanovanj v letu 1998 na 
primeru 791 zgrajenih stanovanj kažejo, da je povprečna cena za lm2 stanovanjske površine 
znašala 230.133 SIT. 

Po izbranih mestnih naseljih je znašala od 225.633 SIT/m2 v Celju do 238.921 SIT/m2 v 
Ljubljani, v ostalih naseljih pa je znašala povprečno 177.317 SIT/m2. Po obliki graditve se je 
povprečna cena gibala med 162.728 SIT/m2 pri neprofitni graditvi in 230.862 SIT/m2 pri graditvi 
za trg. Po nosilcih graditve pa se je povprečna cena gibala med 208.118 SIT/m2, kjer so bili 
investitorji gradbena podjetja, preko 155.821 SIT/m2, kjer so bile investitorke neprofitne 
stanovanjske organizacije do 273.332 SIT/m2 v primerih, kjer so bile investitorice druge 
organizacije (n.pr. razni investitorji v stanovanja za prodajo na trgu). 
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Izračun cen stanovanjske graditve za potrebe Nacionalnega stanovanjskega programa lahko realno 
temelji samo na teh uradnih statističnih podatkih, ki pa zahtevajo ustrezno interpretacijo. Ta se 
nanaša predvsem na ustrezno predpostavitev povprečnih cen stanovanj v individualnih hišah, še 
zlasti grajenih v lastni režiji, kot jo dopuščajo predpisi o graditvi objektov. Ta način gradnje je tudi 
najcenejši in se ga zato investitoiji - fizične osebe - zelo pogosto poslužujejo. 

Prav tako je treba upoštevati različna izhodišča v primerih, ko se stanovanja pridobivajo z 
nakupom na prostem tržišču, na katerem je ponudba stalno manjša od povpraševanja ter v 
primerih, ko se stanovanja gradijo za znanega - organiziranega in kvalificiranega - investitorja, ki 
oddaja dela po projektantskih in gradbenih pogodbah in ne kupuje gotovega izdelka. Izračun 
povprečnih cen stanovanj za potrebe Nacionalnega stanovanjskega programa ob upoštevanju 
gornjih podlag ob predpostavki, da ima povprečna stanovanjska enota 55m2 čiste stanovanjske 
površine, upošteva naslednje cene stanovanjske površine po cenah za obdobje I.-XII. 1998 : 

1. za profitna stanovanja 230.000 SIT/m2 oziroma 12.650.000 SIT za stanovanjsko enoto ob 
predpostavki, da gre za stanovanja, ki se pretežno pridobivajo na prostem trgu že zgrajenih 
novih stanovanj; 

2. za socialna in neprofitna stanovanja 156.000 SIT/m2 oziroma 8.580.000 SIT za stanovanjsko 
enoto ob predpostavki, da gre za stanovanja, ki se pretežno gradijo za znanega (organiziranega 
in kvalificiranega) investitorja. 

3. za lastna stanovanja 224.000SIT/m2 oziroma 12.320.000 SIT za stanovanjsko enoto ob 
predpostavki, daje razmeije med lastnimi stanovanji, kupljenimi na prostem trgu že zgrajenih 
novih stanovanj ter lastnimi stanovanji, zgrajenimi v lastni režiji v družinskih hišah 1:3 , kar 
ob 6.000 novih lastnih stanovanjih na leto ponazarja naslednja enačba: 

3 st.en.x55m2 x 208.000 SIT/m2+lst.en.x55 m2x 273.000 SIT/m2 =12.320.000 SIT/st.en. 
4 st.en. 

Povprečna cena stanovanjske površine bi v okviru uresničevanja Nacionalnega stanovanjskega 
programa ob ciljnem številu (najmanj) 10.000 stanovanj letno ter ob ciljnih razmeijih med 
številom socialnih (2.000), neprofitnih (2.500), profitnih (500) ter lastnih stanovanj (5.000) 
znašala: 0,45x156.000+0,05x230.000+0,50x224.000 = 193.700SIT/m2. 

V letih 1991 do 1998 je bilo v Sloveniji zgrajenih povprečno 6250 stanovanj na leto, kar ob 
gornjih kriterijih pomeni, da je bilo v stanovanja investiranih 66,6 milijard tolarjev letno. Letni 
primanjkljaj, skoraj izključno najemnih stanovanj, ki gaje treba torej zagotoviti z ukrepi aktivne 
stanovanjske politike na podlagi Nacionalnega stanovanjskega programa, ima tako povprečno 
vrednost 39,9 milijard tolarjev letno. 

Za izvedbo Nacionalnega stanovanjskega programa bo treba v naslednjem obdobju zagotavljati 
tako sredstva državnega proračuna, kot tudi doseči, da bodo tudi nove občine na tem področju 
izpolnjevale svoje predpisane obveznosti. Bistvenega pomena za uresničevanje aktivne 
stanovanjske politike pa je zagotovitev pogojev za povečanje zasebnih naložb v stanovanjsko 
oskrbo. Skupaj iz vseh virov moramo z uresničevanjem Nacionalnega stanovanjskega programa v 
državi nameniti stanovanjskemu področju najmanj 2,1 % bruto domačega proizvoda v letu 2000, 
ki bi postopoma naraščal in dosegel v letu 2009 2,4% bruto domačega proizvoda (po stalnih 
cenah). 
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2.12.2. IZRAČUNI 

a) Sredstva in viri sredstev za graditev stanovanj 

Uresničevanje Nacionalnega stanovanjskega programa lahko poteka le z združevanjem javnih in 
zasebnih sredstev. Nacionalni stanovanjski program uvaja na področje stanovanjske oskrbe nove 
instrumente, ki omogočajo prerazporeditev deležev, ki jih imajo posamezni sedanji viri 
financiranja graditve stanovanj. 

Na prvem mestu je treba omeniti Nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo kot najpomembnejši 
vir za financiranje zasebne stanovanjske graditve ne samo lastnih, temveč tudi profitnih najemnih 
stanovanj. 

Tudi po uveljavitvi Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme bo Stanovanjski sklad Republike 
Slovenije še naprej ostal najpomembnejše orodje države pri vodenju aktivne stanovanjske politike, 
postopoma pa bo manjšal svojo udeležbo pri kreditiranju graditve lastnih in profitnih stanovanj, 
ohranil pa doseženi delež pri kreditiranju graditve neprofitnih stanovanj ter pričel na novo 
kreditirati tudi graditev socialnih stanovanj. 

Uresničevanje Nacionalnega stanovanjskega programa tudi ni mogoče samo z domačimi 
finančnimi viri. Glede na ponudbo in že izraženo zainteresiranost vsaj dveh pomembnih 
mednarodnih finančnih ustanov, katerih članica je tudi Slovenija t.j. Socialnega sklada Sveta 
Evrope in Svetovne banke, je pri izvajanju Nacionalnega stanovanjskega programa utemeljeno 
računati tudi z njunimi posojili, Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije za kar domača javna 
sredstva ne zadoščajo. Tovrstne naložbe so tudi skladne s cilji in poslovno politiko obeh 
mednarodnih finančnih ustanov, dostopnost do njunih posojil je za Slovenijo sorazmerno ugodna, 
sama posojila pa za predvideni namen ter ob upoštevanju domačih obrestnih mer in drugih 
pogojev niso predraga. 

Tako kot v zvezi s prenosi državnih proračunskih sredstev v stanovanjsko oskrbo bo tudi v zvezi s 
tujimi posojili Stanovanjski sklad republike Slovenije ohranil svojo vlogo finančnega posrednika, 
v skladu z možnostmi pa bo za posojila tudi jamčil. Veljavni zakon o financiranju občin dovoljuje, 
da se občina zadolži do 10% primerne porabe predhodnega leta. Predpisani kreditni potenciali 
občin so tako nizki, da so seveda že izkoriščeni za druge prioritete lokalnih javnih financ. 
Omogočanje selektivnega in namenskega dodatnega zadolževanja občin za potrebe pridobivanja in 
opremljanja stavbnih zemljišč ter pridobivanje socialnih stanovanj zato zahteva spremembe 
oziroma dopolnitve predpisov o financiranju občin. 

Iz vseh navedenih okoliščin sledi projekcija razmerij med sredstvi in viri za graditev stanovanj v 
okvirju uresničevanja Nacionalnega stanovanjskega programa, prikazana v preglednici št. 2. 

Ob upoštevanju razmerij, prikazanih v preglednici št. 2 ter obrazloženih računskih podlag je za 
izvajanje Nacionalnega stanovanjskega programa potrebno zagotoviti sredstva po stalnih cenah iz 
obdobja I.-XII. 1998, ki so prikazana v preglednici št. 3 . 
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PREGLEDNICA ŠT. 2: RAZMERJA MED SREDSTVI IN VIRI ZA GRADITEV 
STANOVANJ PO VRSTAH IN LETIH IZVAJANJA NACIONALNEGA 
STANOVANJSKEGA PROGRAMA - V ODSTOTKIH (%) 

VRSTA 
STANOVANJ 

LETO POSOJILA 
SSRS 

POSOJILA 
IZNSVS 

OBČINSKI 
PRORAČUNI 

SREDSTVA 
F. IN P.OS. 

KOMERC. 
POSOJILA 

IN SKLADI VKLJ.NSO BANK 
LASTNA 2000 9% 46% 45% 

2001 11% 46% 43% 
2002 10% 46% 44% 
2003 10% 46% 44% 
2004 9% 53% 32% 
2005 8% 52% 31% 
2006 8% 52% 40% 
2007 8% 52% 40% 
2008 6% 52% 42% 
2009 4% 52% 44% 

PROFITNA 2000 50% 50% 
2001 50% 50% 
2002 50% 50% 
2003 50% 50% 
2004 50% 50% 
2005 - 50% 50% 
2006 50% 50% 
2007 50% 50% 
2008 50% 50% 
2009 50% 50% 

SOCIALNA 2000 50% 50% 
2001 50% 50% 
2002 50% 50% 
2003 60% 40% 
2004 70% 30% 
2005 70% 30% 
2006 70% 30% 
2007 70% 30% • 
2008 70% 30% 
2009 70% 30% 

NEPROFITNA 2000 63% 37% 
2001 52% 48% 
2002 60% 40% 
2003 60% ' 40% 
2004 60% 40% 
2005 60% 40% 
2006 60% 40% 
2007 60% 40% 
2008 60% 40% 
2009 60% 40% 

SKUPAJ 2000 13% 2% 44% 41% 
2001 14% 2% 44% 39% 
2002 15% 3% 43% 39% 
2003 17% 2% 43% 38% 
2004 18% 42% 2% 31% 2% 
2005 19% 40% 3% 30% 2% 
2006 21% 38% 3% 36% 2% 
2007 22% 36% 3% 36% 2% 
2008 23% 34% 4% 36% 3% 

nsp21.doc 28.3.2000 

poročevalec, št. 26 48 12. april 2000 



Nacionalni stanovanjski program - 3. obravnava 

| 2009| 23%| 32%| 4%| 37%| 3%| 

PREGLEDNICA ŠT. 3: SREDSTVA IN VIRI ZA GRADITEV STANOVANJ PO VRSTAH 
STANOVANJ IN ČASU IZVAJANJA NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA 
PROGRAMA (STALNE CENE I.-XII. 1998, V MIO. SIT) 

VRSTA 
STANOVANJ 

LETO POSOJILA 
SSRS 

POSOJILA 
IZ NSVS 

OBČINSKI 
PRORAČUNI 

KOMERC. 
POSOJILA 

SKUPAJ 

IN SKLADI BANK 
LASTNA 2000 6.221 30.369 67.760 

2001 7.400 29.856 68.992 
2002 7.000 30.921 70.224 
2003 7.360 31.226 71.456 
2004 6.319 38.400 72.688 
2005 5.961 38.400 73.920 
2006 6.273 38.400 73.920 
2007 6.066 38.400 73.920 
2008 4.729 38.400 73.920 
2009 2.947 38.400 73.920 

PROFITNA 

/ 

2000 316 633 
2001 633 1.265 
2002 949 1.898 
2003 1.265 2.530 
2004 1.581 3.163 
2005 1.898 3.795 
2006 2.214 4.428 
2007 2.530 5.060 
2008 2.846 5.693 
2009 3.163 6.325 

SOCIALNA 2000 1.287 1.287 2.574 
2001 1.716 1.716 3.432 
2002 2.145 2.145 4.290 
2003 3.089 2.059 5.148 
2004 4.805 2.059 6.864 
2005 6.006 2.574 8.580 
2006 7.207 3.089 10.296 
2007 8.408 3.604 12.012 
2008 10.210 4.376 14.586 
2009 12.012 5.148 17.160 

NEPROFITNA 2000 1.900 3.003 
2001 2.000 3.861 
2002 3.089 5.148 
2003 4.118 6.864 
2004 5.148 8.580 
2005 6.435 10.725 
2006 7.722 12.870 
2007 9.266 15.444 
2008 10.811 18.018 
2009 12.870 21.450 

SKUPAJ 2000 9.408 1.287 30.686 73.970 
2001 11.116 1.716 30.488 77.550 
2002 12.234 2.145 31.870 81.560 
2003 14.568 2.059 32.491 85.998 
2004 16.271 38.400 2.059 1.581 91.295 

nsp21.doc 28.3.2000 

*2. april 2000 49 poročevalec, št. 26 



Nacionalni stanovanjski program - 3. obravnava 

2005 18.402 38.400 2.574 1.898 97.020 
2006 21.202 38.400 3.089 2.214 101.514 
2007 23.741 38.400 3.604 2.530 106.436 
2008 25.750 38.400 4.376 2.846 112.217 
2009 27.829 38.400 5.148 3.163 118.855 

b) Obrazložitve 

1. Sredstva za pridobivanje socialnih stanovanj 

Za pridobitev 2.000 socialnih stanovanj letno bi bilo v ciljnem letu izvajanja Nacionalnega 
stanovanjskega programa, t.j. leta 2009 po stalnih cenah I.-XII. 1998 potrebno zagotoviti sredstva 
v višini 17,2 milijarde tolaijev. Zagotavljanje socialnih stanovanj je dolžnost občin, ki naj bi 
programe na tem področju izvajale zlasti z usmerjanjem sredstev v odkup in prenovo obstoječih 
stanovanj ter z zamenjavo stanovanj znotraj lastnega socialnega in neprofitnega sklada. 

Zlasti s prvim načinom je mogoče doseči nižje nakupne cene in s tem z enakimi sredstvi rešiti 
večje število socialnih problemov. Vendar pa občine ob sedanjem načinu financiranja ne bodo 
mogle same zbrati za tak obseg potrebnih sredstev in tudi ne bodo mogle v skladu z zakonom 
gospodariti s stavbnimi zemljišči v javno korist. Brez možnosti, da za pridobivanje in opremljanje 
stavbnih zemljišč in pridobivanje socialnih stanovanj najamejo posojila pri Stanovanjskem skladu 
Republike Slovenije , bo stanovanjska in druga graditev v občinah še naprej stagnirala oziroma bo 
omejena na neorganizirano in nekontrolirano razpršeno gradnjo individualnih hiš. Taka gradnja pa 
je potratna do prostora in energije in obremenjujoča za okolje, njeni gospodarski multiplikacijski 
učinki pa so nezaznavni. 

Vendar pa bo morala občine pri zagotavljanju socialnih stanovanj poleg tega, , država tudi 
neposredno finančno podpreti. V ta namen Nacionalni stanovanjski program predvideva razširitev 
dejavnosti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije na kreditiranje pridobivanja socialnih 
stanovanj, tako, da bo od leta 2000 dalje postopno spreminjala in sicer tako, da bo od leta 2004 
dalje razmeije med posojili Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in sredstvi občinskih 
proračunov 70 : 30. 

2. Sredstva za pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj 

Pretežna večina proračunskih sredstev države, usmerjanih preko Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije, bo morala biti namenjenih za posojila neprofitnim stanovanjskim organizacijam za 
pridobivanje najemnih neprofitnih stanovanj. Lokalne skupnosti pa bi morale pri tem sodelovati s 
svojimi sredstvi in jih namenjati zlasti za pridobivanje komunalno opremljenih zemljišč za gradnjo 
tovrstnih stanovanj. 

Za pridobitev 2.500 neprofitnih najemnih stanovanj na leto bo v ciljnem letu uresničevanja 
Nacionalnega stanovanjskega programa, t.j. leta 2009 po stalnih cenah I.-X11. 1998 skupaj treba 
zagotoviti sredstva v višini 12,8 milijarde tolaijev iz posojil Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije in po 8,6 milijarde tolaijev, kijih bodo zagotovile neprofitne stanovanjske organizacije 
same, skupaj 21,5 milijarde tolaijev. 
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Razmerje med posojili Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in lastnimi sredstvi neprofitnih 
organizacij ostaja tudi v bodoče pri že uveljavljenih 60%:40%. 

3. Sredstva za kreditiranje nakupa in gradnje lastnih in drugih stanovanj 

V graditev lastnih stanovanj državljanov bo treba v ciljnem letu izvajanja Nacionalnega 
stanovanjskega programa (2009) naložiti skupaj 73,9 milijard vseh javnih in zasebnih sredstev. 
Tudi na tem področju se bodo razmerja med različnimi viri sredstev morala spremeniti in sicer 
tako, da bo pri dajanju posojil državljanom postopoma prevzela vodilno vlogo Nacionalna 
stanovanjska varčevalna shema , sočasno pa se bo zmanjševala tako vloga Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije kot vloga poslovnih bank. Prav tako pa se mora izboljšati dostopnost do 
lastnih stanovanj državljanov z zmanjšanjem njihovega lastnega deleža v celotni finančni 
konstrukciji. 

V ciljnem letu izvajanja Nacionalnega stanovanjskega programa bodo razmeija med viri 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme ter iz 
sredstev fizičnih in pravnih oseb 4 : 52 : 44. , To razmetje upošteva ključno vlogo Nacionalne 
stanovanjske varčevalne sheme kot novega sistema stanovanjskega varčevanja in kreditiranja. V 
istem razmerju pa je opazno ustrezno zmanjšanje deležev ostalih virov. 

Navedeno ciljno razmerje pomeni, da se bo obseg posojil Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije individualnim investitorjem z uresničevanjem Nacionalnega stanovanjskega programa 
po stalnih cenah I.-XII. 1998 zmanjšal s 6,2 milijarde tolarjev v letu 2000 na 2,9 milijarde 
tolarjev leta 2009, ob tem, ko se bo skupen obseg investicij v lastna stanovanja v istem času 
povečal s 67,7 na 73,9 milijard tolarjev. 

Izvajanje Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme bo podobno kot namensko stanovanjsko 
varčevanje v drugih evropskih državah potrebovalo stalno pomoč države. Zaradi ugodnih 
obrestnih mer in dodatnega premiranja s strani države se bodo za tak način varčevanja odločili vsi 
tisti, ki dejansko načrtujejo nakup stanovanja ali gradnjo stanovanjske hiše. Ugodne obrestne 
mere in premiranje pa bodo vzpodbudile k varčevanju tudi premožnejše prebivalce, ki sami niso 
zainteresirani za pridobitev stanovanjskega posojila. Na ta način pa bodo zagotovljeni dolgoročni 
viri sredstev. 

Tovrstno spodbudo je mogoče zagotoviti z davčnimi (dohodninskimi) olajšavami v zvezi z 
varčevanjem v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in drugimi naložbami fizičnih oseb v 
stanovanjsko oskrbo. Cilj davčnih olajšav v povezavi s spodbujanje naložb v stanovanja ni samo 
spodbujanje stanovanjskega varčevanja tistih, ki sami rešujejo svoje lastno stanovanjsko 
vprašanje. Davčne olajšave morajo v enaki meri spodbujati tudi tiste, ki imajo svoje stanovanjsko 
vprašanje sicer rešeno, da svoje prihranke nalagajo v različne vrste stanovanjskih naložb 
(stanovanja, poslovni deleži stanovanjskih zadrug in neprofitnih stanovanjskih organizacij, 
hipotekarne obveznice). To bi zajelo dodatne vire za zagotavljanje stanovanj in s tem za naglejše 
zmanjševanje stanovanjskega primanjkljaja. 

2.12.3. PRORAČUNSKA SREDSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
URESNIČEVANJE NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA 
PROGRAMA 
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Za uresničevanje Nacionalnega stanovanjskega progama bo Republika Slovenija iz vsakoletnega 
državnega proračuna zagotavljala sredstva za neposredne in za posredne prenose v stanovanjsko 
oskrbo. Neposredni prenosi obsegajo sredstva za dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije, ki bo omogočala njegovo kreditiranje pridobivanja neprofitnih, socialnih in 
lastnih stanovanj, posredni prenosi pa sredstva za premiranje hranilnih vlog v okviru Nacionalne 
stanovanjske varčevalne sheme ter sredstva za subvencioniranje najemnin socialno ogroženim 
državljanom in njihovim družinam. 

Med tem, ko bo tudi subvencioniranje oziroma premiranje hranilnih vlog država izvajala preko 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot osrednje državne institucije za financiranje 
stanovanjske oskrbe, bo sredstva za objektne subvencije najemnin zagotavljala iz primerne porabe 
občin. Merila za učinkovitejše in pravičnejše subvencioniranje najemnin, ki so odvisna od 
številnih okoliščin, ne nazadnje tudi od spremljanja posledic uvajanja tržnih zakonitosti in 
pravnega reda na področje stanovanjske oskrbe, je treba določiti na novo. 

V predhodnih poglavjih je bilo prikazano, da bi bilo potrebno za objektno in subjektno 
subvencioniranje najemnin potrebno zagotavljati sredstva v višini 3.322.830.000 SIT letno v 
okviru primerne porabe občin. Ta se pokriva iz občinskih virov in iz finančnih izravnav, ki jih 
upravičene občine prejemajo iz državnega proračuna. Slednje so predmet posebnih meril in jih ni 
mogoče z zadostno natančnostjo oceniti vnaprej, zato povečanje finančnih izravnav iz državnega 
proračuna na račun uresničevanja Nacionalnega stanovanjskega programa ne more biti natančneje 
prikazano oziroma v tem okviru zajeto med neposrednimi prenosi iz državnega proračuna. 

Tako kot za ostala sredstva za uresničevanje Nacionalnega stanovanjskega programa, seveda tudi 
za sredstva, namenjena za subvencioniranje najemnin velja, da bo njihova natančnejša določitev 
stvar proračunskega načrtovanja v letih do 2009. Za letne dokapitalizacije Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije ter za subvencioniranje oziroma premiranje stanovanjskega varčevanja pa 
bodo potrebna sredstva, prikazana v preglednici št. 4 (v nadaljevanju: neposredni prenosi iz 
proračuna Republike Slovenije za uresničevanje NSP): 

PREGLEDNICA ŠT. 4: NEPOSREDNI PRENOSI IZ PRORAČUNA REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA URESNIČEVANJE NSP (PO CILJIH, STALNE CENE I.-XII. 1998, V 
MIO. SIT) 

STANOVANJSKI SKLAD RS NACIONALNA 
STANOVANJSKA 

VARČEVALNA SHEMA 

LETO POSOJILA 
DOKAP1T. IZ 

PRORAČUNA RS POSOJILA 
PREMIJE 

2000 11.391 1.560 0 566 
2001 12.680 1.560 0 1.132 
2002 12.956 1.560 0 1.698 
2003 14.568 2.500 0 2.264 
2004 16.271 3.500 38.400 2.830 
2005 18.402 3.800 38.400 2.830 
2006 21.202 5.000 38.400 2.830 
2007 23.741 6.000 38.400 2.830 
2008 25.750 6.000 38.400 2.830 
2009 27.829 6.000 38.400 2.830 
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Za izračune po tekočih cenah je domnevano naslednje gibanje inflacije (preglednica št. 5): 

PREGLEDNICA ŠT. 5: INFLACIJSKE STOPNJE 2000-2009 

LETO INFLACIJSKA 
STOPNJA % 

BAZNI INDEKS 
1999= 100 

2000 6,0 106 
2001 5,3 112 
2002 4,7 117 
2003 4,1 122 
2004 3,6 126 
2005 3,2 130 

•2006 3,0 134 
2007 2,9 138 
2008 2,8 142 
2009 2,7 146 

Iz te predpostavke sledi naslednji izračun neposrednih prenosov iz proračuna Republike Slovenije 
za uresničevanje NSP po tekočih cenah v času izvajanja Nacionalnega stanovanjskega programa 
(preglednica št. 6): 

PREGLEDNICA ŠT. 6: NEPOSREDNI PRENOSI IZ PRORAČUNA REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA URESNIČEVANJE NSP (PO CILJIH, TEKOČE CENE, V MIO. SIT) 

STANOVANJSKI SKLAD RS NACIONALNA STANOVANJSKA 
VARČEVALNA SHEMA 

LETO POSOJILA 
DOKAP1T. IZ 
PRORAČUNA 

RS 
POSOJILA 

PREMIJE 

2000 11.391 1.560 0 600 
2001 13.441 1.870 0 1.192 
2002 14.462 2.360 0 1.872 
2003 17.024 3.900 0 2.599 
2004 19.795 5.500 45.658 3.365 
2005 23.193 6.300 47.119 3.473 
2006 27.577 8.200 48.533 3.577 
2007 31.806 9.950 49.940 3.681 
2008 35.498 10.400 51.338 3.784 
2009 39.438 10.850 52.725 3.886 
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Skupni neposredni prenosi iz proračuna Republike Slovenije v času izvajanja Nacionalnega 
stanovanjskega programa za doseganje zastavljenih ciljev ob vseh upoštevanih okoliščinah morajo 
torej znašati (Preglednica št. 7): 

PREGLEDNICA ŠT.7: VSI NEPOSREDNI PRENOSI IZ PRORAČUNA REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA URESNIČEVANJE NSP (STALNE IN TEKOČE CENE, V MIO. SIT) 

LETO 

VSI NEPOSRED- 
NI PRENOSI IZ 

PRORAČUNA RS 
(STALNE CENE 

I.-XII. 1998) 

VSI NEPOSRED- 
NI PRENOSI IZ 

PRORAČUNA RS 
TEKOČE CENE 

"2000 2.126 2.126 
2001 2.692 3.062 
2002 3.258 4.232 
2003 4.764 6.499 
2004 6.330 8.865 
2005 6.630 9.773 
2006 7.830 11.777 
2007 8.830 13.631 
2008 8.830 14.184 
2009 8.830 14.736 

Upoštevaje celotne načrtovane naložbe javnih in zasebnih sredstev v graditev stanovanj bodo 
navedeni zneski vseh neposrednih prenosov iz proračuna Republike Slovenije za uresničevanje 
Nacionalnega stanovanjskega programa imeli v celotnem obsegu graditve stanovanj naslednje 
deleže, prikazane v preglednici št. 8: 

PREGLEDNICA ŠT. 8: DELEŽ NEPOSREDNIH PRENOSOV IZ PRORAČUNA 
REPUBLIKE SLOVENIJE V URESNIČEVANJU NSP (TEKOČE CENE, V MIO. SIT) 

LETO 

VSA SREDSTVA 
ZA GRADITEV 
STANOVANJ 

VSI NEPOSREDNI PRENOSI 
IZ PRORAČUNA RS 

MIO. SIT MIO. SIT % 
2000 73.970 2.126 2,9 
2001 82.203 3.062 3,7 
2002 91.035 4.232 4,6 
2003 100.501 6.499 6,5 
2004 104.249 8.865 8,5 
2005 112.556 9.773 8,6 
2006 130.623 11.777 9,0 
2007 141.088 13.631 9,7 
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2008 153.098 14.184 9,3 
2009 166.742 14.736 8.8 

2.13. UČINKI IZVAJANJA NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA 
PROGRAMA NA OSTALE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

Poleg socialnih, zdravstvenih in drugih pozitivnih vplivov pomeni vlaganje v stanovanjsko 
gradnjo in prenovo močno vzpodbudo za rast celotnega gospodarstva. 

Tuje študije kažejo, daje ob znatnejšem povečanju vlaganj v stanovanjsko gospodarstvo mogoče 
pričakovati povečanje* proizvodnje v skoraj vseh gospodarskih panogah, prav tako pa je mogoče 
pričakovati tudi povečanje zaposlenosti. Tako n.pr. nemške izkušnje navajajo, da pri vložku 1 
milijarde DEM v stanovanjsko gradnjo znašajo neposredni in posredni makroekonomski učinki 
1,7 milijarde DEM, pospeševalni (multiplikacijski) učinki pa še dodatnih 0,8 milijarde DEM. 

Občuten je tudi vpliv na zaposlovanje, saj bi bilo po istih virih pri enakem finančnem vložku v 
stanovanjsko področje mogoče pričakovati 30.000 novih delovnih mest v neposrednih in 
posrednih dejavnostih povezanih z gradnjo stanovanj. Zaradi pospeševalnih vplivov pa bi se, kot 
kažejo navedeni podatki, število delovnih mest povečalo še za dodatnih 14.000 in bi torej skupno 
povečanje delovnih mest ob tako velikem vlaganju znašalo 44.000, pri čemer seveda ni 
upoštevano zasedanje morebitnih neizkoriščenih gospodarskih zmogljivosti. 

Tovrstnih podatkov sicer ni mogoče neposredno prenašati in sorazmerno prirejati slovenskim 
razmeram, jih je pa mogoče upoštevati kot dovolj zanesljivo podkrepitev pričakovanja, da so tudi 
gospodarski učinki sorazmerno manjših povečanj naložb v stanovanjsko oskrbo znatni. 

Prav tako kljub nekaterim tovrstnim pričakovanjem ni mogoče napovedati, za koliko in kje se bo 
na račun uresničevanja Nacionalnega stanovanjskega programa povečala zaposlenost v Sloveniji. 
Ni pa mogoče izključiti tovrstnega vpliva v industriji oziroma trgovini finalnih gradbenih 
proizvodov, pohištva in gospodinjskih strojev, v dejavnostih gradbenih zaključnih del ter v 
terciarnih in kvartarnih dejavnostih, odvisnih od stanovanja in demografskih rasti, v samem 
gradbeništvu pa samo toliko, kolikor povečan obseg graditve stanovanj ne bo sovpadal z 
morebitnim zmanjšanjem obsega graditve drugih, zlasti velikih infrastrukturnih omrežij oziroma 
objektov. 

Neposredna finančna intervencija države v stanovanjsko oskrbo in izvajanje Nacionalne 
stanovanjske varčevalne sheme bosta imeli tudi pomembne posledice za spremenjene vzorce 
porabe prebivalstva. Lahko pričakujemo, da se bo zaradi povečanega stanovanjskega varčevanja in 
lažjega dostopa do stanovanj spremenila struktura porabe - iz potrošnih dobrin v "trajne dobrine", 
povečal pa se bo delež prihrankov na račun zmanjšanja takojšnje porabe. 
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2.14. SOCIALNI UČINKI IZVAJANJA NACIONALNEGA 
STANOVANJSKEGA PROGRAMA 

Pričakovati je, da bo izvajanje Nacionalnega stanovanjskega programa imelo naslednje pozitivne 
socialne učinke: 
• lažji dostop do stanovanj bo ugodno vplival na nataliteto prebivalstva, saj se bodo mlade 

družine lahko prej in lažje odločale za otroke. Lažji in hitrejši dostop do stanovanj lahko 
pomeni več otrok v družini. 

• boljše bivalne razmere preprečevalno vplivajo na konflikte v družini in ustvaijajo bolj zdrave 
družinske odnose ter lahko vplivajo na manjše število razvez. Otrokom so dane možnosti za 
zdrav fizični in intelektualni razvoj. 

• lažje in hitreje rešeno stanovanjsko vprašanje dviguje tudi motivacijo na delovnem mestu in 
skrb za stalno zaposlitev. 

• socialne razlike, ki izhajajo iz bistveno neenakega dostopa do stanovanj se bodo zmanjšale. 

3. DELEŽ SREDSTEV ZA STANOVANJSKO OSKRBO V BRUTO 
DOMAČEM PROIZVODU 

Že uvodoma je bilo poudarjeno, da je stanovanjska politika sestavljen (kompleksen) in prepleten 
sestav ukrepov in ravnanj različnih udeležencev ter da je poleg tega, da zagotovi podlago za 
oblikovanje in izvajanje primerne oziroma aktivne stanovanjske politike, ena od glavnih nalog 
Nacionalnega stanovanjskega programa, da zagotovi skupen okvir za usklajeno in k skupnim 
ciljem usmerjeno delovanje vseh udeležencev pri uresničevanju učinkovite in uravnotežene 
stanovanjske oskrbe. 

Namen Nacionalnega stanovanjskega programa pa je določiti tudi obseg, vire in dinamiko 
sistemskega financiranja stanovanjske oskrbe. Zaradi navedene sestavljenosti in prepletenosti, še 
zlasti pa zaradi soudeležbe države in lokalnih skupnosti, različnih dejavnikov javnega sektorja ter 
nujnega medsebojnega sodelovanja javnega in zasebnega sektorja pa je tako določanje lahko v 
Nacionalnem stanovanjskem programu samo indikativno. 

V Nacionalnem stanovanjskem programu je možno določiti ciljne deleže stanovanjske oskrbe v 
celotnem bruto domačem proizvodu ter oceniti namenska državna proračunska sredstva za 
neposreden prenos v stanovanjsko oskrbo. Posredne prenose v stanovanjsko oskrbo bo mogoče 
določiti v letnih finančnih planih uporabnikov javnih sredstev na ravni države in občin ter na 
podlagi podatkov o uresničevanju Nacionalnega stanovanjskega programa. 

Z ukrepi aktivne stanovanjske politike oziroma z izvrševanjem Nacionalnega 
stanovanjskega programa je treba zagotoviti, da se bodo vsa javna in zasebna sredstva, 
namenjena za graditev, prenovo oziroma pridobivanje stanovanj, povečala od 2,1% v letu 
2000 na 2,4% leta 2009 bruto domačega proizvoda (po stalnih cenah), pri čemer bo država 
zagotavljala za neposredne prenose iz proračuna Republike Slovenije za uresničevanje 
Nacionalnega stanovanjskega programa med 2,9 in 8,8 % vseh sredstev (po tekočih cenah). 

Nacionalni stanovanjski program določa izvajalce in njihove dolžnosti pri oblikovanju in izvajanju 
aktivne stanovanjske politike pri čemer je ključna vloga Vlade Republike Slovenije in 
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Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije bo s proračunskimi 
memorandumi in predpisi o izvrševanju proračuna Republike Slovenije poleg drugih ukrepov iz 
lastne pristojnosti Državnemu zboru Republike Slovenije predlagala prenose državnih 
proračunskih sredstev za različne namene znotraj stanovanjske oskrbe, tako da bo zagotovljeno 
doseganje zgoraj navedenega finančnega cilja. 
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4. NALOGE IZVAJALCEV NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA 
PROGRAMA 

4.1. NALOGE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Pri izvajanju Nacionalnega stanovanjskega programa je osrednja naloga Vlade Republike 
Slovenije, da nadaljuje z vzpostavljanjem in izvajanjem sistema finančnih spodbud in pomoči ter 
drugih finančnih in nefinančnih ukrepov, vključno s fiskalnimi, ki bodo na področju stanovanjske 
oskrbe omogočili uveljavitev tržnih zakonitosti, zagotavljali sposobnost občin za uresničevanje 
njihovih nalog ter spodbudili večje naložbe iz zasebnih sredstev in ki bodo pospeševali graditev 
novih in prenovo starih stanovanj na primernih lokacijah ter optimalno izkoriščenost obstoječega 
stanovanjskega fonda. Zato naj Vlada Republike Slovenije: 

1. v podporo uresničevanju Nacionalnega stanovanjskega programa predloži Državnemu zboru 
Republike Slovenije predloge sprememb in dopolnitev zakonov oziroma novih zakonov s 
področja stanovanjskih zadev, javnih financ, socialnega varstva ter davkov, ki bodo zagotovili 
sistemske pogoje za doseganje njegovega namena in ciljev, tako da: 

a) bo na stanovanjskem področju uveden sistem subvencioniranja najemnin za tiste najemnike, 
katerih dohodki so nižji od zneska, ki jim v skladu z veljavnimi predpisi zagotavlja preživetje, 
povečanega za znesek najemnine v socialnem stanovanju; 

b) bo Stanovanjski sklad Republike Slovenije nudil tudi obratna hipotekama posojila 
upravičencem, ki so lastniki ali solastniki stanovanja, v katerem sami prebivajo, ne pa tudi 
kakršnekoli druge nepremičnine, katerih dohodki so nižji od zneska, ki jim v skladu z 
veljavnimi predpisi zagotavlja preživetje, povečanega za znesek individualnih in obratovalnih 
stroškov ter stroškov za nujno vzdrževanje takega stanovanja oziroma vzdrževanje skupnih 
delov, naprav in prostorov večstanovanjske hiše, v kateri se nahaja; 

c) bo dejanskim potrebam prilagojena kategorizacija stanovanj, vključno z začasnimi oziroma 
zasilnimi bivališči in določitvijo meril za to, kaj se šteje za primerno stanovanje; 

d) bo sklenitev najemne pogodbe za določen čas možna tudi za profitna stanovanja, ki jih oddaja 
fizična oseba, ki oddaja več kot tri stanovanja; 

e) bo odpoved najemne pogodbe za profitno stanovanje možna tudi zaradi drugih razlogov, 
določenih z najemno pogodbo, vključno zaradi neplačevanja iz kakršnegakoli vzroka 
najemnine oziroma drugih stroškov za uporabo profitnega stanovanja; 

f) bodo sredstva Stanovanjskega sklada Republike Slovenije lahko uporabljali tudi lastniki 
denacionaliziranih stanovanj, ki se dajejo v najem za neprofitno najemnino in sicer: 
- za prenovo in rekonstrukcijo takšnih stanovanj ter skupnih delov in naprav stanovanjskih 

hiš, v katerih se nahajajo, 
- kadar pristanejo na odprodajo stanovanja prejšnjemu imetniku stanovanjske pravice po 

125. členu stanovanjskega zakona tudi za nadomestitev odprodanega stanovanja z novo 
stanovanjsko enoto; 

- plačilo odpravnine prejšnjemu imetniku stanovanjske pravice, ki si sam priskrbi stanovanje 
za nakup ali se odloči za gradnjo; 

g) se bo vrednost denacionaliziranega stanovanja po 125. členu stanovanjskega zakona, ki se 
proda ali izprazni, in se določi na podlagi prvega odstavka 121. člena stanovanjskega zakona, 
tako, da se bo vrednost točke, ki je sedaj določena v višini 4 DEM povečala na 5 DEM v 
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije; 
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h) bo Stanovanjski sklad Republike Slovenije imel zakonsko podlago za celotno dejavnost, ki jo 
mora opravljati v zvezi z uresničevanjem Nacionalnega stanovanjskega programa, vključno z 
možnostjo investiranja v stavbna zemljišča namenjena za graditev najemnih neprofitnih 
stanovanj ter z možnostjo zadolževanja pri mednarodnih finančnih ustanovah; 

i) bodo olajšani oziroma poenostavljeni pogoji za upravljanje in sprejemanje odločitev v zvezi z 
vzdrževanjem in drugimi posegi v večstanovanjskih hišah. 

j) bodo urejene posebnosti glede stanovanjskih in gradbenih zadrug in sicer zlasti povezava med 
članstvom v stanovanjski zadrugi in stanovanjskim najemnim razmeijem, način prenosa 
zgrajenih stanovanj in stanovanjskih hiš iz zadružnega premoženja v osebno premoženje 
zadružnikov ter položaj stanovanj in stanovanjskih hiš v primeru stečaja ali prisilne poravnave. 

2. predloži Državnemu zboru Republike Slovenije predloge novih zakonov s področja javnih 
financ, davkov fizičnih in pravnih oseb, ter zadrug, ki bodo zlasti občinam pa tudi drugim 
subjektom omogočali operativno uresničevanje Nacionalnega stanovanjskega programa in 
tistega obsega gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, ki je pogoj za povečan obseg graditve 
stanovanj in sicer: 

a) predpise s področja neposrednih davkov, ki bodo : 
-stimulirali dolgoročno varčevanje z namenom reševanja stanovanjskega problema, 
-prispevali k lažji zamenjavi rezidenčnega stanovanja, 
-prispevali k večji ponudbi odvečnih in premalo zasedenih stanovanj; 

b) zakona (zakonov) o najetju posojil(a) mednarodnih finančnih organizacij, ki bo(do) na podlagi 
predhodnih sprememb stanovanjskega zakona s posredovanjem Stanovanjskega sklada RS 
občinam omogočal(i) dostop do ugodnih posojilnih sredstev mednarodnih finančnih 
organizacij, namensko za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč ter za graditev 
socialnih oziroma neprofitnih stanovanj; 

c) zakona o hipotekamih poslih, ki bo med drugim omogočal izdajanje hipotekarnih obveznic in 
poslovanje z njimi. 

3. v šestih mesecih po uveljavitvi zgoraj navedenih zakonov sprejme izvršilne predpise, ki bodo 
omogočali uresničevanje zakonskih sprememb v okviru aktivne stanovanjske politike. 

4. pri izvajanju Nacionalnega stanovanjskega programa upošteva oziroma zagotavlja 
uresničevanje ukrepov za skladnejši razvoj poselitve in uravnotežen prostorski in regionalni 
razvoj ter varstvo okolja in skrbi za demografsko ogrožena območja; 

5. v letih 2001 do 2009 predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije proračunske 
memorandume in predloge proračunov, ki bodo namenjali za neposredne prenose iz državnega 
proračuna preko Stanovanjskega sklada Republike Slovenije za posojila Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije ter za premije na hranilne vloge preko Nacionalne stanovanjske 
varčevalne sheme sredstva v naslednjih zneskih: 

LETO ZNESEK (V MIO. SIT) 
2001 3.062 
2002 4.232 
2003 6.499 
2004 8.865 
2005 9.773 
2006 11.777 
2007 13.631 
2008 14.184 
2009 14.736 
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6. v pogajanjih za vključitev Republike Slovenije v polnopravno članstvo Evropske unije 
uveljavi prehodno obdobje do leta 2009, v katerem bo ohranila znižano 8%-no stopnjo davka 
na dodano vrednost za graditev in prvo prodajo vseh stanovanj in stanovanjskih hiš, ter 
nadaljnje prehodno obdobje do leta 2010, do katerega bo znižano davčno stopnjo ohranila za 
graditev in prvo prodajo neprofitnih in socialnih najemnih stanovanj in stanovanjskih hiš ter 
tistih stanovanj, v katerih njihovi lastniki sami prebivajo. 

4. 2. NALOGE MINISTRSTEV 

1. Minister za okolje in prostor naj v skladu s svojimi pristojnostmi in na podlagi predhodne 
uskladitve z zainteresiranimi državnimi ministrstvi v letu 2001 izda predpise oziroma 
priporočila za urejanje naselij in projektiranje, gradnjo ter prenovo stanovanj, s katerimi se 
upošteva: 
- graditev manjših, skrbno in človekovemu merilu primerno zasnovanih sosedstev z 

racionalno izrabo zemljišč; 
• - pestrejšo ponudbo tipov stanovanj, upoštevaje tudi potrebe ostarelih in drugih oseb s 

posebnimi potrebami; 
- skladnost novih stanovanjskih naselij in zgradb z značilnostmi pbsameznih naravnih, 

kulturnih in arhitekturnih krajin. 
- poenoteno izvajanje nepremičninskih evidenc, ki zadevajo najemni fond stanovanj 

2. V istem času naj minister za okolje in prostor tudi na podlagi predhodnega evidentiranja 
kandidatov pri subjektih, navedenih v Nacionalnem stanovanjskem programu, predlaga Vladi 
Republike Slovenije člane in predsednika Državnega stanovanjskega sveta in zagotovi 
sistemske pogoje za delovanje Državnega stanovanjskega sveta, vključno z zagotovitvijo 
sredstev za izvajanje raziskav za njegove potrebe iz proračunskega okvira, namenjenega 
ciljnemu raziskovalnemu programu za stanovanja. 

3. Minister za znanost in tehnologijo ter minister za okolje in prostor naj zagotavljata redno 
izvajanje Ciljnih raziskovalnih programov Prostor in Stanovanje. 

5. GLAVNE JAVNO FINANČNE POSLEDICE URESNIČEVANJA NACIONALNEGA 
STANOVANJSKEGA PROGRAMA 

Iz sklepov Nacionalnega stanovanjskega programa izhajajo znatne javnofinančne posledice in 
sicer tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani proračunov Republike Slovenije in občin. 
Posledice bodo na eni strani izražene v obliki neposrednih in posrednih prenosov javnih sredstev 
iz različnih proračunov in proračunskih postavk ter preko ' različnih vzvodov na področje 
stanovanjske oskrbe ter v obliki zmanjšanj proračunskih prihodkov zaradi raznovrstnih olajšav. Na 
drugi strani pa bo uresničevanje Nacionalnega stanovanjskega programa zaradi povečanega obsega 
financiranja, graditve in opremljanja stanovanj prispevalo tudi znatno povečanje proračunskih 
prihodkov. 

V tem poglavju so prikazane javnofinančne posledice uresničevanja posameznih sklepov 
Nacionalnega stanovanjskega programa v ciljnem letu 2009 po stalnih cenah I.-XII. 1998. Iz točke 
št. 6 (priloga) pa so te posledice prikazane v zbirni preglednici ter s prikazi računskih podlag. 

Zaradi uresničevanja Nacionalnega stanovanjskega programa bo letno zmanjšanje proračunskih 
prilivov znašalo 12.449.280.000 SIT, letno povečanje proračunskih prilivov pa 7.694.193.000 
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SIT. Iz navedenega sledi, da bodo prihodkovni učinki uresničevanja Nacionalnega stanovanjskega 
programa v času izvajanja Nacionalnega stanovanjskega programa predvidoma izkazovali 
primanjkljaj v višini 4.755.087.000 SIT. 

5.1. FINANCIRANJE OBČIN 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Uradni list RS št. 56-2519/98) v 
6. členu, ki dopolnjuje drugi odstavek 17. člena zakona o financiranju občin določa, da se občine 
lahko zadolžujejo za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje 
odplak v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če 
odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov. 
Limit dodatnega možnega zadolževanja občin za financiranje stanovanjske gradnje znaša 4,86 
milijard SIT, glede na realizirane prihodke občin v letu 1998. Zgornji nivo dopustnega 
zadolževanja za stanovanjsko gradnjo skladno s planom v Nacionalnem stanovanjskem programu, 
bi občine presegle v letu 2009. Občine bi se za planirano število gradnje socialnih socialnih 
stanovanj zadolžile pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije po deležih kot so razvidni iz 
preglednice številka 2. Pri izračunu je bila upoštevana povprečna velikost socialnega stanovanja 
55 m2, cena 156.000 SIT/m2, doba vračila najetega kredita 25 let in 2,5% realna obrestna mera. 

5.2. NEPOSREDNI PRENOSI JAVNIH SREDSTEV 

Neposredni prenosi javnih sredstev iz proračunov republike in občin so po predlogu Nacionalnega 
stanovanjskega programa namenjeni za dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije, za premiranje vlog v okviru Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme, sredstva iz 
občinskih proračunov za stanovanjsko gradnjo v občinah (socialna in neprofitna stanovanja) in 
odplačevanje posojil občin, najetih pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije. 

Povprečni letni neposredni prenosi javnih sredstev za desetletno obdobje od leta 2000 do leta 
2009 bi predstavljali 9.126.450.000 SIT sredstev po stalnih cenah. 

Za dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije bi bilo potrebno v povprečju letno 
nameniti 3.748.000.000 SIT sredstev republiškega proračuna, za premiranje vlog v okviru 
nacionalne stanovanjske varčevalne sheme pa 2.264.000.000 SIT. 

Iz sredstev občinskih proračunov pa bi za realizacijo predvidene gradnje morali letno namenjati 
sredstva v višini 2.805.700.000 SIT. Zaradi najetja posojil pri Stanovanjskem skladu Republike 
Slovenije v povprečni letni višini 5.688.500.000 SIT, bi morale občine letno vrniti anuitete v 
višini 1.153.020.000 SIT (ob upoštevanju 25 letne dobe vračila po 2,5 % obrestni meri). 

s 

5.3. ZMANJŠANJE PRORAČUNSKIH PRILIVOV 

a) Ocena potrebnih sredstev za zagotovitev objektnih subvencij 

Na osnovi ustreznih študij je ocenjeno, da v Republiki Sloveniji prebiva v najemnih stanovanjih 
okrog 33.400 gospodinjstev, ki bi bila uzpravičena do objektnih subvencij, saj njihovi dohodki ne 
presegajo cenzusa za najem socialnega stanovanja po socialno varstvenih predpisih. 
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Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona določa, da se bodo neprofitne 
najemnine v obdobju 5 let povišale za 31,4%, tako, da bodo v povprečju dosegle stopnjo v 
vrednosti stanovanja 3,81%. Hkrati določa, da bodo najemniki, ki so upravičeni do najema 
socialnega stanovanja po predpisih o socialnem varstvu, plačali najemnino le v višini 1,91% od 
vrednosti stanovanja, razliko do polne najemnine pa bo lastniku stanovanja zagotovila občina iz 
sredstev primerne porabe. 

Socialna najemnina za neamortizirana stanovanja v lasti občin in drugih pravnih oseb za 
povprečno stanovanje (60 m2, 260 točk, vrednost točke 366 SIT) znaša 17.033 SIT mesečno. 
Objektna subvencija predstavlja 7.946 SIT in se bo zagotovila iz sredstev primerne porabe občin. 
Objektno subvencijo pa bi bilo potrebno zagotoviti tudi 500 lastnikom denacionaliziranih 
stanovanj in sicer v višini 3,17% od vrednosti stanovanja (poleg sredstev amortizacije v višini 
1,67% tudi sredstva obresti v višini 1,5%), to je v povprečju 15.082 SIT mesečno. 

Ob predpostavki, da bi občine zagotovile objektne subvencije lastnikom stanovanj, katerih 
najemniki so glede na dohodke upravičeni do najema socialnega stanovanja (33.400 primerov) in 
ob popolni uveljavitvi neprofitnih najemnin, bi tako morale priskrbeti letno skupaj 3.227.000.000 
SIT. Podatek vključuje tudi objektne subvencije lastnikom denacionaliziranih stanovanj. 

V ciljnem letu izvajanja nacionalnega stanovanjskega programa se bo število upravičencev do 
objektnih subvencij povečalo, saj se predvideva, da bo do leta 2009 zgrajenih skupaj 9.900 novih 
socialnih stanovanj. Najemniki teh stanovanj bodo hkrati upravičeni do objektnih subvencij, zato 
se bo število upravičencev povečalo na 43.300, za objektne subvencije pa bo treba zagotoviti 
4.171.000.000 SIT. 

b) Ocena potrebnih sredstev za zagotovitev subjektnih subvencij 

Iz študij o družinskih dohodkih izhaja, da po podatkih za leto 1998 znašajo minimalni življenski 
stroški za enočlansko gospodinjstvo okrog 31.000 SIT v neto znesku. Družine, katerih mesečni 
ekvivaletni dohodek ne presega 31.000 SIT neto, teh pa je okrog 7.500, bi bile upravičene, da 
poravnajo samo nekaj manj kot 20 % socialne najemnine, za preostalih 80 % socialne najemnine 
pa bi bile upravičene do subjektne subvencije. Subjektna subvencija bi znašala okrog 7.384 SIT 
ob predpostavki, da ima družina v najemu 60 m2 veliko stanovanje. Ocenjuje se, da se bo ob 
koncu izvajanja Nacionalnega stanovanjskega programa število družin s tako nizkimi dohodki 
povečalo še za okoli 2.100 in bo potrebno za vse te družine namenjati okrog 850 mio SIT 
subjektnih subvenij letno. 

Družine, katerih mesečni ekvivalentni dohodek se giblje v razponu od 31.000 SIT do 38.000 SIT 
neto, teh je okrog 6.000, pa bi bile upravičene, da v povprečju poravnajo okrog 60 % socialne 
najemnine, za preostalih 40 % socialne najemnine pa bi bile upravičene do subjektne subvencije. 
Subjektna subvencija bi v takšnih primerih znašala okrog 3.640 SIT. Ocenjuje se, da se bo ob 
koncu izvajanja Nacionalnega stanovanjskega programa število družin s tako nizkimi dohodki 
povečalo še za okoli 1.700 in bo potrebno za vse te družine namenjati okrog 336 mio SIT 
subjektnih subvencij letno. 

Za zagotavljanje subjektnih subvencij za obe skupini družin glede na njihove mesečne dohodke, bi 
ob koncu izvajanja Nacionalnega stanovanjskega programa morali letno namenjati okrog 1.186,9 
mio SIT. 
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5.4. POVEČANJE PRORAČUNSKIH PRILIVOV 

a) Priliv v proračun iz naslova 8% davka na dodano vrednost 

Zaradi stanovanjske gradnje bi se v proračun stekala tudi sredstva iz naslova 8 % davka na dodano 
vrednost pri prodaji novih najemnih stanovanj, ki jih brez uresničevanja Nacionalnega 
stanovanjskega programa ne bi zgradili in sicer v dinamiki, kot je razvidna iz. V letu 2000 , ko bi 
se zgradilo in prodalo 700 najemnih stanovanj, bi davek na dodano vrednost predstavljal 
496.773.000 SIT. V letu 2009 pa bi se ob prodaji 5.000 najemnih stanovanj iz naslova davka na 
dodano vrednost steklo v proračun 3.594.800.000 SIT. 

b) Priliv v proračun iz naslova 19 % davka na dodano vrednost od opreme stanovanj 

Nacionalni stanovanjski program predvideva, da se bo v obdobju desetih let (2000-2009) vsako 
leto v povprečju zgradilo 2.500 novih najemnih stanovanj, ki jih brez njegovega uresničevanja ne 
bi mogli zgraditi zato se bo priliv v proračun povečal tudi zaradi povečane prodaje stanovanjske 
opreme. Ocenjuje se, da je potrebno za opremo enega stanovanja nameniti najmanj 2.400.000 
SIT, predvideni davek na dodano vrednost pa je 19 %. Tako bi se iz naslova davka na dodano 
vrednost prodane opreme za stanovanja, v proračun vsako leto steklo 1.140.000.000 SIT. 

c) Priliv v proračun zaradi novih delovnih mest v gradbeništvu 

Po podatkih Splošnega gradbenega podjetja, ki je registrirano tudi za stanovanjsko gradnjo izhaja, 
da je potrebno v poprečju 34 ur za izgradnjo m2 stanovanjske površine v štirinadstropni 
večstanovanjski hiši, kjer ni dvigala . Iz omenjenega podatka je opravljena ocena , da bi bilo ob 
predvideni pospešeni dinamiki gradnje socialnih, neprofitnih in profitnih stanovanj kot izhaja iz 
predloga Nacionalnega stanovanjskega programa vsako leto potrebno zaposliti tudi dodatne 
delavce v gradbeništvu in sicer v poprečju 630 delavcev v letu 2000 , ko naj bi se dodatno 
zgradilo 920 socialnih in neprofitnih stanovanj, do 4.480 delavcev v letu 2009, ko naj bi se 
dodatno zgradilo 5000 stanovanj povprečne velikosti 55 m2. 

Zaradi dodatno zaposlenih delavcev v gradbeništvu, bi se povečal tudi priliv v proračun iz naslova 
dohodnin dodatno zaposlenih delavcev. Ob upoštevanju ocenjene poprečne dohodnine za leto 
1998 v višini 153.213 SIT, bi se iz naslova dohodnin v letu 2009 zbralo od dodatno zaposlenih 
delavcev približno 686.000.000 SIT, povprečno letno pa 343.029.000 SIT. 

č) Priliv v proračun od dobička gradbenih podjetij 

Po podatkih Agencije Republike Slovenije za plačilni promet je v letu 1996 le 400 gradbenih 
podjetij z 15.061 zaposlenimi ustvarilo 1.633.446.000 SIT celotnega dobička. Plačani davek iz 
dobička je znašal 226.118.000 SIT ali 15.000 SIT na delavca oziroma 18.380 SIT , preračunan na 
leto 1998.. 

Ob predpostavki, da bi bilo v gradbenih podjetjih leta 2009 dodatno zaposlenih okoli 4.480 
delavcev zaradi pospešene stanovanjske gradnje, bi morala omenjena gradbena podjetja dodatno 
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plačati iz naslova davka od dobička pravnih oseb v proračun 82.300.000 SIT, preračunano na 
cene iz leta 1998. 

d) Povečanje prilivov v občinske proračune iz naslova stroškovnih najemnin 

Eden od prihodkov občinskih proračunov so tudi najemnine od socialnih in neprofitnih stanovanj. 
V letu 1999 je v lasti občin v Sloveniji 26.115 stanovanj. Letna najemnina za ta stanovanja znaša 
3.963.735.000 SIT ( izračun je pripravljen na osnovi najemnine za povprečno neprofitno 
stanovanje v velikosti 55 m2). Leta 2000 naj bi se začela uvajati tudi potrebna stroškovna 
najemnina, ki bi jo sicer v celoti uveljavili v razdobju 5 let tako, da bi predvideno višino dosegla 
leta 2004. 

Leta 2009 bi stanovanjski sklad občin predstavljal skupaj 48.365 stanovanj, stroškovna najemnina 
za ta stanovanja pa 10.156.650.000 SIT.V dohodek občine pa se ne more šteti najemnina v celoti, 
saj 37,6% najemnine predstavljajo stroški za tekoče in investicijsko vzdrževanje, upravljanje in 
zavarovanje, tako da se šteje v dohodek občine le preostali delež najemnine v višini 62,4%. Ob 
postopnem uvajanju stroškovnih najemnin in dodatni pospešeni gradnji socialnih in neprofitnih 
stanovanj bodo občine v ciljnem letu 2009 razpolagale letno z 6.338.000.000 SIT , ki jih bodo 
lahko namenjale za stanovanjsko področje, v desetletnem obdobju pa povprečno letno 
4.364.500.000 SIT. 
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UVELJAVITEV NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA PROGRAMA 

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

OBRAZLOŽITEV 

Besedilo predloga Nacionalnega stanovanjskega programa upošteva ugotovljene 
redakcijske popravke ter amandmaje, sprejete v Državnem zboru Republike Slovenije na 
20. seji z dne 23. marca 2000, ob sprejetju predloga Nacionalnega stanovanjskega 
programa v drugi obravnavi. Skladno s sklepom Državnega zbora Republike Slovenije se 
tretja obravnava predloga Nacionalnega stanovanjskega programa opravi v skladu z drugim 
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 
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Predlog zakona o 

KOPALIŠKEM REDU (ZKopR) 

- EPA 1338 - tretja obravnava 

Številka: 220-07/95-9/2-1 
Ljubljana, 30.03.2000 

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

- PREDLOGA ZAKONA O KOPALIŠKEM REDU, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 19. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 17.3.2000 in 195. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije ter 
drugega odstavka 194. člena poslovnika Državnega zbora. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 

Slovenije k predlogu zakona o kopališkem redu - 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 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Franci DEMŠAR, minister za obrambo, 
- Bojan UŠENIČNIK, direktor Uprave Republike Slovenije za 

zaščito in reševanje, 
- Miran BOGATAJ, državni podsekretar v Ministrstvu za 

obrambo. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(namen zakona) 

0) Ta zakon ureja varstvo pred utopitvami v morju, jezerih, rekah 
'i drugih vodah, kjer se izvajajo športne dejavnosti, kopanje in 
druge dejavnosti v prostem času ter na javnih kopališčih. 

(2) Varstvo pred utopitvami obsega načrtovanje, organiziranje, 
Ovajanje, nadzor ter financiranje ukrepov in dejavnosti za varstvo 
Pred utopitvami. 

2. člen 
(zagotavljanje varstva) 

(1) Varstvo pred utopitvami iz prejšnjega člena zagotavljajo država, 
lokalne skupnosti, gospodarske družbe, zavodi in druge 
organizacije ter fizične osebe v skladu z zakonom. 

(2) V pristojnosti države je predpisovanje splošnih ukrepov in 
Pogojev za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in usposabljanje 
na Področju varstva pred utopitvami ter izvajanje nadzora ukrepov 
*a varstvo pred utopitvami in določenih drugih nalog v skladu s 
tem zakonom. 

(3) V pristojnosti lokalnih skupnosti je predpisovanje posebnih 
ukrepov za varstvo pred utopitvami, načrtovanje, organiziranje, 
izvajanje ter sofinanciranje ukrepov za varstvo pred utopitvami. 

3. člen 
(načelo preventive) 

(1) Država in lokalne skupnosti so dolžne spodbujati izvajanje 
ukrepov in dejavnosti za preprečevanje in zmanjševanje možnosti 
utopitev. 

(2) Lastnik ali drug upravičenec vodnega in priobalnega zemljišča 
oziroma imetnik vodne pravice mora zagotoviti pogoje za 
preprečevanje oziroma zmanjševanje utopitev ter pogoje za 
reševanje iz vode. 

4. člen 
(načelo pomoči) 

Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost utopitve oziroma 
kdor opazi utapljanje ali utopitev, je dolžan pomagati po svojih 
močeh in sposobnostih. Če sam ne more pomagati, ne da bi s 
tem ogrozil lastno varnost in varnost drugih, mora o tem takoj 
obvestiti najbližji center za obveščanje ali policijo, na morju pa tudi 
Upravo Republike Slovenije za pomorstvo 
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5. člen 
(pomen izrazov) 

V tem zakonu uporabljeni izrazi pomenijo: 

utopitev je smrt zaradi potopitve pod vodno gladino, ki jo 
povzroči naravna ali druga nesreča oziroma nepredviden 
dogodek pri katerikoli dejavnosti na, v in ob vodi; 
kopališča so odprti ali zaprti bazeni ali naravna kopališča v 
vodnem prostoru, namenjenem kopanju, rekreativnemu in 
športnemu plavanju ter skakanju v vodo s pripadajočo opremo 
in infrastrukturo, ki so v javni, zdraviliški, športni, rekreativni, 
turistični ali gostinski uporabi oziroma so namenjena 
opravljanju kopališke dejavnosti, ne glede na lastnika oziroma 
upravljalca in ki obratujejo trajno ali sezonsko; 
športne dejavnosti so vadba in tekmovanja na, v in ob vodi; 
dejavnosti v prostem času so kopanje, čolnarjenje, rafting, 
potapljanje, ribolov, lov in drugo ter razne zabavne igre na, v 
in ob vodi; 
prireditve so športna tekmovanja ter organizirane množične 
zabavne in druge prireditve na kopališčih ter vodah; 
reševalec iz vode je oseba, ki je usposobljena za reševanje 
ljudi na vodi in iz vode, za dajanje prve pomoči ter za 
vzdrževanje reda na kopališčih; 
avtonomna potapljaška oprema je potapljaška obleka, 
naprave za dihanje s komprimiranim zrakom ali mešanico 
plinov in druge naprave, ki potapljaču omogočajo avtonomno 
in varno potapljanje ali tehnično potapljanje; 
potapljanje z avtonomno potapljaško opremo je vsako 
potapljanje z avtonomno potapljaško opremo ne glede na 
namen do globine 40 m; 
tehnično potapljanje je potapljanje z avtonomno potapljaško 
opremo globje od 40 m oziroma vsako potapljanje v 
podzemnih jamah, rudnikih in drugih objektih, izvirih, 
podzemnih vodotokih in pod ledom; 
potrdilo o usposobljenosti za potapljanje je potrdilo, ki ga izda 
pristojni organ in s katerim se potrjuje usposobljenost za 
potapljanje z avtonomno potapljaško opremo ali za tehnično 
potapljanje in določa kategorija oziroma specialnost, za katero 
je potapljač usposobljen. 

II. UKREPI VARSTVA PRED 

UTOPITVAMI 

6. člen 
(posegi v prostor in graditev objektov) 

Pri načrtovanju in izvajanju posegov v prostor ter pri projektiranju, 
graditvi, rekonstrukcijah in vzdrževanju objektov, pri katerih 
obstaja nevarnost utopitve, je treba upoštevati oziroma zagotoviti 
tudi predpisane prostorske, gradbene in druge tehnične ukrepe 
za varstvo pred utopitvami, zlasti pa: 

1. označitev kopališč; 
2. urejene dostope in izstope iz vode; 
3. neoviran dostop za reševalce in reševalna vozila; 
4. označena in primerno zavarovana nevarna mesta; 
5. označitev nevarnih mest za skakanje v vodo; 
6. namestitev opozorilnih napisov, predpisane reševalne opreme 

in sredstev za prvo pomoč. 

7. člen 
(promet ob vodi in na vodi) 

(1) Upravljalci prometnih objektov morajo v skladu s predpisi 
posebej zavarovati cestne odseke, mostove in druge prometne 
objekte ob vodah, da se pri uporabi skladno s predpisi preprečijo 
padci ali zdrsi v vodo. 

(2) Lastniki oziroma upravljalci plovil na vodah morajo zagotoviti 
izvajanje predpisanih ukrepov za varstvo pred utopitvami. Zlasti 
pa morajo zagotoviti: 

1. varno plovbo ter varnost ljudi in premoženja na plovilu; 
2. da plovilo ne ogroža varnosti drugih plovil in drugih ljudi v ali 

na vodi; 
3. da imajo plovila, ki morajo biti opremljena tudi z rešilnimi jopiči, 

le-te shranjene na priročnem mestu. 

8. člen 
(ureditev obale in posebni ukrepi) 

(1) Lastnik ali drug upravičenec vodnega in priobalnega zemljišča 
oziroma imetnik vodne pravice, kjer obstaja nevarnost utopitve, 
mora dovoliti postavitev predpisanih opozorilnih napisov ter 
reševalne opreme in sredstev. 

(2) Za organiziranje prireditev, kjer obstaja nevarnost utopitve, je 
potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega upravnega organa. 

(3) Na zaledenelih vodnih površinah pristojni organ lokalne 
skupnosti dovoli hojo, drsanje ali druge dejavnosti na ledu, le v 
času, koje zaledenela površina varna. Varnost zaledenele površine 
ugotavlja pravna ali fizična oseba, ki jo za to pooblasti lokalna 
skupnost. 

(4) Lokalna skupnost glede na geografske, poselitvene, 
vremenske, tehnične in druge razmere predpiše posebne ukrepe 
za varstvo pred utopitvami v naselju ter zunaj naselja na vodnem 
zemljišču ali zemljišču, ki je ob vodnem zemljišču, vendar ti ukrepi 
ne smejo biti v nasprotju s predpisanimi splošnimi ukrepi. 

(5) Lokalna skupnost ne glede na prejšnji odstavek prepove ali 
omeji športne dejavnosti ali dejavnosti v prostem času na delu 
vode, kjer obstaja posebna povečana nevarnost utopitve. 

9. člen 
(varnost) 

Organizacije, ki se ukvarjajo s športnimi dejavnostmi ter 
organizatorji dejavnosti v prostem času in prireditev na, v in ob 
vodi morajo upoštevati naslednje ukrepe za varstvo pred 
utopitvami: 

1. da je pri organiziranih športnih dejavnostih in dejavnostih v 
prostem času ter prireditvah prisotno predpisano število 
reševalcev iz vode; 

2. da je na vodnih površinah in površinah ob njih, tedaj, ko se 
izvajajo te dejavnosti in prireditve, zagotovljena predpisana 
reševalna oprema in sredstva, ki morajo biti v brezhibnem 
stanju; 

3. da se športne dejavnosti in dejavnosti v prostem času ter 
prireditve izvajajo samo na krajih in pod pogoji, ki jih določi 
pristojni upravni organ, na morju pa Uprava Republike 
Slovenije za pomorstvo. 
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10. člen 
(izposojanje opreme in sredstev) 

(1) Izposojevalci opreme in sredstev namenjenih športnim 
dejavnostim in dejavnostim v prostem času morajo upoštevati z 
vidika varstva pred utopitvami še: 

1. da mora biti izposojanje opreme in sredstev prilagojeno 
vremenskim in vodnim razmeram; 

2. da se oprema in sredstva ne izposojajo osebam, mlajšim od 
15 let, če so brez spremstva staršev oziroma polnoletne 
osebe, ki ji je oseba zaupana v varstvo; 

3. da so oprema in sredstva ob izdaji tehnično brezhibna, 
uporabniki pa seznanjeni z osnovami uporabe; 

4. da se oprema in sredstva ne izdajajo osebam, ki so pod 
vplivom alkohola, mamil ali drugih psihotropnih snovi, ter 
duševno in fizično prizadetim osebam, ki bi lahko s svojo 
dejavnostjo ogrozile svojo ali tujo varnost, če so brez 
spremstva staršev oziroma polnoletne osebe, ki ji je oseba 
zaupana v varstvo; 

5. da med delovnim časom izposojevalnice zagotovijo stalen 
nadzor nad izposojenimi plovili in prisotnost osebe, 
usposobljene za reševanje iz vode. 

(2) Dejavnost dnevnega izposojanja plovil na morju se opravlja 
poleg izpolnjevanja predpisanih splošnih pogojev le z dovoljenjem 
Uprave Republike Slovenije za pomorstvo, s katerim se določijo 
tudi pogoji, pod katerimi se sme izposojati plovila. Če se z 
dovoljenjem določeni pogoji ne spoštujejo in se s tem ogroža 
varnost, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo dovoljenje 
prekliče. 

11. člen 
(zagotavljanje varnosti pri delu) 

Delodajalec mora pri delih, kjer obstaja nevarnost utopitve, 
poskrbeti za: 

1. primerno ureditev delovišča ter opremo in sredstva za varno 
delo; 

2. predpisano reševalno opremo in sredstva za reševanje iz 
vode; 

3. predpisano število reševalcev iz vode; 
4. usposobljenost delavcev za samoreševanje iz vode; 
5. neoviran dostop za reševalce in reševalno opremo; 
6. druge predpisane ukrepe. 

12. člen 
(usposabljanje prebivalcev) 

(1) Prebivalci se usposabljajo za varstvo pred utopitvami v 
osnovnih in srednjih šolah ter na prostovoljnih oblikah 
usposabljanja, ki jih organizirajo država, lokalne skupnosti, društva, 
športne organizacije in lastniki oziroma upravljalci kopališč. 

(2) Osnovne in srednje šole morajo v okviru izobraževanja vsem 
učencem zagotoviti možnosti, da se naučijo plavati. 

13. člen 
(usposabljanje enot za zaščito, reševanje in pomoč) 

člani in pripadniki gasilskih, potapljaških, tehnično reševalnih in 
drugih enot Civilne zaščite, ki so namenjene zaščiti in reševanju 
°b poplavah in drugih nesrečah na vodi, morajo biti usposobljeni 
za reševanje iz vode. 

14. člen 
(reševanje ljudi in plovil) 

(1) Reševanje ljudi in plovil na morju v skladu s predpisi vodi in 
izvaja Uprava Republike Slovenije za pomorstvo v sodelovanju s 
policijo. 

(2) Reševanje ljudi in plovil na celinskih vodah vodijo in izvajajo 
gasilske in druge reševalne službe v sodelovanju s policijo in v 
skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

15. člen 
(pristojnosti) 

Ukrepe varstva pred utopitvami iz 6., 7., 9., 10. in 11. člena tega 
zakona in način njihovega izvajanja predpišejo pristojni ministri. 

III. POTAPLJANJE 

16. člen 
(območje potapljanja) 

Območje potapljanja z avtonomno potapljaško opremo ali 
tehničnega potapljanja mora biti vidno označeno. 

17. člen 
(potapljanje z avtonomno potapljaško opremo) 

(1) Potapljanje z avtonomno potapljaško opremo in tehnično 
potapljanje je dovoljeno samo osebi s predpisano opremo in, ki 
izpolnjuje naslednja pogoja: 

da je psihofizično, zdravstveno in plavalno sposobna za 
potapljanje; 

- da je uspešno opravila usposabljanje in pridobila potrdilo o 
usposobljenosti za potapljanje z avtonomno potapljaško 
opremo ali tehnično potapljanje. 

(2) Potapljanje z avtonomno potapljaško opremo in tehnično 
potapljanje s komprimiranim zrakom se lahko izvaja do globine 
40 m. 

(3) Usposabljanje za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo 
in tehnično potapljanje ter izdajanje potrdil o usposobljenosti se 
izvaja v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 

(4) Vlada predpiše merila za potapljanje z avtonomno potapljaško 
opremo oziroma za tehnično potapljanje in usposabljanje • 
potapljačev, ki sodelujejo ali so lahko vključeni v zaščito, reševanje 
in pomoč v skladu z zakonom. 

18. člen 
(izvajalci usposabljanja) 

(1) Usposabljanje za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo 
in tehnično potapljanje lahko opravljajo le inštruktorji potapljanja, 
ki pridobijo pooblastilo za usposabljanje za potapljanje v skladu s 
tretjim odstavkom prejšnjega člena. 

(2) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka izdaja Uprava Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje oziroma organizacija, ki jo v 
skladu s predpisi o športu pooblasti minister, pristojen za šport. 
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19. člen 
(potapljanje tujih državljanov) 

(2) Obratovalno dovoljenje se izda po pridobitvi uporabnega 
dovoljenja in pred pričetkom obratovanja. 

Tehnično potapljanje se dovoli tujim državljanom, če: 

o nameravanem kraju in času potapljanja obvestijo krajevno 
pristojno policijsko postajo, ki o prijavi izda potrdilo in vodi 
evidenco izdanih potrdil; 

- se izkažejo, da so nezgodno in življenjsko zavarovani; 
izkažejo, da so za to usposobljeni; 
jih pri potapljanju spremlja državljan Republike Slovenije, ki je 
usposobljen za potapljanje v skladu s tem zakonom. 

20. člen 
(prepoved potapljanja) 

(1) Prepovedano je kakršnokoli potapljanje na morju v pristaniščih 
oziroma na območjih posebej označenih v skladu s predpisi razen, 
če se ne izvaja zaradi policijskih ali vojaških razlogov oziroma s 
soglasjem Uprave Republike Slovenije za pomorstvo. 

(2) Minister pristojen za okolje in prostor, lahko uredi ali prepove 
potapljanje z avtonomno potapljaško opremo ali tehnično 
potapljanje na območjih, varovanih na podlagi predpisov o 
ohranjanju narave in voda. 

IV. KOPALIŠČA 

21. člen 
(kopališka dejavnost) 

Kopališko dejavnost lahko opravlja pravna ali fizična oseba, ki 
ima v sodni register vpisano oziroma pri pristojni davčni upravi 
priglašeno ustrezno dejavnost upravljanja s kopališči in ima za 
kopališče, na katerem namerava opravljati dejavnost, dokazilo, 
da je zanj izdano uporabno dovoljenje v skladu s predpisro graditvi 
objektov in v skladu s tem zakonom veljavno obratovalno 
dovoljenje. 

22. člen 
(poseben pregled kopališča) 

(1) Za vsako nova kopališče je potrebno poleg tehničnega 
pregleda in uporabnega dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi 
objektov imeti tudi opravljen poseben strokovno tehnični pregled, 
da se ugotovi ali je kopališče sposobno za obratovanje. 

(2) Poseben pregled se opravlja tudi med obratovanje kopališča 
in sicer najmanj enkrat letno, praviloma pred pričetkom kopalne 
sezone. 

(3) S posebnim pregledom se ugotavlja, ali so kopališče in z njim 
povezane funkcionalno-tehnične napeljave, naprave in 
funkcionalni objekti opremljeni in vzdrževani v skladu s tehničnimi 
predpisi, normativi in standardi, ki se nanašajo na objekte, 
napeljave, naprave in opremo kopališča. 

23. člen 
(obratovalno dovoljenje) 

(1) Obratovalno dovoljenje za naravna kopališča izdaja oziroma 
odvzema inšpektor, pristojen za zdravstvo po predhodnem mnenju 
Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami in Inšpektorata Republike Slovenije za okolje 
in prostor. 

(3) Obratovalno dovoljenje se lahko odvzame, če niso izpolnjeni 
pogoji, ki zagotavljajo higienski minimum kopališča in varnost 
kopalcev ter obiskovalcev ob spoštovanju kopališkega reda. 

(4) K vlogi za izdajo obratovalnega dovoljenja mora lastnik oziroma 
upravljalec kopališča poleg predpisane dokumentacije o kopališču, 
predložiti tudi kopališki red. 

(5) V obratovalnem dovoljenju morajo biti glede na velikost 
kopališča, število obiskovalcev in varnost kopalcev določeni 
pogoji, ki zagotavljajo higienski minimum kopališča in varnost 
kopalcev ter obiskovalcev ob spoštovanju kopališkega reda. 

(6) Veljavno obratovalno dovoljenje poteče s pretekom roka. 

(7) Obratovalno dovoljenje mora biti stalno obešeno ob glavnem 
vhodu na kopališče. 

(8) Če kopališče nima obratovalnega dovoljenja, ali če je njegova 
veljavnost potekla, kopališče ne sme obratovati. 

24. člen 
(označevanje kopališča) 

Območje kopališča mora biti vidno označeno. 

25. člen 
(uporaba kopališča) 

(1) Kopanje je dovoljeno le na vodnih površinah, namenjenih 
kopanju. 

(2) Vodne površine na vodah, namenjene kopanju, morajo biti 
ločene od vodnih površin namenjenih športnim dejavnostim in 
drugim dejavnostim v prostem času. Ločitev mora biti fizična ali 
označena z vidnimi, med seboj povezanimi plovki. 

(3) Na kopališčih na morju se smejo kopalci nahajati v mejah 150- 
metrskega pasu ob obali, če ni drugače določeno. 

26. člen 
(oprema kopališča) 

Lastnik oziroma upravljalec kopališča mora zlasti: 

zagotoviti naprave, opremo in sredstva za varno obratovanje 
kopališča; 
na vidnem mestu postaviti znake, ki opozarjajo na nevarnosti 
in ustrezna ravnanja; 
zagotoviti telefonsko ali radijsko zvezo z zdravstveno službo, 
centrom za obveščanje ali postajo policije, na morju pa tudi z 
Upravo Republike Slovenije za pomorstvo; 
zagotoviti opremo in sredstva za reševanje iz vode in za 
dajanje prve pomoči. 

27. člen 
(kopališki red) 

(1) Lastnik oziroma upravljalec kopališča v kopališkem redu določi 
obratovalni čas kopališča, dejavnosti, ki se lahko opravljajo na 
vodi in v njej, način uporabe kopaliških objektov in naprav, higienski 
red na kopališču in druge ukrepe, ki zagotavljajo red, čistočo in 
varnost kopalcev ter obiskovalcev. 
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(2) Kopališki red mora biti objavljen na vidnem mestu na kopališču. 

28. člen 
(varno obratovanje kopališča) 

Lastnik oziroma upravljalec kopališča je med obratovanjem dolžan 
zagotoviti: 

stalno navzočnost predpisanega števila reševalcev iz vode; 
opazovanje, reševanje in dajanje prve pomoči na območju 
kopališča ter izvajanje drugih ukrepov, ki omogočajo 
nemoteno in varno kopanje; 
higiensko vzdrževanje objektov, opreme, naprav in sredstev 
na kopališču. 

29. člen 
(varnost otrok in invalidov) 

(1) Lastnik oziroma upravljalec kopališča ne sme dovoliti vstopa 
v kopališče otroku do 7. leta starosti brez spremstva staršev 
oziroma polnoletne osebe, ki ji je otrok zaupan v varstvo. 

(2) Oseba, ki pelje v kopališče invalidno osebo ali organizirano 
skupino otrok, je dolžna skrbeti za njihovo varnost ter ob prihodu 
v kopališče opozoriti reševalca iz vode na njihovo prisotnost. 

(3) Reševalec iz vode lahko skupini iz prejšnjega odstavka 
prepove kopanje in uporabo kopaliških naprav, če ugotovi, da za 
njihovo varnost ni dovolj poskrbljeno. 

30. člen 
(prepovedi) 

(1) Kopalci in obiskovalci se morajo ravnati po določbah 
kopališkega reda, opozorilnih znakih v kopališču ter po navodilih 
in opozorilih reševalca iz vode, v kopališčih na morju pa tudi po 
navodilih in opozorilih Uprave Republike Slovenije za pomorstvo 
ter policije. 

(2) Kopalec ne sme: 

uporabljati kopaliških naprav, ki jih glede na svoje znanje 
plavanja ne more uporabljati brez nevarnosti za svoje zdravje 
in življenje; 
uporabljati kopaliških naprav v nasprotju s kopališkim redom 
oziroma tako, da bi pri tem ogrožal druge kopalce ali sebe; 
namerno ali iz malomarnosti onesnaževati vodo in druge 
površine kopališča. 

31. člen 
(reševalec iz vode) 

(1) Za reševalca iz vode se lahko usposobi polnoletna oseba z 
ustreznimi psihofizičnimi sposobnostmi, ki ima najmanj srednjo 
izobrazbo ter opravljen preizkus iz plavalnih sposobnosti. 

(2) Reševalec iz vode se lahko usposobi za reševalca iz vode v 
bazenskih kopališčih ali za reševalca iz vode na drugih vodah. 

(3) Reševalec iz vode mora vsako leto opraviti preizkus 
usposobljenosti za reševanje iz vode in nuđenje prve pomoči ter 
zdravniški pregled. 

(4) Reševalec iz vode mora imeti med opravljanjem svojih nalog 
Predpisano oblačilo z oznakami. 

(5) Reševalec iz vode lahko zahteva, da kopalec ali obiskovalec, 
ki krši kopališki red in se ne ravna v skladu z njegovimi opozorili, 
zapusti območje kopališča, ter pravico ugotoviti istovetnost 
kopalca ali obiskovalca, ki krši določbe tega zakona in ga prijaviti 
pristojnemu inšpekcijskemu organu ali policiji. 

32. člen 
(pristojnosti) 

(1) Minister, pristojen za okolje in prostor, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
ministrom, pristojnim za šport, in ministrom, pristojnim za 
zdravstvo, predpiše vrste kopališč, naprave, opremo in sredstva 
za varno obratovanje kopališč glede na vrsto kopališča, znake, 
ki opozarjajo na nevarnosti in ustrezna ravnanja, opremo in 
sredstva za reševanje iz vode, potrebno število reševalcev iz 
vode ter oblačila z oznakami reševalcev iz vode. 

(2) Minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, predpiše psihofizične sposobnosti, ki jih mora 
izpolnjevati reševalec iz vode, program usposabljanja za 
reševalca iz vode, obseg preizkusa usposobljenosti za reševanje 
iz vode, izdaja pooblastila in določa pogoje za izvajanje programa 
preizkusa usposobljenosti za reševanje iz vode. Program 
usposabljanja za reševalca iz vode na kopališčih predpiše minis- 
ter, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v 
soglasju z ministrom, pristojnim za šport. 

(3) Minister, pristojen za zdravstvo, predpiše minimalne higienske 
in druge zahteve, ki jih mora izpolnjevati kopališče, kopalna voda, 
način njihovega ugotavljanja in spremljanja, opremo in sredstva 
za dajanje prve pomoči program usposabljanja za nuđenje prve 
pomoči, obseg preizkusa usposobljenosti za nuđenje prve pomoči 
in obseg zdravniškega pregleda reševalca iz vode, izdaja 
pooblastila in določa pogoje za izvajanje programa preizkusa 
usposobljenosti za nuđenje prve pomoči in opravljanje zdravniških 
pregledov. 

V. ZBIRKE PODATKOV 

33. člen 
(zbirke podatkov o utopitvah) 

(1) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, vzpostavi in 
vzdržuje zbirko podatkov o utopitvah, ki vsebuje podatke o : 

1. posameznih utopitvah; 
2. kraju, času in vzrokih utopitve; 
3. intervencijah ob dogodkih, pri katerih je prišlo do utopitve. 

(2) Namen zbiranja podatkov iz prejšnjega odstavka je izdelava 
strokovnih analiz, preventivnih ukrepov, obveščanje javnosti in 
načrtovanje nadaljnjih ukrepov varnosti na področju varstva pred 
utopitvami. 

(3) O utopitvah in dogodkih, povezanih z utopitvami, so 
ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, dolžni posredovati 
podatke lastniki oziroma upravljalci kopališč ter druge osebe, ki 
so sodelovale oziroma so bile prisotne ob dogodku, povezanem 
z utopitvijo. 

(4) Zbirka podatkov iz prvega odstavka tega člena vsebuje o 
utopljencih naslednje osebne podatke: ime in priimek, datum in 
kraj rojstva ter naslov stalnega oziroma začasnega bivališča. 

12. april 2000 71 poročevalec, št. 26 



(5) Osebne podatke iz prvega odstavka tega člena smejo 
uporabljati pristojni državni organi ter pravne in fizične osebe, 
pooblaščene za izvajanje varstva pred utopitvami. 

34. člen 
(zbirke podatkov o reševalcih iz vode) 

(1) O reševalcih iz vode v skladu s tem zakonom vzpostavi in 
vzdržuje zbirko podatkov ministrstvo, pristojno za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. 

(2) Namen zbiranja podatkov iz prejšnjega odstavka je 
organiziranje in usposabljanje potrebnega števila reševalcev iz 
vode oziroma reševalnih služb. 

(3) Zbirka podatkov iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje 
osebne podatke: ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov 
stalnega oziroma začasnega bivališča, podatke o izobrazbi, 
poklicu, zdravstvenem stanju ter usposobljenosti. 

(4) Osebni podatki iz drugega odstavka tega člena se pridobijo 
neposredno od oseb, o katerih se vodi zbirka podatkov, ali pa se 
pridobijo iz že obstoječih zbirk podatkov ter se hranijo in uporabljajo 
le toliko časa, kot je to potrebno za namen, za katerega so,bili 
zbrani, vendar največ dve leti po tem, ko so osebe prenehale 
opravljati dejavnost, povezano z izvajanjem ukrepov za varstvo 
pred utopitvami. 

(5) Osebne podatke iz prvega odstavka tega člena smejo 
uporabljati pristojni državni organi, organi lokalnih skupnosti ter 
pravne in fizične osebe, pooblaščene za izvajanje varstva pred 
utopitvami. 

VII. NADZOR 

35. člen 
(pristojnosti inšpekcij) 

Izvajanje tega zakona ter na njegovi podlagi izdanih predpisov 
nadzirajo inšpektorji in drugi delavci s posebnimi pooblastili 
posameznih državnih organov v skladu s svojim delovnim 
področjem in pooblastili. 

VIII. KAZENSKE DOLOČBE 

36. člen 
(kazni za prekrške) 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem 
dejavnosti: 

1. če ne upošteva oziroma zagotovi predpisanih prostorskih, 
gradbenih in drugih tehničnih ukrepov za varstvo pred 
utopitvami (6. člen); 

2. če ne zavaruje v skladu s predpisi cestnih odsekov, mostov 
in drugih prometnih objektov ob vodah tako, da se pri uporabi 
skladno s predpisi preprečijo padci ali zdrsi v vodo (prvi 
odstavek 7. člena); 

3. če ne zagotovi kot lastnik oziroma upravljalec plovila na vodi 
izvajanja predpisanih ukrepov za varstvo pred utopitvami 
(drugi odstavek 7. člena); 

4. če ne dovoli postavitve predpisanih opozorilnih napisov ter 

reševalne opreme in sredstev (prvi odstavek 8. člena); 
5. če ne pridobi dovoljenja pristojnega upravnega organa za 

organiziranje prireditev na vodah in ob vodah, kjer obstaja 
nevarnost utopitve (drugi odstavek 8. člena); 

6. če organizira hojo, drsanje ali druge dejavnosti na ledu v 
času, ko to ni dovoljeno (tretji odstavek 8. člena); 

7. če ne zagotovi prisotnosti predpisanega števila reševalcev 
iz vode pri organiziranih športnih dejavnostih in dejavnostih v 
prostem času ter prireditvah ali če ne zagotovi predpisane 
reševalne opreme in sredstev, ki morajo biti v brezhibnem 
stanju, tedaj, ko se na vodnih površinah in površinah ob njih, 
izvajajo te dejavnosti in prireditve ali če ne izvaja športne 
dejavnosti in dejavnosti v prostem času ter prireditve na krajih 
in pod pogoji, ki jih določi pristojni upravni organ, na morju pa 
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (9. člen); 

8. če izposoja opremo in sredstva, namenjena športnim 
dejavnostim in dejavnostim v prostem času v nasprotju z 
določili prvega odstavka 10. člena ter ne upošteva pogojev iz 
dovoljenja, ki ga je izdala Uprava Republike Slovenije za 
pomorstvo (10. člen); 

9. če pri delih, kjer obstaja nevarnost utopitve ne poskrbi za 
predpisane ukrepe (11. člen); 

10. če dovoli potapljanje z avtonomno potapljaško opremo ali 
tehnično potapljanje osebi, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev 
(prvi odstavek 17. člena); 

11. če dovoli potapljanje z avtonomno potapljaško opremo ali 
tehnično potapljanje s komprimiranim zrakom globje od 40 m 
(drugi odstavek 17. člena); 

12. če izvaja usposabljanje za potapljanje z avtonomno 
potapljaško opremo in tehnično potapljanje brez pooblastila 
za usposabljanje za potapljanje z avtonomno potapljaško 
opremo in tehnično potapljanje (prvi odstavek 18. člena); 

13. če dovoli potapljanje tujemu državljanu, ki ne izpolnjuje 
predpisanih pogojev (19.člen); 

14. če dovoli potapljanje na morju v pristaniščih oziroma na 
območjih posebej označenih v skladu s predpisi, kjer je 
potapljanje prepovedano (20. člen); 

15. če organizira kopanje na vodnih površinah, ki niso namenjene 
kopanju (prvi odstavek 25. člena); 

16. če ne loči vodnih površin namenjenih kopanju, od vodnih 
površin namenjenih tudi drugim športnim dejavnostim in 
dejavnostim v prostem času na, v in ob vodi (drugi odstavek 
25. člena); 

17. če ne zagotovi opreme in sredstev za varno obratovanje, 
znakov, zvez oziroma opreme in sredstev za reševanje iz 
vode in dajanje prve pomoči (26. člen); 

18. če ne objavi kopališkega reda na vidnem mestu na kopališču 
(drugi odstavek 27. člena); 

19. če ne zagotavlja stalne navzočnosti predpisanega števila 
reševalcev iz vode, opazovanje, reševanje in dajanje prve 
pomoči na območju kopališča ali ne izvaja drugih ukrepov, ki 
omogočajo nemoteno in varno kopanje oziroma ne zagotavlja 
higiensko vzdrževanje objektov, opreme, naprav in sredstev 
na kopališču (28. člen); 

20. čo dovoli vstop v kopališče otroku do 7. leta starosti brez 
spremstva staršev oziroma polnoletne osebe, ki ji je otrok 
zaupan v varstvo (prvi odstavek 29. člena); 

21. če reševalec iz vode ne opravi vsako leto preizkusa 
usposobljenosti za reševanje iz vode in nuđenje prve pomoči 
ter zdravniški pregled (tretji odstavek 31. člena); 

22. če reševalec iz vode med opravljanjem svojih nalog ne nosi 
predpisanih oblačil z oznakami (četrti odstavek 31. člena); 

23. če ravna v nasprotju z odločitvijo inšpekcijske službe (35. 
člen). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 200.000,00 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 
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37. člen 
(kazni za prekršek odgovorne osebe) 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba državnega organa ali lokalne 
skupnosti: 

1. če ne upošteva oziroma zagotovi predpisanih prostorskih, 
gradbenih in drugih tehničnih ukrepov za varstvo pred 
utopitvami (6. člen); 

2. če ne omeji ali ne izda prepovedi za športno dejavnost ali 
dejavnosti v prostem času na delu vode, kjer obstaja posebna 
povečana nevarnost utopitve (peti odstavek 8. člena); 

3. če dovoli potapljanje z avtonomno potapljaško opremo ali 
tehnično potapljanje osebi, ki nima predpisane potapljaške 
opreme ali ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev (prvi odstavek 
17. člena); 

4. če v obratovalnem dovoljenju ne določi pogojev, ki zagotavljajo 
higienski minimum kopališča in varnost kopalcev ter 
obiskovalcev (peti odstavek 21. člena). 

38. čen 
(kazni za prekršek posameznika) 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 tolarjev se kaznuje za 
prekršek posameznik: 

1 • če o utapljanju oziroma utopitvi ne obvesti najbližjega centra 
za obveščanje ali policije, na morju pa tudi Upravo Republike 
Slovenije za pomorstvo (4. člen); 

2. če ne dovoli postavitve predpisanih opozorilnih napisov ter 
reševalne opreme in sredstev (prvi odstavek 8. člena); 

3. če se potaplja z avtonomno potapljaško opremo ali tehnično 
potaplja s komprimiranim zrakom globje od 40 m (drugi 
odstavek 17. člena); 

4. če se potaplja na morju v pristaniščih oziroma na območjih 
posebej označenih v skladu s predpisi, kjer je potapljanje 
prepovedano (prvi odstavek 20. člena); 

5. če se potaplja z avtonomno potapljaško opremo ali tehnično 
potaplja na območjih, varovanih na podlagi predpisov o 
ohranjanju narave in voda (drugi odstavek 20. člena); 

6. če se kopa na vodnih površinah, ki niso namenjene kopanju 
(prvi odstavek 25. člena); 

7. če se kot kopalec nahaja zunaj 150-metrskega pasu ob obali 
(tretji odstavek 25. člena); 

8- če ne poskrbi za varnost invalidne osebe ali organizirane 
skupine otrok, ki jih pripelje v kopališče ter ob prihodu v 
kopališče ne opozori reševalca iz vode na njih (drugi odstavek 
29. člena); 

9. če se ne ravna po določbah kopališkega reda, opozorilnih 

znakih v kopališču ter po navodilih in opozorilih reševalca iz 
vode, v kopališčih na morju pa tudi po navodilih in opozorilih 
Uprave Republike Slovenije za pomorstvo ter policije (prvi 
odstavek 30. člena); 

10. če uporablja kopališke naprave v nasprotju s kopališkim redom 
oziroma tako, da s tem ogroža druge kopalce ali sebe ali če 
namerno ali iz malomarnosti onesnažuje vodo in druge 
površine kopališča (drugi odstavek 30. člena). 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

39. člen 
(rok za izdajo podzakonskih predpisov) 

(1) S tem zakonom določeni predpisi morajo biti izdani najkasneje 
v enem letu po sprejetju tega zakona. 

(2) Do uveljavitve predpisov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo 
uredba o potapljanju z avtonomno potapljaško opremo (Uradni 
list RS, št. 65/97), pravilnik o varnosti pred utopitvami (Uradni list 
SRS, št. 33/78), pravilnik o higienskih zahtevah za bazenske 
kopalne vode (Uradni list SRS, št. 9/88 in 18/88) in drugi predpisi, 
kolikor niso v nasprotju s tem zakonom. 

(3) Do uveljavitve predpisov iz prvega odstavka tega člena izvaja 
nadzor nad izvrševanjem predpisov iz prejšnjega odstavka 
inšpektorji in drugi delavci s posebnimi pooblastili posameznih 
državnih organov v skladu s svojim delovnim področjem. 

40. člen 
(uskladitev obratovanja kopališč) 

Lastniki oziroma upravljalci kopališč morajo uskladiti njihovo 
obratovanje s tem zakonom v enem letu od njegove uveljavitve. 

41. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati zakon o varnosti v 
urejenih kopališčih (Uradni list SRS, št. 1/87). 

42. člen 
(veljavnost 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 19. seji 17.03.2000 sprejel 
predlog zakona o varstvu pred utopitvami v drugi obravnavi in 
naložil Vladi RS, da pripravi zakon za tretjo obravnavo. Sprejel je 
tudi sklep, da se tretja obravnava opravi v skladu z drugim 
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora. 

Na podlagi mnenja Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
Državnega zbora in mnenja matičnega delovnega telesa, Odbora 
za obrambo s 40. seje, so opravljeni redakcijski popravki besedila 
v drugem odstavku 8. člena, v naslovu 9. člena, v napovednem 
stavku prvega odstavka 17. člena in v naslovu 29. člena. 

V besedilo predloga zakona so vključeni tudi v drugi obravnavi 
sprejeti amandmaji in sicer: 

novo besedilo druge alineje v 5. členu, 
nova peta točka v 6. členu (označitev nevarnih mest za 
skakanje v vodo), 
dopolnjeno besedilo tretje točke prvega odstavka 10. člena o 
izdaji opreme in sredstev, 
novo besedilo 21. in 22. člena, ki urejata kopališko dejavnost 
in posebni pregled kopališča, 
novo besedilo 31. člena, ki ureja reševalce iz vode, njihovo 
usposabljanje in druga vprašanja v zvezi z reševalci, 
dopolnjena je 22. točka v prvem odstavku 36. člena kazenskih 
določb v zvezi z reševalci iz vode. 

Glede na sprejeti amandma je spremenjen tudi naslov zakona. 

Ljubljana, dne 30.3.2000 

Amandma Vlade Republike Slovenije k 

naslovu predloga zakona o kopališkem 

redu - tretja obravnava 

V naslovu predloga zakona o kopališkem redu - tretja obravnava, 
se besedi "kopališkem redu" zamenja z besedami "varstvu pred 
utopitvami". 

Obrazložitev: 
Pri obravnavi predloga zakona o varstvu pred utopitvami v drugi 
obravnavi, je bil sprejet tudi amandma k naslovu zakona tako, da 
se glasi zakon o kopališkem redu, z obrazložitvijo, da naj bi 
predlagatelj poskušal najti ustreznejši naslov zakona. 

Področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ureja zakon 
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS št. 
64/94). Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami predstavlja 
normativno, organizacijsko in funkcionalno samostojen sistem, 
ki ga sestavljajo številni podsistemi. Tako podsistem varstva pred 
požari ureja poseben zakona o varstvu pred požarom (Uradni 
list RS št. 71/93). Poseben podsistem predstavlja varstvu pred 

neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi in drugi. Zato je uporaba 
naslova zakona o varstvu pred utopitvami utemeljena. 

Zakon ureja tako preventivne kot tudi druge ukrepe varstva pred 
utopitvami po različnih dejavnostih in na vseh vrstah voda, kjer 
lahko pride do utopitev. Med drugim se ureja tudi varstvo pred 
utopitvami na kopališčih, kot namensko grajenih objektih oziroma 
na vodah. Kopališki red je le eden od aktov, ki ga mora imeti 
upravljalec kopališča. Zakon ureja tudi potrebne ukrepe varstva 
pred utopitvami v različnih aktivnostih, kot so rekreacijske, športne 
in druge. Prvič se zakonsko ureja tudi celotno področje potapljanja 
z avtonomno potapljaška opremo in tehnično potapljanje. Na nov 
način se urejajo tudi zbirke podatkov o utopitvah in o reševalcih 
iz vode. Z zakonom se bo zagotovila usklajenost vseh reševalnih 
služb za reševanje iz vode in na vodi, tako glede pogojev kot tudi 
odgovornosti za reševanje. Naslov zakona mora zato odražati 
vsebino, ki se v njem ureja in to je doseženo s prvotno predlaganim 
naslovom zakona. 

Številne so določbe zakona, ki se v drugi obravnavi niso 
spreminjale in v katerih se pojasnjuje ali razdeluje varstvo pred 
utopitvami (npr. 1., 2., 6., 7. in drugi členi). V primeru, da bi se 
ohranil naslov zakona, ki je bil sprejet v drugi obravnavi ali pa 
določal nek nov naslov, bodo te določbe ostale nejasne in 
nepovezane z naslovom zakona. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKE 

SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta: 
Predlog zakona o kopališkem redu, EVA 1999-1911-0005, 
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. 
S sporazumom ni predvideno usklajevanje področja varstva 
pred utopitvami. 

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): Ne obstajajo 
direktive, ki bi urejale predmetno področje, razen za kopalne 
vode, kar pa bo urejeno s podzakonskimi predpisi. 

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. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino. 
/ 

6. Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik. 
NE 

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

8. Povezave z državnim programom za prevzem pravnega reda 
ES in upoštevanje roka za uskladitev. 

/ 

Pravna služba Bojan Ušeničnik, l.r. 
Franc Javornik, I. r. DIREKTOR 
DRŽAVNI PODSEKRETAR 
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Predlog zakona o 

ZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV 

(ZZDT) 

- EIPA1030 - II - druga obravnava 

Številka: 101-04/99-1 
Ljubljana, 30.03.2000 

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

- PREDLOGA ZAKONA O ZAPOSLOVANJU IN DELU 
TUJCEV, 

ki gn pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 19. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 24.2.2000 in 
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 

Slovenije k predlogu zakona o zaposlovanju in delu tujcev - 
druga obravnava. 

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

- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve, 
- mag. Zdenka KOVAČ, državna sekretarka v Ministrstvu za 

delo, družino in socialne zadeve, 
- Marina DJOKIĆ, svetovalka Vlade RS v Ministrstvu za delo, 

družino in socialne zadeve. 

I. POGLAVJE 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Vsebina zakona 

0) S tem zakonom se določajo pogoji, pod katerimi se lahko tujec 
zaposli ali o'ela v Republiki Sloveniji, če z mednarodnimi sporazumi 
ni drugače določeno. 

(2) Tujec je zaposlen v Republiki Sloveniji, kadar je na podlagi 
Pogodbe o zaposlitvi v delovnem razmerju pri delodajalcu, ki ima 
sedež ali prebivališče v Republiki Sloveniji oziroma ima v skladu 
s tem zakonom status samozaposlene osebe. 

(3) Za delo tujcev se po tem zakonu šteje opravljanje storitev, ki 
se izvajajo s tujci in druge oblike dela tujcev, ki temeljijo na pogodbah 
0 delu oziroma drugih civilnopravnih pogodbah, ki se časovno 
omejeno izvajajo na ozemlju Republike Slovenije. 

2. člen 
Opredelitev pojmov 

(1) Za potrebe tega zakona imajo posamezni pojmi naslednji 
pomen: 

Tujec je oseba, ki nima državljanstva Republike Slovenije. 

Begunec je oseba, ki ji je priznana pravica do azila po zakonu o 
azilu. 

Oseba brez državljanstva je tujec, ki ga nobena država v skladu 
s svojimi pravnimi akti nima za svojega državljana. 

Deloda|alec je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje 
dejavnosti, ter drugi subjekt določen z zakonom o delovnih 
razmerjih, ki zaposluje fizično osebo na podlagi pogodbe o 
zaposlitvi. 

Delavec je fizična oseba, ki ima na podlagi pogodbe o zaposlitvi 
z delodajalcem sklenjeno delovno razmerje in jo delodajalec na 
tej podlagi obvezno socialno zavaruje. 
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Sezonsko delo je občasna oblika dela, odvisna od menjave 
letnih časov. 

Delovni migrant je delavec s stalnim prebivališčem v drugi državi, 
ki je zaposlen ali opravlja delo v Republiki Sloveniji, in se najmanj 
enkrat tedensko vrača v kraj stalnega prebivališča. 

Samozaposlena oseba je fizična oseba, ki si sredstva za 
preživljanje zagotavlja s samostojnim delom, ki ga opravlja na 
podlagi vpisa v ustrezni, z zakonom predpisani register, in je 
zavezanec za plačevanje prispevkov za socialno zavarovanje, 
oziroma se sama pridruži zavarovanju. 

Poslovodni delavec je fizična oseba, ki je po zakonu ali aktu 
pravne osebe pooblaščena za vodenje poslov, in je vpisana v 
ustrezni register. 

Prepuščeni delavec je delavec, ki ga delodajalec za plačilo 
prepusti v organizacijo in delovni proces tretjim osebam za 
določen čas, na podlagi pogodbe o prepustitvi. 

Napoteni delavec je fizična oseba, ki je v delovnem razmerju pri 
tujem delodajalcu v času izvajanja pogodbene storitve na ozemlju 
Republike Slovenije, in zanj delodajalec plačuje prispevke za 
socialno zavarovanje. 

"Hije podjetje je fizična ali pravna oseba, ki opravlja pridobitno 
dejavnost in ima prebivališče oziroma sedež zunaj Republike 
Slovenije. 

Tržna prisotnost: po tem zakonu se šteje, da je tuje podjetje 
tržno prisotno v državi, kadar ima na ozemljU Republike Slovenije 
podružnico ali drugo organizacijsko obliko poslovanja, registrirano 
po predpisih Republike Slovenije, ali gospodarsko družbo z 
najmanj 50% lastniškim deležem ali je v skladu z zakonom o 
gospodarskih družbah povezana v gospodarsko interesno 
združenje. 

Gibanje oseb znotraj združb: pomeni začasno premestitev 
fizične osebe, ki dela pri tuji pravni osebi z glavnim sedežem 
poslovanja izven Republike Slovenije, v organizacijsko enoto te 
pravne osebe, registrirano v Republiki Sloveniji. 

Čezmejna storitev je storitev, ki jo na ozemlju Republike Slovenije 
na podlagi pogodbe z domačo pravno osebo izvaja tuje podjetje. 

Poslovni obiskovalec je tuja fizična oseba, ki biva v Republiki 
Sloveniji, ne da bi pridobivala dohodek v Republiki Sloveniji ali 
neposredno opravljala javno prodajo ali storitve, temveč samo 
sodeluje na poslovnih sestankih, vzpostavlja poslovne stike, 
vključno s pogajanji v zvezi z opravljanjem storitev ali podobnih 
dejavnosti, vključno s tistimi, ki so v zvezi s pripravami na tržno 
prisotnost tujega podjetja v Republiki Sloveniji.Tovrstne aktivnosti 
v državi so časovno omejene na devetdeset dni v šestih mesecih, 
šteto od dneva prvega vstopa. 

3. člen 
Uporaba zakona 

(1) Določbe tega zakona veljajo za vse tujce, če s tem zakonom 
ali mednarodnim sporazumom ni drugače določeno. 

(2) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za: 

1. tujce, ki delajo na podlagi zakona, s katerim se ureja začasno 
zatočišče; 

2. tujce, ki so po mednarodnem pravu upravičeni do privilegijev 
in imunitete in razpolagajo s posebnim dokumentom, ki ga 
izda ali evidentira pristojno ministrstvo za zunanje zadeve; 

3. tujce, ki v državi opravljajo storitve v okviru sporazumov o 
strokovno tehnični pomoči, izobraževanju, izpopolnjevanju 
ali raziskovanju v okviru projektov, ki jih organizirajo Evropske 
skupnosti ali mednarodne organizacije, in so prijavljeni pri; 
pristojnem ministrstvu za znanost in tehnologijo oziroma 
ministrstvu za šolstvo in šport; 

4. tujce, ki so kot poročevalci za tuje medije ali tuji dopisniki 
akreditirani v Republiki Sloveniji; 

• 
5 tujce, ki opravljajo duhovniški poklic v okviru ustanovljenih 

verskih skupnosti in tujce, ki organizirajo oziroma vodijo 
karitativno in humanitarno dejavnost v okviru registriranih 
organizacij in verskih skupnosti; 

6. tujce, ki na podlagi pogodbe z ministrstvom za obrambo ali 
ministrstvom za notranje zadeve opravljajo storitve za potrebe 
obrambe in varnosti države in osebe, ki se strokovno 
izpopolnjujejo na teh področjih; 

7. tujce, ki so člani posadke ladij, posadke letal ali zaposleni v 
podjetjih cestnega in železniškega transporta, ki imajo sedež 
podjetja, pri katerem so zaposleni, registriran v tujini; 

8. tujce, ki so v skladu z zakonom vpisani v sodni register v 
Republiki Sloveniji kot ustanovitelji, družbeniki, člani nadzornih 
svetov družb, in niso poslovodni delavci; 

9. tujce, ki so poslovni obiskovalci; 

10. tujce, ki nepridobitno kot predavatelji sodelujejo na 
organiziranih strokovnih srečanjih oziroma predstavljajo 
znanstvene dosežke, in njihovo spremljevalno tehnično osebje; 

11. tujce, ki imajo v Republiki Sloveniji status vajenca, dijaka ali 
študenta in na tej podlagi opravljajo vajeništvo ali študentsko 
delo ter tujce, ki opravljajo vajeništvo ali študentsko delo na 
podlagi sporazumov o izmenjavi študentov oziroma (lijakov; 

12. tujce, ki nepridobitno opravljajo delo v okviru organiziranih 
mladinskih taborov; 

I 
13. tujce, ki nepridobitno sodelujejo na organiziranih kulturnih 

delavnicah, srečanjih, kolonijah oziroma na drugih prireditvah; 

14. tujce, ki sodelujejo na športnih in šahovskih prireditvah. 

(3) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za državljane držav 
članic Evropske Unije, če je z mednarodnim sporazumom 
vzajemno omogočen prost dostop do trga dela in zaposlovanja in 
prosf pretok storitev, ki se izvajajo z napotenimi delavcu ter druge 
oblike dela po tem zakonu. 

4. člen 
Temeljne določbe 

(1) Državni zbor Republike Slovenije z resolucijo o migracijski 
politiki določi temelje politike zaposlovanja in dela tujcev, ki se 
izvaja v skladu s tem zakonom in z mednarodnimi sporazumi, na 
bilateralni in multilateralni ravni. 

(2) Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) v skladu s 
sprejeto politiko zaposlovanja in dela tujcev sklepa mednarodne 
sporazume, s katerimi določa pogoje za gibanje delavcev in pretok 
storitev med državami podpisnicami sporazuma in sprejema 
ukrepe za zaščito domačega trga dela, določene s tom zakonom. 

(3) Tujci, za katere se uporabljajo določbe tega zakona, se lahko 
zaposlijo ali delajo v Republiki Sloveniji pod pogojem, da imajo 
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delovno dovoljenje in da je zavezanec za prijavo dela prijavil delo 
tujca v skladu z določbami tega zakona. V primerih, določenih v 
tem zakonu, je izjemoma dopustno delo tujcev samo na podlagi 
potrdila o prijavi dela. 

(4) Potrdilo o prijavi dela na predpisanem obrazcu je dokument, s 
katerim se dokazuje legalnost dela tujcev v državi. 

(5) Pogodba o zaposlitvi ali pogodba o delu sklenjena s tujcem, ki 
nima delovnega dovoljenja, je nična. 

(6) Tujec sme v Republiki Sloveniji opravljati samo tisto delo, za 
katero mu je bilo izdano delovno dovoljenje. 

(7) Delodajalec tujca, za katerega je pridobil dovoljenje za 
zaposlitev oziroma dovoljenje za delo, ne sme prepustiti na delo 
k drugi pravni ali fizični osebi, razen v primerih, določenih z 
zakonom. 

(8) Delodajalec na tujca ne sme prenašati finančnih bremen v 
zvezi s pridobivanjem delovnih dovoljenj oziroma urejanjem 
delovnega razmerja, ki so po tem zakonu oziroma drugih predpisih 
določena kot strošek delodajalca. 

(9) Delodajalec, ki mu zakon dovoljuje opravljanje dejavnosti 
prepuščanja dela delavcev drugemu uporabniku, ne sme 
zaposlovati tujcev, ki nimajo dovoljenja za stalno prebivanje v 
državi. 

(10) Kadar je delodajalec fizična oseba s prebivališčem v Republiki 
Sloveniji, ki ni registrirana za opravljanje dejavnosti, sme zaposliti 
tujo fizično osebo ali z njo skleniti pogodbo o delu le pod pogojem, 
da tujec že ima dovoljenje za prebivanje v državi na drugih 
podlagah. Ta določba ne velja za fizično osebo, ki je lastnik ali 
zakupnik kmetije ali gozda oziroma kmetijskega zemljišča, ki lahko 
za sezonsko delo v kmetijstvu najame tudi tujce, ki še nimajo 
dovoljenja za prebivanje v državi. 

(11) Tuji delodajalec, ki v Republiki Sloveniji izvaja čezmejne 
storitve z napotenimi delavci, je v času izvajanja storitev v državi 
dolžan upoštevati slovensko delovnopravno zakonodajo. 

(12) Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji so pri sklepanju 
pogodb s tujimi pogodbenimi partnerji, ki vključujejo delo tujcev, 
dolžni upoštevati določbe tega zakona glede pogojev, pod katerimi 
se tujcem izdajo delovna dovoljenja. 

II. POGLAVJE 

OMEJITEV ŠTEVILA TUJCEV NA TRGU DELA 

5. člen 
Določitev najvišjega števila tujcev 

0) Vlada v skladu z migracijsko politiko in ob upoštevanju stanja 
ln gibanja na trgu dela letno določi kvoto delovnih dovoljenj (v 
nadaljevanju: kvota), s katero omeji število tujcev na trgu dela. 

(2) Kvoto vladi predlaga minister, pristojen za delo, v soglasju z 
drugimi ministri, pristojnimi za posamezna področja dejavnosti, 
°b predhodni pridobitvi mnenja pristojnih zbornic in 
reprezentativnih sindikatov. 

(3) V kvoto se ne vštevajo tujci, ki imajo na podlagi sporazuma z 
Evropsko unijo enak položaj kot državljani Republike Slovenije, 

tujci, za katere s tem zakonom niso predpisana delovna dovoljenja, 
tujci z osebnim delovnim dovoljenjem in poslovodni delavci. 

(4) Kvota se razdeli za naslednje namene: 

1. zaposlovanje tujcev v Republiki Sloveniji, 
2. napotene tujce v Republiko Slovenijo, 
3. usposabljanje in izpopolnjevanje, 
4. sezonsko delo tujcev, 
5. individualne storitve tujcev. 

(5) Kvota iz prvega odstavka tega člena letno ne sme presegati 
pet odstotkov aktivnega prebivalstva Republike Slovenije, po 
podatkih urada za statistiko. 

(6) V kvoto iz prvega odstavka tega člena se vštevajo tudi kvote 
dovoljenj, ki jih Republika Slovenija dogovori z mednarodnimi 
sporazumi z državami, katerih državljani niso izenačeni z 
državljani Republike Slovenije. 

(7) Vlada lahko poleg kvote dovoljenj za zaposlovanje in delo 
tujcev določi tudi omejitve in prepovedi zaposlovanja ali dela tujcev 
po regijah, področjih dejavnosti, podjetjih in poklicih, kakor tudi 
omeji ali prepove pritok novih tujih delavcev v celoti ali iz določenih 
regionalnih področij, kadar je to utemeljeno z javnim ali splošnim 
gospodarskim interesom. 

(8) Razlogi za sprejem ukrepov iz prejšnjega odstavka so lahko 
naslednji: 

1. sprejem mednarodnega sporazuma, na podlagi katerega se 
zmanjšajo potrebe po zaposlovanju tujih delavcev, 

2. naraščajoči trendi brezposelnosti, 
3. zmanjšanje potreb po tujih delavcih zaradi programov aktivne 

politike zaposlovanja, 
4. ocena, da se tujci po izteku veljavnosti dovoljenj ne bodo 

mogli vrniti v matično državo, 
5. zahteve pristojne zbornice ali reprezentativnih sindikatov, 

utemeljene z izgubo delovnih mest v posameznih sektorjih. 

(9) Vlada lahko sprejme tudi posebne ukrepe za omejitev števila 
samozaposlenih tujcev po posameznih področjih dejavnosti, če 
ima povečano samozaposlovanje tujcev za posledico naraščanje 
domače brezposelnosti v tej dejavnosti. 

(10) Pobudo za sprejem ukrepov iz prejšnjega odstavka lahko da 
pristojni minister, poklicno združenje, pristojna zbornica ali 
reprezentativni sindikati. 

(11) Posamičnb medletno odstopanje navzgor od letno določenega 
števila dovoljenj za zaposlitev in delo je izjemoma dopustno, če 
vlada ugotovi, da za to obstaja javni gospodarski interes. Vlada v 
navedenem primeru določi obseg in trajanje tovrstnih prekoračitev, 
na predlog pristojne zbornice v soglasju z reprezentativnimi 
sindikati, ministrstvom, pristojnim za delo in ministrstvom, pristojnim 
za področje dejavnosti, v okviru katere naj bi bila dopustna izjema. 

(12) Vlada lahko določi, da se v posebnih primerih (mednarodni 
razpisi) delovna dovoljenja izdajo izven kvote, brez preverjanja 
stanja na trgu dela. V navedenih primerih vlada določi število tujih 
delavcev in druge potrebne pogoje v skladu s tem zakonom. 

(13) Organi, ki odločajo o registraciji tujcev za opravljanje 
samostojne poklicne ali druge oblike dela v okviru pridobitne 
dejavnosti, ki je povezana s statusom samostojnega podjetnika 
posameznika, so pri vpisovanju tujcev v ustrezne registre dolžni 
upoštevati omejitve in ukrepe, ki jih sprejme vlada. 
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6. člen 
Določitev prioritet 

III. POGLAVJE 

(1 )Kvota, ki jo vlada določi za posamezne namene, se razdeli po 
naslednjem vrstnem redu: 

1. veljavna delovna dovoljenja, 
2. delovna dovoljenja, ki se izdajajo na podlagi mednarodnih 

sporazumov, ki vključujejo že dogovorjene kvote, 
3. nova delovna dovoljenja. 

(2) Pri izdaji delovnih dovoljenj za novo zaposlovanje se 
prednostno obravnavajo naslednje kategorije tujcev: 

1. tujci, katerim se delovno dovoljenje izda neodvisno od stanja 
in razmer na trgu dela, 

2. ožji družinski člani slovenskih državljanov in tujcev z 
dovoljenjem za prebivanje v Republiki Sloveniji, 

3. tujci, s strokovno izobrazbo, na področju deficitarnih poklicev, 
4. delovni migranti iz sosednjih držav. 

7. člen 
Prepoved novega zaposlovanja ali dela 

(1) Novo zaposlovanje ali delo tujcev ni dopustno, kadar ima 
negativne učinke na prestrukturiranje gospodarstva in 
zaposlenost. 

(2) V skladu s prejšnjim odstavkom se delodajalcem s sedežem 
v Republiki Sloveniji zavrnejo vloge za izdajo delovnih dovoljenj v 
naslednjih primerih: 

1. če je delodajalec pred vložitvijo vloge za pridobitev delovnega 
dovoljenja za tujca, skladno z zakonom o delovnih razmerjih 
na zavodu za zaposlovanje vložil pisno obvestilo o prenehanju 
potreb po delu večjega števila delavcev; 

2. če je delodajalec šest mesecev pred vložitvijo vloge za 
pridobitev delovnega dovoljenja za tujca odpuščal delavce, 
zaposlene za nedoločen čas; 

3. če je delodajalec zavrnil zaposlitev brezposelne osebe, ki je 
ustrezala zahtevanim pogojem, objavljenim na zavodu za 
zaposlovanje; 

4. če je bila delodajalcu v zadnjih treh letih pred vložitvijo vloge 
za izdajo delovnega dovoljenja izrečena kazen za prekršek 
po določbah 37., 38., 40., 41., 46. ali 49. člena tega zakona 
oziroma kazen za prekršek po predpisih o preprečevanju 
dela in zaposlovanja na črno; 

5. če je delodajalec izkazal negativne rezultate poslovanja iz 
preteklega leta oziroma je plače delavcem izplačeval pod 
nivojem, določenim s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti 
oziroma drugače kršil delovno pravno zakonodajo ali ni 
poravnaval obveznosti v obliki davkov in prispevkov; 

6. če delodajalec kot novoustanovljena gospodarska družba ali 
samostojni podjetnik posameznik še ne more izkazati 
pozitivnih rezultatov poslovanja iz preteklega leta. 

(3) Omejitve iz prejšnjega odstavka, razen v primeru iz četrte 
točke, se ne upoštevajo, če gre za zaposlitve strokovnjakov z 
najmanj višješolsko izobrazbo, sorodnikov delodajalca v ravni 
vrsti, kakor tudi delavcev specifičnih poklicev in znanj, ki jih ni 
mogoče pridobiti s šolanjem in usposabljanjem v državi. 

DELOVNA DOVOLJENJA 

8. člen 
Splošne določbe 

(1) Delovno dovoljenje je dokument, na podlagi katerega lahko 
domači ali tuji delodajalec sklene pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo 
o delu, oziroma opravlja drugo delo s tujcem v skladu z določbami 
tega zakona. 

(2) Delovno dovoljenje se izda kot osebno delovno dovoljenje, 
dovoljenje za zaposlitev ali dovoljenje za delo. 

(3) Osebno delovno dovoljenje se izda za določen ali nedoločen 
čas. 

(4) Dovoljenje za zaposlitev se praviloma izda za dobo do enega 
leta, če s tem zakonom ni drugače določeno. 

(5) Dovoljenje za delo se izda z različno časovno omejitvijo, 
odvisno od namena, za katerega je bilo izdano. 

(6) Delovno dovoljenje se praviloma izda na vlogo delodajalca, če 
s tem zakonom ni drugače določeno. 

(7) Za isto časovno obdobje je tujcu lahko izdano le eno delovno 
dovoljenje. 

(8) Delovno dovoljenje se tujcu odvzame in razveljavi, če: 

1. je tujcu prenehalo dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje, 
2. je tujec odsoten iz Republike Slovenije več kot šest mesecev 

v nepretrganem trajanju, razen v primeru, ko je v tujino napoten 
z nalogom delodajalca ali je odsoten zaradi izobraževanja, 
bolezni, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo 
otroka, 

3. tujec opravlja delo, za katero mu ni bilo izdano delovno 
dovoljenje. 

Druga točka tega odstavka se ne uporablja za tujce z osebnim 
delovnim dovoljenjem za nedoločen čas. 

(9) Minister, pristojen za delo, predpiše postopke in dokazila za 
odločanje o izdaji delovnih dovoljenj, ter obliko in vsebino 
posamezne vrste delovnega dovoljenja. 

(10) Vlogi za izdajo delovnega dovoljenja je potrebno priložiti izjavo 
vlagatelja, da ni bil kaznovan za prekršek po tem zakonu. 

(11) V primeru, da delodajalec iz kakršnihkoli razlogov ne sklene 
delovnega oziroma pogodbenega razmerja s tujcem, ali prekine 
delovno oziroma pogodbeno razmerje s tujcem pred iztekom 
veljavnosti delovnega dovoljenja, je dolžan delovno dovoljenje 
vrniti organu, ki ga je izdal. Enaka obveznost velja za 
samozaposleno osebo v primeru, da preneha opravljati dejavnost 
pred iztekom veljavnosti dovoljenja. 

9. člen 
Pristojni organi 

(1) Postopke v zvezi z izdajo, prenehanjem veljavnosti in 
odvzemom delovnih dovoljenj, ter v zvezi z izdajo potrdil, 
predpisanih s tem zakonom, izvaja Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje (v nadaljevanju: zavod za zaposlovanje) v skladu z 
zakonom o splošnem upravnem postopku. 
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(2) O pritožbah zoper odločbe in ukrepe, ki jih na prvi stopnji izda 
zavod za zaposlovanje, odloča ministrstvo, pristojno za delo. 

(3) Postopke v zvezi s pogoji za registracijo oziroma izbrisom 
tujca, ki samostojno opravlja poklicno ali drugo gospodarsko 
dejavnost iz registra, izvajajo organi in pristojne zbornice v skladu 
s posebnimi zakoni. 

10. člen 
Osebno delovno dovoljenje 

(1) Osebno delovno dovoljenje je obnovljiva ali stalna oblika 
delovnega dovoljenja, ki v času veljavnosti tujcu omogoča prost 
dostop do trga dela. 

(2) Za osebno delovno dovoljenje lahko zaprosi tujec, ki izpolnjuje 
pogoje iz tega zakona in begunec. 

(3) Osebno delovno dovoljenje se izda za čas, določen s tem 
zakonom, neodvisno od stanja in razmer na trgu dela. 

(4) Tujec, ki pridobi osebno delovno dovoljenje, se lahko zaposli 
pri kateremkoli delodajalcu oziroma se lahko tudi samozaposli, 
če izpolnjuje druge, z zakonom predpisane pogoje. 

(5) Tujec z osebnim delovnim dovoljenjem, ki išče zaposlitev, je 
pri iskanju zaposlitve izenačen z državljani Republike Slovenije in 
se lahko vključi v evidenco iskalcev zaposlitve pri zavodu za 
zaposlovanje. 

(6) Tujec, ki želi opravljati samostojno poklicno dejavnost ali 
gospodarsko dejavnost kot samostojni podjetnik posameznik 
Oziroma voditi posle v osebni gospodarski družbi, mora predhodno 
pridobiti delovno dovoljenje, ki se mu izda v skladu s tem zakonom. 
Dovoljenje je vezano izključno na namen, za katerega je bilo 
izdano. 

(7) Za osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo enega leta lahko 
zaprosi: 

1. begunec, 
2. tujec, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za 

samozaposlitev. 

Ob nespremenjenih pogojih se delovno dovoljenje ponovno izda 
za isti čas, razen v primeru iz druge točke, ko zavod za 
zaposlovanje lahko zavrne vlogo za izdajo delovnega dovoljenja, 
če je bil prosilec v času veljavnosti predhodnega dovoljenja 
kaznovan za prekršek, po določbah 37., 46. ali 49. člena tega 
zakona. 

(8) Za osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let lahko 
zaprosi: 

• i i 
1- ožji družinski član slovenskega državljana, ki ima veljavno 

dovoljenje za začasno prebivanje za dobo najmanj treh let, 
če je pred tem najmanj tri leta že bival v Republiki Sloveniji na 
podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, 

2- ožji družinski član tujca, z osebnim delovnim dovoljenjem za 
nedoločen čas, ki ima veljavno dovoljenje za začasno 
prebivanje za dobo najmanj treh let, če je pred tem najmanj tri 
leta že bival v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za 
začasno prebivanje, 

3- tujec, ki je v Republiki Sloveniji pet tet neprekinjeno zaposlen 
pri istem delodajalcu in ni bil kaznovan za prekršek po tem 
zakonu, 

4- slovenski izseljenec ali njegov potomec do tretjega kolena v 
ravni črti, ki nima slovenskega državljanstva, 

5. samozaposleni tujec, ki je v Republiki Sloveniji tri leta 
neprekinjeno samozaposlen in v tem času ni bil kaznovan za 
prekršek, po določbah 37., 46. ali 49. člena tega zakona. 

Za ožje družinske člane se štejejo zakonec, mladoletni neporočeni 
otroci in starši mladoletnih otrok. 

(9) Za osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas lahko zaprosi 
tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. 

(10) Osebno delovno dovoljenje preneha veljati: 

1. s potekom časa, če niso izpolnjeni pogoji za obnovitev, 
2. če se tujec odpove osebnemu delovnemu dovoljenju , 
3. če tujec pridobi državljanstvo Republike Slovenije, 
4. v primeru upokojitve tujca, 
5. v primeru smrti tujca. 

(11) Zavezanec za prijavo in odjavo dela tujca, je vsakokratni 
delodajalec, ki s tujcem sklene delovno razmerje, oziroma tujec 
sam v primeru samozaposlitve. 

11. člen 
Dovoljenje za zaposlitev 

(1) Dovoljenje za zaposlitev je oblika delovnega dovoljenja, vezana 
na stalne zaposlitvene potrebe delodajalcev na podlagi 
sistematiziranih delovnih mest. S tem dovoljenjem se sme tujec 
zaposliti le pri delodajalcu, ki je zaprosil za izdajo dovoljenja, in ne 
sme opravljati storitev za druge delodajalce. 

(2) Dovoljenje za zaposlitev se lahko izda le na vlogo delodajalca, 
če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

1. da delodajalec izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, 
2. da ni izkoriščena kvota za to obliko zaposlovanja; 
3. da zaposlitev tujca ne vpliva škodljivo na trg dela, zlasti glede 

stanja domače brezposelnosti, strukture zaposlovanja 
oziroma regionalnih potreb za odpiranje novih delovnih mest 
v okviru gospodarskih panog; 

4. da mu v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge za izdajo 
delovnega dovoljenja ni bila izrečena kazen za prekršek po 
tem zakonu. Ta določba ne velja za tujca, ki je izgubil status 
samozaposlene osebe. 

(3) Dovoljenje za zaposlitev se v skladu z določbami prejšnjega 
odstavka praviloma izda pod pogojem, da v evidenci zavoda za 
zaposlovanje ni ustreznih domačih iskalcev zaposlitve oziroma 
oseb, ki so glede pravic do zaposlitve izenačene z državljani 
Republike Slovenije, ob upoštevanju prioritet, določenih v 6. členu 
tega zakona. 

(4) Minister, pristojen za delo, v podzakonskem aktu določi 
primere, ko zaposlitev tujca zaradi narave dela ni vezana na trg 
dela in se dovoljenje za zaposlitev izda brez upoštevanja pogojev 
iz prejšnjega odstavka. 

(5) Kadar zaposlitev nima sezonskega značaja po določbah tega 
zakona, se dovoljenje za zaposlitev tujcu izda za čas, ki ga 
delodajalec opredeli v vlogi, ki pa ne more biti daljši od enega leta, 
če s tem zakonom ni drugače določeno. 

(6) Dovoljenje za zaposlitev se po izteku veljavnosti ne more 
podaljšati, razen v primerih prve zaposlitve tujca, ko se dovoljenje 
izda z omejitvijo na štiri mesece, po preteku tega časa pa brez 
preverjanja pogojev iz četrtega odstavka tega člena dovoljenje 
podaljša do enega leta, če delodajalec in tujec v tem času nista 
kršila določb tega zakona. 
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(7) Za prvo zaposlitev tujca se šteje zaposlitev tujca, ki nima 
dovoljenja za prebivanje v državi. Pri delovnih migrantih se za 
prvo zaposlitev šteje, če tujec ob vložitvi vloge nima veljavnega 
delovnega dovoljenja. 

(8) Delodajalec lahko pred potekom veljavnosti dovoljenja za 
zaposlitev ponovno zaprosi za izdajo dovoljenja pod pogoji, 
določenimi s tem zakonom. 

(9) V primeru, ko zavod za zaposlovanje ugotovi, da v dveletnem 
obdobju ne bo mogoče odpraviti deficitarnosti določenih poklicnih 
profilov delavcev na trgu dela, lahko izjemoma delovno dovoljenje 
izda za dve leti pod pogojem, da zanj zaprosi delodajalec, pri 
katerem je tujec že najmanj eno leto neprekinjeno zaposlen. 

(10) Ožjemu družinskemu članu slovenskega državljana ali tujca 
z delovnim dovoljenjem, se dovoljenje za zaposlitev izda za čas 
veljavnosti njegovega dovoljenja za prebivanje. 

(11) Dovoljenje za zaposlitev se izda v okviru kvote, določene za 
zaposlitev tujcev v Republiki Sloveniji. 

(12) Zavezanec za prijavo in odjavo dela po določbah tega zakona 
je delodajalec, ki s tujcem sklepa delovno razmerje. 

(13) Dovoljenje za zaposlitev preneha veljati: 

1. s potekom časa, za katerega je bilo izdano, 
2. s prenehanjem delovnega razmerja, 
3. če tujec pridobi državljanstvo Republike Slovenije, 
4. v primeru smrti tujca. 

12. člen 
Dovoljenje za delo 

(1) Dovoljenje za delo je oblika delovnega dovoljenja z vnaprej 
določeno časovno omejitvijo, na podlagi katerega se tujec lahko 
začasno zaposli ali dela v Republiki Sloveniji v skladu z namenom, 
za katerega je bilo dovoljenje izdano. 

(2) Po namenu je dovoljenje za delo vezano na: 

1. delo z napotenimi tujci 
2. usposabljanje in izpopolnjevanje tujcev 
3. sezonsko delo tujcev 
4. delo tujih poslovodnih delavcev 
5. individualne storitve tujcev 

(3) Dovoljenje za delo se tujcu izda na vlogo delodajalca oziroma 
pravne osebe, določene s tem zakonom. 

(4) Dovoljenje za delo se izda v okviru kvote, določene za 
posamezni namen, brez dodatnega preverjanja stanja in razmer 
na trgu dela. 

(5) Po izteku veljavnosti dovoljenja za delo tujcu ne more biti 
izdano dovoljenje za zaposlitev ali osebno delovno dovoljenje 
brez vmesne prekinitve dela v državi, razen v primerih, določenih 
z zakonom. 

(6) Dovoljenje za delo se lahko po izteku veljavnosti le izjemoma 
podaljša, skladno z določbami tega zakona. 

(7) Zavezanci za prijavo in odjavo dela tujcev z dovoljenjem za 
delo so delodajalci, če s tem zakonom ni drugače določeno. 

(8) Dovoljenje za delo preneha veljati: 

1. s potekom časa, za katerega je bilo izdano, 
2. s prenehanjem delovnega razmerja ali pogodbe o delu 
3. v primeru smrti tujca. 

IV. POGLAVJE 

ČEZMEJNO IZVAJANJE STORITEV TUJIH PODJETIJ 
Z NAPOTENIMI DELAVCI 

13. člen 
Pogoji za čezmejno izvajanje storitev 

(1) Tuja podjetja lahko v Republiki Slovenije izvajajo čezmejne 
storitve z napotenimi delavci v primeru, da so izpolnjeni pogoji, 
določeni s tem zakonom in z drugimi predpisi. 

(2) Ćezmejnih storitev z napotenimi delavci ni dopustno izvajati, 
kadar se po mednarodnih sporazumih ali predpisih Republike 
Slovenije zahteva tržna prisotnost tujih podjetij. 

(3) Izvajalec tuje storitve v Republiki Sloveniji je tuje podjetje, ki 
storitve izvaja v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pogodbe 
z naročnikom iz Republike Slovenije, ki so mu storitve namenjene. 

(4) Za napotene delavce je treba pridobiti dovoljenje za delo, ki se 
izda v okviru kvote delovnih dovoljenj za napotene tujce. 

(5) Dovoljenje za delo tujca se izda na vlogo tujega delodajalca - 
izvajalca storitve, ki je v skladu s tem zakonom dolžan izvesti tudi 
prijavo dela tujcev. Dovoljenje se izda, če tujemu delodajalcu ali 
tujcu v zadnjih treh letih pred vložitvijo vloge za izdajo delovnega 
dovoljenja ni bila izrečena kazen za prekršek po tem zakonu. 

(6) Tuji delodajalec lahko za napotene delavce zaprosi za 
dovoljenje za delo, če izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za 
opravljanje dejavnosti, in priloži pisno izjavo, da bo v času izvajanja 
storitev na ozemlju Republike Slovenije delavcem zagotavljal 
delovnopravne pogoje v skladu s slovensko zakonodajo. 

(7) V skladu z določbo prejšnjega odstavka je tuji delodajalec 
napotenemu delavcu dolžan zagotoviti minimalne pravice v zvezi 
z delovnim časom, odmori in počitki, nočnim delom, minimalnim 
letnim dopustom, plačo, varnostjo in zdravjem pri delu in posebnim 
varstvom delavcev po določbah zakona in kolektivne pogodbe s 
splošno veljavnostjo, oziroma kolektivne pogodbe na ravni 
dejavnosti, kadar je to za tujce ugodnejše. 

(8) Podrobnejša navodila za preverjanje Izpolnjevanja pogojev iz 
šestega in sedmega odstavka predpiše minister, pristojen za 
delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarsko 
sodelovanje s tujino, oziroma ministrom, pristojnim za področje 
dejavnosti. 

(9) Dovoljenje za delo se lahko izda za največ tri mesece v 
koledarskem letu. V primeru vzajemnega sporazuma dveh ali 
več držav se dovoljenje lahko izda tudi za daljši čas, odvisno od 
določb sporazuma s posamezno državo. Dovoljenje za delo, ki je 
vezano na izvedbo konkretne pogodbe, se izjemoma lahko tudi 
podaljša, kadar izvajalec na predpisan način dokaže, da iz 
utemeljenih razlogov dela ni bilo mogoče dokončati. 

(10) Minister, pristojen za delo, lahko v primerih, ko ni vzajemnosti, 
prepove oziroma omeji čezmejno izvajanje tujih storitev z 
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napotenimi delavci, na podlagi predhodno pridobljenega mnenja 
ministra, pristojnega za področje gospodarskega sodelovanja s 
tujino, oziroma ministra, pristojnega za področje dejavnosti, 
pristojne zbornice in reprezentativnih sindikatov, kadar ima 
izvajanje storitev pod temi pogoji škodljive posledice za trg dela. 

14. člen 
Izjeme 

(1) Storitve iz prejšnjega člena se lahko izjemoma opravljajo tudi 
brez dovoljenj za delo v primerih, določenih s tem zakonom oziroma 
s podzakonskim aktom, ki ga izda minister, pristojen za delo. 

(2) Minister, pristojen za delo, lahko v soglasju s pristojno zbornico 
in reprezentativnimi sindikati s podzakonskim aktom iz prejšnjega 
odstavka določi dodatne primere opravljanja storitev brez delovnih 
dovoljenj, kadar je to v interesu gospodarstva in s tem ni ogrožena 
konkurenčnost domačih ponudnikov storitev in obstoj delovnih 
mest. 

(3) V primerih iz prvega odstavka je zavezanec za prijavo in 
odjavo dela tujcev naročnik storitve s sedežem v Republiki 
Sloveniji 

V. POGLAVJE 

NAMEŠČANJE TUJIH DELAVCEV 

15. člen 
Splošni pogoji za nameščanje delavcev 

(1) Tuji delodajalec lahko pod pogoji, določenimi s tem zakonom, 
začasno premesti delavce iz kraja stalne zaposlitve v tujini na 
delo v podružnico oziroma drugo organizacijsko enoto poslovanja, 
s katero je tržno prisoten v Republiki Sloveniji, z namenom 
opravljanja določenih nalog ali izvedbe pogodbenih storitev, ki jih 
izvaja na ozemlju Republike Slovenije. 

(2) Za nameščanje delavcev iz prejšnjega odstavka mora tuji 
delodajalec pridobiti dovoljenje za delo, ki se izda brez preverjanja 
stanja in razmer na trgu dela v okviru kvote delovnih dovoljenj, ki 
je določena za napotene tujce, in prijaviti delo tujca v skladu z 
določbami tega zakona. Dovoljenje se izda, če tujemu delodajalcu 
ali tujcu v zadnjih treh letih pred vložitvijo vloge za izdajo delovnega 
dovoljenja ni bila izrečena kazen za prekršek po tem zakonu. 

(3) Tuji delavci so lahko v Republiki Sloveniji nameščeni največ 
eno leto, če s tem zakonom ali mednarodnim sporazumom ni 
drugače določeno. 

(4) Pravica za nameščanje delavcev je pogojena z 
uresničevanjem načela vzajemnosti. 

(5) Vlada lahko določi primere odstopanja od načela vzajemnosti, 
ob upoštevanju splošnega gospodarskega interesa, izraženega 
s stališči pristojnih zbornic, reprezentativnih sindikatov in resornih 
ministrstev. Vlada lahko določi tudi maksimalno število nameščenih 
delavcev, čas namestitve delavcev, kakor tudi druge pogoje, ki 
jih je potrebno upoštevati pri mednarodnih razpisih, da ne bi prišlo 

škodljivih posledic na trgu dela. 

(6) Tujemu delavcu, ki je začasno nameščen v Republiki Sloveniji, 
je delodajalec dolžan zagotoviti delovnopravne pogoje v skladu z 
določbo sedmega odstavka 13. člena tega zakona. 

(7) Tuji delavci, ki so začasno nameščeni v organizacijskih enotah 
v Republiki Sloveniji, morajo biti v času opravljanja dela v Republiki 
Sloveniji ustrezno zdravstveno zavarovani v skladu s predpisi 
Republike Slovenije. 

16. člen 
Gibanje oseb znotraj združb 

(1) Gibanje oseb znotraj združb je dopustno v primeru, ko ima 
tuja pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirano podružnico 
oziroma gospodarsko družbo (v nadaljevanju: organizacijska 
enota). V navedenih primerih lahko tuji delodajalec začasno 
premesti pri njem zaposlene delavce iz tujine na delo v Republiko 
Slovenijo za potrebe opravljanja določenih nalog v tej organizacijski 
enoti. 

(2) Tuji delodajalec lahko v skladu z določbo prejšnjega odstavka 
začasno napoti naslednje delavce: 

1. Osebe, ki zasedajo vodilni položaj, pa niso vpisane v sodni 
register v Republiki Sloveniji, in v glavnem upravljajo 
organizacijsko enoto pod splošnim nadzorom in s potrebnimi 
navodili upravnega odbora ali odbora delničarjev družbe ali 
podobno, vključno z: 

a) vodenjem organizacijske enote, sektorja ali pododdelka enote, 
b) nadzorom in kontrolo dela drugih nadzornih, poklicnih ali 

operativnih uslužbencev, 
c) s pooblastili za najemanje in odpuščanje delavcev ali drugih 

kadrovskih zadev. 

2. Osebe, ki delajo pri pravni osebi in imajo posebno znanje, ki 
je bistvenega pomena za storitve družbe, raziskovalno 
opremo, metode ali upravljanje. Pri presoji takega posebnega 
znanja se ne upošteva samo znanje, ki je specifično za 
dejavnost družbe, temveč tudi pogoj, da ima oseba visoke 
kvalifikacije, ki se nanašajo na vrsto dela ali poklica, ki zahteva 
specifično znanje, vključno s članstvom v strokovnih 
združenjih. 

(3) Čas namestitve delavca iz prejšnjega odstavka je določen z 
aktom o imenovanju oziroma o napotitvi delavca, ki ga izda pristojni 
organ uprave tuje pravne osebe. Nameščene osebe ohranijo 
status napotenega delavca praviloma eno leto. Za isto časovno 
obdobje se tujcu izda tudi dovoljenje za delo. 

(4) Kadar v mednarodnih sporazumih o socialni varnosti ni določb, 
ki bi omogočale podaljšanje statusa napotenega tujca, oziroma 
mu pristojni organ v državi tovrstnega statusa ni podaljšal, tujec 
ne more ponovno pridobiti dovoljenja za delo, pač pa lahko 
delodajalec zanj zaprosi za izdajo dovoljenja za zaposlitev, ki se 
izda brez preverjanja stanja in razmer na trgu dela ob upoštevanju 
drugih določb tega zakona za pridobitev delovnega dovoljenja. 

17. člen 
Nameščanje delavcev za izvajanje storitev 

(1) Tuji delodajalec, ki ima v Republiki Sloveniji registrirano 
podružnico oziroma drugo organizacijsko enoto, lahko začasno 
premesti pri njem zaposlene delavce iz tujine v organizacijsko 
enoto v Republiki Sloveniji za čas izvajanja pogodbe le v primeru, 
da je tako določeno z aktom vlade ali z mednarodnim sporazumom. 

(2) Dovoljenje za delo se izda za čas, določen s pogodbenim 
rokom za dokončanje del, in se lahko podaljša le iz utemeljenih 
razlogov. 
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VI. POGLAVJE VII. POGLAVJE 

USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE TUJCEV 

18. člen 
Pogoji za usposabljanje in izpopolnjevanje 

(1) Dovoljenje za delo, ki se izda za namene usposabljanja oziroma 
izpopolnjevanja tujca, je praviloma vezano na primere, ko ima 
Republika Slovenija sklenjen tovrstni sporazum z državo, katere 
državljan je tujec. Če s tem zakonom ni drugače določeno, se 
program izvaja na podlagi pogodbe o zaposlitvi tujca za določen 
čas, ki se sklene za največ eno leto. Kadar programa usposabljanja 
oziroma izpopolnjevanja ni mogoče zaključiti v tem času, se lahko 
dovoljenje za delo podaljša za največ šest mesecev. 

(2) Izjemoma se usposabljanje oziroma izpopolnjevanje tujca lahko 
izvaja tudi brez predhodno sklenjenega meddržavnega 
sporazuma, kadar je tovrstno usposabljanje in izpopolnjevanje 
utemeljeno z interesi določene gospodarske panoge, ministrstva 
ali lokalne skupnosti, izraženimi z razvojnimi programi ali projekti 
o sodelovanju na meddržavni ravni, ki se preverjajo ob izdaji 
delovnega dovoljenja. 

(3) Dovoljenje za delo tujca se izda na vlogo organizatorja 
usposabljanja ali izpopolnjevanja, ki je lahko gospodarska družba, 
pooblaščena institucija ali državni organ v Republiki Sloveniji (v 
nadaljevanju: organizator). Organizator mora v skladu z določbami 
tega zakona prijaviti delo tujca. 

(4) Kadar niso podani razlogi za sklenitev delovnega razmerja 
tujca z delodajalcem, pri katerem se izvaja program usposabljanja 
ali izpopolnjevanja, se ta, na podlagi predhodne pridobitve soglasja 
ministra, pristojnega za delo, lahko izvaja brez sklenitve delovnega 
razmerja. 

(5) V primeru iz prejšnjega odstavka mora biti med nosilcem 
programa usposabljanja in organizacijo, v kateri se tujec 
usposablja ali izpopolnjuje, sklenjena pisna pogodba. S pogodbo 
morajo biti urejena medsebojna razmerja glede obveznosti in 
odgovornosti obeh pogodbenih strank pri izvajanju programa, pri 
čemer se smiselno upoštevajo določbe zakona o delovnih 
razmerjih, s katerim se ureja pripravništvo, če s posebnim 
zakonom ni drugače določeno. 

(6) V času izvajanja usposabljanja oziroma izpopolnjevanja mora 
biti tujec ustrezno zdravstveno zavarovan v skladu s predpisi 
Republike Slovenije. 

(7) Tujec se lahko pod navedenimi pogoji praviloma le enkrat 
vključi v posamezni program usposabljanja ali izpopolnjevanja. 

(8) Dovoljenja za delo po tem členu se izdajo v okviru kvote 
delovnih dovoljenj, določene za usposabljanje in izpopolnjevanje, 
neodvisno od stanja in razmer na trgu dela, ob upoštevanju drugih 
določb tega zakona za pridobitev dovoljenja za delo. 

(9) Minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za znanost in tehnologijo in ministrom, pristojnim za šolstvo in 
šport, podrobneje predpiše postopek in pogoje za izdajo dovoljenj 
za delo po tem členu. 

SEZONSKO DELO TUJCEV 

19. člen 
Splošne določbe 

(1) Sezonsko delo tujcev je v okviru dejavnosti, ki imajo sezonski 
značaj, dopustno le v primeru, da je povpraševanje na trgu dela 
občasno večje od ponudbe, kar je podlaga za letno oblikovanje 
kvote delovnih dovoljenj za te namene. 

(2) Tujcu s stalnim prebivališčem v drugi državi se izda dovoljenje 
za delo na vlogo delodajalca. Ta je v skladu s tem zakonom tudi 
zadolžen za prijavo začetka in konca dela tujca. Fizična oseba, ki 
ni registrirana za opravljanje dejavnosti, ne more biti delodajalec 
pri sezonskem delu tujcev, razen v primeru iz drugega odstavka 
20. člena. 

(3) Dovoljenja za delo se izdajo v okviru kvote dovoljenj za delo, 
določene za sezonsko delo. Dovoljenje se izda, če tujcu v zadnjih 
dveh letih pred vložitvijo vloge za izdajo delovnega dovoljenja ni 
bila izrečena kazen za prekršek po tem zakonu. 

(4) Dovoljenje za delo je vezano na določeno časovno obdobje v 
koledarskem letu in ga ni mogoče podaljšati ali obnoviti po izteku 
njegove veljavnosti, če s tem zakonom ni drugače določeno. 

(5) Razen v primerih iz 20. in 21. člena tega zakona lahko tujec v 
tekočem koledarskem letu samo enkrat pridobi dovoljenje za 
delo, z veljavnostjo do treh mesecev. V naslednjem koledarskem 
letu lahko delodajalec zaprosi za novo dovoljenje za istega tujca, 
ob pogoju obvezne vmesne prekinitve. Ta je določena s trajanjem 

* veljavnosti predhodno izdanega dovoljenja. 

(6) S tujcem, ki opravlja sezonsko delo, delodajalec praviloma 
sklene delovno razmerje za določen čas, razen v primeru, ko 
delo traja manj kot en mesec, oziroma v primeru, ko se delo 
opravlja na področju kmetijstva in gozdarstva. 

(7) Pred potekom časa, določenega v petem odstavku, tujcu po 
izteku dovoljenja za delo, izdanega za sezonsko delo v tekočem 
koledarskem letu ne more biti izdano novo delovno dovoljenje za 
druge namene. 

20. člen 
Sezonsko delo v kmetijstvu in gozdarstvu 

(1) Dovoljenje za delo na področju kmetijstva in gozdarstva se 
glede na določbo četrtega odstavka 19. člena lahko podaljša in 
sicer največ trikrat letno, če skupno trajanje dela ne presega šest 
mesecev v koledarskem letu. 

(2) Delodajalec je lahko pravna ali fizična oseba, registrirana za 
opravljanje dejavnosti ter fizična oseba, ki je lastnik ali zakupnik 
kmetije ali gozda oziroma kmetijskega zemljišča. 
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21. člen 
Sezonsko delo v gradbeništvu 

(1) Dovoljenje za sezonsko zaposlitev na področju gradbeništva 
je omejeno na največ devet mesecev v kateremkoli 
dvanajstmesečnem obdobju. 

(2) Obvezna vmesna prekinitev pred ponovno izdajo dovoljenja 
za delo istemu tujcu, je določena z veljavnostjo predhodno 
izdanega dovoljenja, ne glede na to, ali za dovoljenje zaprosi isti 
ali drugi delodajalec. 

VIII. POGLAVJE 

DELO TUJIH POSLOVODNIH DELAVCEV 

22. člen 
Pogoji za delo 

(1) Tujci, ki jim je po zakonu, s katerim se urejajo gospodarske 
družbe oziroma po drugih predpisih Republike Slovenije, 
omogočeno vodenje poslov pri posamezni družbi, podružnici ali 
drugi organizaciji, lahko opravljajo poslovodno funkcijo na podlagi 
delovnega dovoljenja. 

(2) Vrsta delovnega dovoljenja, ki se izda tujemu poslovodnemu 
delavcu, se razlikuje glede na to, ali gre za pogodbeni odnos med 
tujim poslovodnim delavcem in družbo, podružnico oziroma drugo 
organizacijo, ali za upravičenja, ki izhajajo iz ustanoviteljskih pravic. 

(3) Če tujec opravlja poslovodno funkcijo na podlagi pogodbenega 
razmerja z družbo, podružnico ali drugo organizacijo, se izda 
dovoljenje za delo na vlogo delodajalca za čas trajanja mandata. 

(4) Kadar tujec ustanavlja osebno družbo ali drugo organizacijo, 
v kateri lahko že na podlagi statusa ustanovitelja vodi posle, 
mora pred vpisom v ustrezni register pridobiti osebno delovno 
dovoljenje za samozaposlitev, v skladu z določbo šestega in 
sedmega odstavka 10. člena tega zakona. 

(5) Tujim poslovodnim delavcem se delovno dovoljenje izda 
neodvisno od stanja in razmer na trgu dela, razen v primerih iz 
prejšnjega odstavka, ko vlada lahko določi omejitve na podlagi 
devetega odstavka 5. člena tega zakona. 

(6) Dovoljenje za delo, ki se tujcu izda po tretjem odstavku, se po 
preteku veljavnosti lahko ponovno izda, če tujec v času veljavnosti 
predhodnega dovoljenja ni bil kaznovan za prekršek po tem 
zakonu. 

(7) Zavezanec za prijavo in odjavo dela tujca po tretjem odstavku 
je delodajalec, s katerim tujec sklene pogodbeno razmerje. 

IX. POGLAVJE 

POGODBENE STORITVE TUJCEV NA PODLAGI 
DOVOLJENJA ZA DELO 

23. člen 
Pogoji za individualne storitve tujcev 

(1) Tuja samozaposlena oseba, oziroma tujec, ki ni registriran za 

opravljanje dejavnosti, s stalnim prebivališčem izven Republike 
Slovenije, lahko pridobi dovoljenje za delo za izvedbo pogodbenih 
storitev le v utemeljenih primerih, ko se zahteva specialistično 
znanje izvajalca storitve, ki ga ni mogoče zagotoviti s ponudbo na 
notranjem trgu. 

(2) Dovoljenje za delo izda zavod za zaposlovanje na vlogo 
naročnika storitve v okviru kvote delovnih dovoljenj, določenih za 
storitve tujcev. Naročnik storitve mora prijaviti začetek in 
prenehanje dela tujca, v skladu z določbami tega zakona. 

(3) Dovoljenje za delo se lahko izda večkrat v koledarskem letu, 
vendar skupno največ za devetdeset dni. Tujcem, ki opravljajo 
storitve na področju znanosti, kulture, športa, zdravstva in 
izobraževanja, se lahko izda dovoljenje za delo z veljavnostjo do 
enega leta, kadar ni pogojev za sklenitev delovnega razmerja. 
Dovoljenje se izda, če naročniku storitve ali osebi iz prvega 
odstavka v zadnjih treh letih pred vložitvijo vloge za izdajo 
delovnega dovoljenja ni bila izrečena kazen za prekršek po tem 
zakonu. 

(4) Zavod za zaposlovanje ugotavlja utemeljenost za izdajo 
dovoljenja za izvajanje posameznih storitev glede na stanje in 
razmere na trgu dela ter razpoložljivo kvoto dovoljenj. V primeru 
dvoma o upravičenosti izdaje dovoljenja za delo zavod za 
zaposlovanje odloči na podlagi mnenja, ki ga pridobi od pristojne 
zbornice, poklicnega združenja oziroma ministrstva, pristojnega 
za področje dejavnosti, ali drugega organa, ki ga ministrstvo 
pooblasti za izdajo mnenj. 

(5) V primeru, ko je pogodba o delu s tujcem sklenjena za obdobje, 
daljše od enega leta, se dovoljenje za delo lahko letno obnavlja do 
izteka pogodbe. 

(6) Minister, pristojen za delo, v podzakonskem aktu iz osmega 
odstavka 13. člena podrobneje predpiše pogoje, ki jih morajo 
upoštevati tujci pri izvajanju storitev na ozemlju Republike Slovenije. 

X. POGLAVJE 

POGODBENE STORITVE TUJCEV NA PODLAGI 
PRIJAVE DELA 

24. člen 
Pogodbene storitve tujih umetnikov in poklicnih 

ustvarjalcev 

(1) Storitve, ki jih osebno izvajajo tuji koncertni ali odrski umetniki 
ali pripadniki poklicnih skupin, artisti, filmski, radijski ali televizijski 
ustvarjalci, pevci ali glasbeniki, se lahko izvajajo brez delovnega 
dovoljenja, če skupaj ne trajajo več kot sedem dni. Izjema so 
cirkuške predstave in zabaviščni parki, ko je dopustno delo brez 
delovnih dovoljenj na podlagi skupinsko prijavljenih tujcev za 
celoten čas odobrenega bivanja v državi. 

(2) Pogoj za izvajanje storitev po prejšnjem odstavku je prijava 
dela na zavodu za zaposlovanje. Zavezanec za prijavo dela je 
prireditelj oziroma producent v kraju izvajanja storitve, če se dela 
izvajajo na več lokacijah pa v kraju, kjer je sedež prireditelja 
oziroma producenta. 

(3) V primeru, da se delo v okviru pogodb s prireditelji oziroma 
producenti izvaja dalj časa, kot je določeno v prvem odstavku, 
morajo tujci pridobiti delovno dovoljenje v skladu z naravo dela, ki 
ga opravljajo. 
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(4) Storitve, navedene v prvem odstavku, se lahko izvajajo na 
podlagi potrdila o prijavi dela večkrat, vendar skupno največ 
trideset dni v koledarskem letu. 

25. člen 
Sejemske storitve 

(1) Tuji delavci, ki so napoteni v državo z namenom postavitve, 
opremljanja in razstavljanja opreme in predmetov v okviru 
sejemskih in razstavnih prireditev, ki se jih udeležuje njihov 
delodajalec, ne potrebujejo delovnega dovoljenja, če storitve 
opravijo v času, ki ni daljši od trajanja sejma. 

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka je potrebno, da tuji delodajalec, 
ki razstavlja svoje proizvode oziroma predmete, prijavi delo tujcev 
na zavodu za zaposlovanje v kraju, kjer se storitev izvaja. 

26. člen 
Storitve vezane na dobavo blaga in servisiranje 

(1) Delovna dovoljenja niso potrebna v naslednjih primerih: 

- kadar so storitve, ki jih opravijo tuji delavci povezane z dobavo 
in montažo strojev, naprav ali opreme, uvajanjem osebja naročnika, 
oziroma demoniažo strojev, naprav ali opreme, 

- ko gre za izvajanje rednih vzdrževalnih servisov, če so ti 
dogovorjeni v pogodbi o nakupu strojev, naprav ali opreme in jih 
opravljajo delavci, zaposleni pri proizvajalcu, 

- ko je dobavitelj na podlagi pogodbe o dobavi strojev, naprav ali 
opreme iz tujine dolžan na svoje stroške odpraviti napake na 
dobavljenih strojih, napravah ali opremi, 

če delo ne traja več kot sedem dni in zavezanec za prijavo prijavi 
delo tujcev. 

(2) Zavezanec za prijavo je domači naročnik, za katerega tuji 
delodajalec s svojimi delavci opravlja storitve. 

27. člen 
Interventne storitve 

(1) V primerih, ko je potrebno na zaprosilo domačega naročnika, 
ki je lahko gospodarska družba, državni organ, lokalna skupnost 
ali pooblaščena organizacija, nemudoma zagotoviti storitve tujega 
izvajalca zaradi odprave ali preprečitve gospodarske škode ter 
drugih posledic naravnih in drugih nesreč ali havarij, oziroma 
zaradi reševanja življenj ali ukrepov, potrebnih za preprečitev 
ogrožanja zdravja prebivalstva, za tuje delavce oziroma ustrezno 
usposobljene tuje fizične osebe ni potrebno pridobiti delovnega 
dovoljenja. 

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora naročnik storitve 
najkasneje v treh dneh po prihodu tujcev v državo prijaviti delo 
tujcev pri zavodu za zaposlovanje v kraju, kjer ima naročnik 
sedež. 

(3) Opravljanje storitev po tem členu lahko traja največ trideset 
dni. V primeru potrebe po daljši prisotnosti mora naročnik zaprositi 
za izdajo dovoljenja za delo za prijavljene tujce, ki se izda 
neodvisno od stanja in razmer na trgu dela. 

28. člen 
Omejitve 

V primeru, da se ponudnikom storitev iz Republike Slovenije v 
drugi državi ne dovoljuje izvajanja storitev iz 24., 25. in 26. člena 
tega zakona, lahko minister, pristojen za delo, na predlog ministra, 
pristojnega za področje dejavnosti, predpiše izdajo delovnih 
dovoljenj. 

XI. POGLAVJE 

PRIJAVA IN ODJAVA DELA TUJCEV 

29. člen 
Splošne določbe o prijavi oziroma odjavi dela tujca 

(1) Prijava dela tujcev je obvezen pogoj, ki velja za vse tujce, ki 
se zaposlijo ali delajo v Republiki Sloveniji na podlagi določb tega 
zakona. 

(2) Zavezanci za prijavo dela tujcev po tem zakonu so dolžni 
prijaviti začetek in prenehanje dela tujca v skladu z določbami 
tega zakona. 

(3) Pristojna enota zavoda za zaposlovanje zavezancu za prijavo 
izda potrdilo o prijavi dela tujca na predpisanem obrazcu, ki ga 
izda zavod za zaposlovanje. 

(4) Zavezanec za prijavo mora ves čas izvajanja dela hraniti 
potrdilo na sedežu poslovanja, v primeru dela na terenu pa na 
mestu, kjer tujec dela. Če prijava dela temelji na delovnem 
dovoljenju, je zavezanec dolžan prijavo hraniti toliko časa kot 
ostale predpisane dokumente. 

(5) Zavezanec za prijavo dela tujca je na zahtevo nadzorstvenega 
organa dolžan temu predložiti potrdilo o prijavi dela. Če tega ne 
stori se šteje, kot da nima potrdila. 

(6) V primeru izgube dokumenta izda pristojna enota zavoda za 
zaposlovanje zavezancu nadomestni dokument. 

(7) Podrobnejša navodila o postopku prijave in prenehanja dela 
tujca, dokazih, ki jih je potrebno priložiti k prijavam in o 
medsebojnem posredovanju podatkov iz prijav posameznim 
organom in službam predpiše minister, pristojen za delo. 

XII. POGLAVJE 

NADZORSTVO 

30. člen 
Pristojni nadzorstveni organi 

(1) Za nadzorstvo nad izvajanjem zakona je pristojen Inšpektorat 
Republike Slovenije za delo (v nadaljevanju: inšpektorat za delo). 
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(2) Pri izvajanju nadzorstvenih nalog se inšpektorat za delo po 
potrebi povezuje s tržnim inšpektoratom, policijo ter drugimi 
pristojnimi organi. Zavod za zaposlovanje pri tem sodeluje s 
podatki in dokumentacijo, ki je bila uporabljena v postopku 
pridobivanja delovnih dovoljenj. 

(3) Pobudo za inšpekcijski nadzor lahko da katerakoli pravna ali 
fizična oseba, po uradni dolžnosti pa zavod za zaposlovanje v 
primeru suma kršitve tega zakona. 

(4) Inšpektorat za delo o uvedenih postopkih in izrečenih kaznih 
tekoče obvešča zavod za zaposlovanje, ki vodi evidenco o 
prekrških delodajalcev in tujcev. 

31. člen 
Obveznosti do nadzorstvenih organov 

(1) Tujec in delodajalec, ki zaposluje ali napotuje tujca, sta dolžna 
sodelovati s pristojnimi nadzorstvenimi organi in se podrejati 
njihovim ukrepom. Pristojnim organom morata omogočiti dostop 
do vseh razpoložljivih dokazil, na podlagi katerih so izdani 
dokumenti, ki dovoljujejo zaposlitev oziroma delo v Republiki 
Sloveniji. 

(2) Tujec je dolžan hraniti delovno dovoljenje na mestu kjer dela, 
in ga na zahtevo pristojnega nadzorstvenega organa predložiti 
kot dokazilo v postopku. 

(3) Če je delovno dovoljenje izdano na vlogo delodajalca, je ta 
dolžan sodelovati v postopku nadzora z vso zahtevano 
dokumentacijo, en izvod delovnega dovoljenja pa stalno hraniti 
na sedežu poslovanja oziroma na vsakokratnem delovišču na 
terenu, kadar se dejavnost izvaja izven sedeža. 

(4) Delodajalec je dolžan hraniti vso dokumentacijo v zvezi z 
delom in plačilom tujca še pet let po prenehanju zaposlitve ali dela 
tujca v Republiki Sloveniji. 

(5) Podrobnejša navodila glede izvajanja določb iz tretjega in 
četrtega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za delo. 

XIII. POGLAVJE 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

32. člen 
Obveznosti organov 

(1) Organi, pristojni za izvajanje tega zakona, smejo zbirati osebne 
Podatke o tujcih v skladu z vsebino evidenc in o delodajalcih, 
določene s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi 
Podzakonskimi predpisi. 

(2) Zbiranje in posredovanje osebnih podatkov mora biti v skladu 
2 zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki se smejo 
uporabljati samo v namene, določene s tem zakonom. 

(3) Državni in drugi organi in organizacije, ki razpolagajo s podatki, 
Pomembnimi za ugotavljanje nepravilnosti pri izvajanju tega 
zakona, so dolžni medsebojno sodelovati in na zahtevo pristojnega 
organa iz 30. člena tega zakona temu tudi posredovati podatke. 

XIV. POGLAVJE 

TAKSE IN NADOMESTILO POSEBNIH STROŠKOV 

33. člen 
Takse 

(1) Za vloge, spise in dejanja, opravljena po tem zakonu, se 
plačuje taksa po zakonu o upravnih taksah. 

34. člen 
Nadomestilo posebnih stroškov 

(1) V zvezi z izdajanjem delovnih dovoljenj napotenim tujim 
delavcem, ki na čezmejni način izvajajo storitve v Republiki 
Sloveniji, se zaračuna nadomestilo za posebne stroške. 

(2) Posebni stroški se zaračunajo delodajalcu za stroške, ki 
nastanejo zavodu za zaposlovanje v postopku izdajanja delovnih 
dovoljenj v zvezi s preverjanjem pogojev iz prvega odstavka 13. 
člena in z vodenjem evidence po tem zakonu. 

(3) Višino posebnih stroškov predpiše minister, pristojen za delo, 
na predlog upravnega odbora zavoda za zaposlovanje. 

(4) Posebni stroški so vir prihodkov zavoda za zaposlovanje. 

XV. POGLAVJE 

EVIDENCE 

35. člen 

(1) Evidenco tujcev, ki se zaposlijo in delajo na ozemlju Republike 
Slovenije po tem zakonu, vodi zavod za zaposlovanje. 

(2) Podatki o tujcih, ki jih zavod za zaposlovanje zbira in evidentira 
iz vlog za izdajo delovnega dovoljenja so naslednji: 

1. ime in priimek ter priimek ob rojstvu, 
2. spol, 
3. dan , mesec in leto rojstva, 
4. EMŠO, če mu je določena, 
5. kraj in država rojstva, 
6. državljanstvo, 
7. zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v 

Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka), 
8. sedanje stalno oziroma začasno prebivališče v Republiki 

Sloveniji (kraj, ulica in hišna številka), 
9. vrsta in številka potne listine, datum in kraj izdaje ter njeno 

veljavnost, 
10. vrsta dovoljenja za prebivanje, datum izdaje ter njeno 

veljavnost, 
11. stopnja strokovne izobrazbe, 
12. poklic, 
13. posebna znanja in 
14. delovne izkušnje. 
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(3) Zavod za zaposlovanje lahko zbira in evidentira podatke o 
tujcih iz evidenc: 

1. ministrstva, pristojnega za notranje zadeve o prebivališču v 
Republiki Sloveniji in izdanih vizumih za kratkotrajna dela v 
Republiki Sloveniji in 

2. zavoda Republike Slovenije za zdravstveno zavarovanje o 
zdravstvenem oziroma pokojninsko in invalidskem 
zavarovanju tujcev v Republiki Sloveniji 

(4) Podatke o kaznovanosti tujca, lahko zavod za zaposlovanje 
zbira in evidentira iz evidenc pristojnih državnih organov na podlagi 
pisnega soglasja tujca. 

(5) Podatki iz evidenc iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 
tega člena se hranijo dve leti po poteku veljavnosti delovnega 
dovoljenja in se nato arhivirajo. 

(6) Minister, pristojen za delo, podrobneje predpiše vrste evidenc, 
način in postopke vodenja. 

XVI. POGLAVJE 

KAZENSKE DOLOČBE 

36. člen 

(1) Z denarno kaznijo 100.000 SIT se na kraju samem kaznuje 
za prekršek tujec, ki opravlja delo, za katero mu ni bilo izdano 
delovno dovoljenje (šesti odstavek 4. člena). 

37. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 5.000.000 do 10.000.000 SIT se kaznuje 
za prekršek delodajalec - pravna oseba, ki tujca prepusti na delo 
tretjim osebam (sedmi odstavek 4. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 SIT se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba delodajalca, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 5.000.000 SIT se kaznuje 
za prekršek delodajalec - samozaposlena oseba, ki tujca prepusti 
na delo tretjim osebam (sedmi odstavek 4. člena). 

38. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 200.000 do 3.000.000 SIT se kaznuje 
za prekršek delodajalec - pravna ali samozaposlena oseba, ki 
mu zakon dovoljuje opravljanje dejavnosti prepuščanja dela 
delavcev drugemu uporabniku, če sklene pogodbo o zaposlitvi s 
tujcem, ki nima dovoljenja za stalno prebivanje (deveti odstavek 
4. člena). 

(2) Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi 
odgovorna oseba delodajalca, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

39. člen 

Z denarno kaznijo 100.000 SIT se na kraju samem kaznuje za 
prekršek fizična oseba, ki sklene pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo 
o delu s tujcem, ki nima dovoljenja za prebivanje (deseti odstavek 
4. člena). 

40. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 5.000.000 SIT se kaznuje 
za prekršek delodajalec - pravna ali samozaposlena oseba, ki 
sklene pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu s tujcem, ki nima 
delovnega dovoljenja (prvi odstavek 8. člena). 

(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 SIT se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba delodajalca, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

Z denarno kaznijo 100.000 SIT se na kraju samem kaznuje za 
prekršek delodajalec - fizična oseba, ki sklene pogodbo o zaposlitvi 
ali pogodbo o delu s tujcem, ki nima delovnega dovoljenja (prvi 
odstavek 8. člena). 

41. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 5.000.000 SIT se kaznuje 
za prekršek delodajalec - pravna ali samozaposlena oseba, ki 
predloži lažno izjavo o nekaznovanosti (deseti odstavek 8. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 SIT se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba delodajalca, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 SIT se kaznuje za 
prekršek delodajalec - fizična oseba, ki predloži lažno izjavo o 
nekaznovanosti (deseti odstavek 8. člena). 

42. člen 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 SIT se kaznuje za 
prekršek tujec, ki vlogi za izdajo osebnega delovnega dovoljenja 
predloži lažno izjavo o nekaznovanosti (deseti odstavek 8. člena). 

43. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 50.000 do 500.000 SIT se kaznuje za 
prekršek delodajalec - pravna ali samozaposlena oseba, ki ne 
vrne delovnega dovoljenja tujca, s katerim ni sklenil delovnega 
oziroma pogodbenega razmerja, ali je prekinil delovno razmerje 
oziroma pogodbo o delu pred iztekom veljavnosti dovoljenja, 
oziroma samozaposlena oseba, ki ne vrne osebnega delovnega 
dovoljenja za določen čas, če pred iztekom veljavnosti dovoljenja 
preneha opravljati dejavnost (enajsti odstavek 8. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 SIT se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba delodajalca, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo od 10.000 do 150.000 SIT se kaznuje za 
prekršek delodajalec - fizična oseba, ki ne vrne delovnega 
dovoljenja tujca, s katerim ni sklenil delovnega oziroma 
pogodbenega razmerja, ali je prekinil delovno razmerje oziroma 
pogodbo o delu pred iztekom veljavnosti dovoljenja (enajsti 
odstavek 8. člena). 

44. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 5.000.000 SIT se kaznuje 
za prekršek tuji delodajalec, ki ne zagotovi delovnopravnih pogojev 
iz sedmega odstavka 13. člena in šestega odstavka 15. člena 
tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 SIT se kaznuje za 
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prekršek tudi odgovorna oseba delodajalca, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

45. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 5.000.000 SIT se kaznuje 
za prekršek zavezanec za prijavo - pravna ali samozaposlena 
oseba, ki ne prijavi začetka in prenehanja dela tujca (drugi 
odstavek 29. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 SIT se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba delodajalca, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo od 10.000 do 150.000 SIT se kaznuje za 
prekršek zavezanec za prijavo - fizična oseba, ki ne prijavi 
začetka in prenehanja dela tujca (drugi odstavek 29. člena). 

46. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 500.000 SIT do 3.000.000 SIT se kaznuje 
za prekršek delodajalec - pravna ali samozaposlena oseba, ki ne 
omogoči dostopa do vseh razpoložljivih dokazov, na podlagi 
katerih so izdani dokumenti, ki dovoljujejo zaposlitev oziroma 
delo tujca (prvi odstavek 31. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 SIT se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba delodajalca, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo 100.000 SIT se na kraju samem kaznuje 
za prekršek delodajalec - fizična oseba, ki ne omogoči dostopa 
do vseh razpoložljivih dokazov, na podlagi katerih so izdani 
dokumenti, ki dovoljujejo zaposlitev oziroma delo tujca (prvi 
odstavek 31. člena). 

47. člen 

Z denarno kaznijo 100.000 SIT se na kraju samem kaznuje za 
prekršek tujec, ki ne predloži delovnega dovoljenja na poziv 
nadzorstvenega organa (drugi odstavek 31. člena). 

48. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 150.000 do 1.000.000 SIT se kaznuje 
*a prekršek delodajalec - pravna ali samozaposlena oseba, ki ne 
hrani delovnega dovoljenja na sedežu podjetja ali na delovišču 
izven sedeža podjetja (tretji odstavek 31. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 20.000 do 100.000 SIT se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba delodajalca, ki stori prekršek iz 
Prejšnjega odstavka. 

49. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 500.000 do 3.000.000 SIT se kaznuje 
23 prekršek delodajalec - pravna ali samozaposlena oseba, ki ne 
shrani dokumentacije v zvezi z delom in plačilom tujca (četrti 
odstavek 31. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 SIT se kaznuje za 
Prekršek tudi odgovorna oseba delodajalca, ki stori prekršek iz 
Prejšnjega odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo 50.000 SIT se na kraju samem kaznuje za 
Prekršek delodajalec - fizična oseba, ki ne shrani dokumentacije 
v zvezi z delom in plačilom tujca (četrti odstavek 31. člena). 

XVII. POGLAVJE 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

50. člen 

Minister, pristojen za delo, izda v treh mesecih po uveljavitvi tega 
zakona predpise za njegovo izvrševanje iz devetega odstavka 8. 
člena, četrtega odstavka 11. člena, osmega odstavka 13. člena, 
devetega odstavka 18. člena, sedmega odstavka 29. člena, 
petega odstavka 31. člena in iz 35. člena tega zakona. 

51. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o 
zaposlovanju tujcev (Uradni list RS, št. 33/92, 43/98 odločba US). 

52. člen 

Postopki, ki so se začeli po določbah zakona o zaposlovanju 
tujcev, se nadaljujejo po tem zakonu, če je ta za prizadete 
ugodnejši. 

53. člen 

(1) Tujci, ki jim bo s pravnomočno sodbo sodišča priznano delovno 
razmerje v času od 18. julija 1992 do 15. oktobra 1992, lahko 
pridobijo osebno delovno dovoljenje za čas veljavnosti enega 
leta. Vlogo morajo vložiti v roku devetdeset dni od pravnomočnosti 
sodbe. 

(2) Tujci iz prejšnjega odstavka lahko pridobijo delovno dovoljenje 
po tem zakonu, če je to zanje ugodneje. 

54. člen 

(1) Tujci z dovoljenjem za prebivanje v Republiki Sloveniji, ki so 
pridobili osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas po zakonu 
o zaposlovanju tujcev, morajo v roku šestih mesecev po uveljavitvi 
tega zakona zamenjati to dovoljenje za osebno delovno dovoljenje 
za nedoločen čas po tem zakonu. 

(2) Vlogo za zamenjavo osebnega delovnega dovoljenja za 
nedoločen čas po prejšnjem odstavku tujci vložijo pri pristojni 
enoti zavoda za zaposlovanje. Vlogi morajo priložiti dovoljenje za . 
prebivanje. 

(3) Zavod za zaposlovanje v roku enega meseca po uveljavitvi 
zakona seznani vse imetnike osebnih delovnih dovoljenj za 
nedoločen čas z obveznostjo zamenjave teh dovoljenj za nova 
ter o roku za zamenjavo. 

(4) Za zamenjavo osebnega delovnega dovoljenja za nedoločen 
čas iz prvega odstavka se taksa ne plača. 

(5) Po poteku roka iz prvega odstavka osebno delovno dovoljenje 
za nedoločen čas, izdano po zakonu o zaposlovanju tujcev, 
preneha veljati. 

55. člen 

(1) Tujci, ki so v skladu z 10. členom zakona o zaposlovanju 
tujcev pridobili ustrezno dovoljenje, ki je štelo kot osebno delovno 
dovoljenje za opravljanje samostojne poklicne ali druge pridobitne 
dejavnosti in so na tej podlagi socialno zavarovani, morajo v roku 
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šestih mesecev vložiti vlogo pri pristojnem zavodu za 
zaposlovanje za izdajo osebnega delovnega dovoljenja, ki se 
izda v skladu z 10. členom tega zakona, za nedoločen ali določen 
čas glede na čas opravljanja dejavnosti pred uveljavitvijo tega 
zakona. Za izdajo osebnega delovnega dovoljenja iz tega člena 
se taksa ne plača. 

(2) Zavod za zaposlovanje v roku enega meseca po uveljavitvi 
zakona seznani vse tujce iz prvega odstavka tega člena z 
obveznostjo zamenjave teh dovoljenj za nova in o roku za 
zamenjavo. 

(3) Po poteku roka iz prejšnjega odstavka dovoljenje, ki je štelo 
kot osebno delovno dovoljenje po zakonu o zaposlovanju tujcev, 
preneha veljati. 

56. člen 

Izdani dokumenti, ki so po 11. členu zakona o zaposlovanju tujcev 

šteli kot osebno delovno dovoljenje, ostanejo v veljavi do 
prenehanja njihove veljavnosti. 

57. člen 

Do izdaje predpisov na podlagi tega zakona se še naprej uporablja 
Navodilo o izvajanju zakona o zaposlovanju tujcev (Uradni list 
RS, št. 54/97 in 80/99) in Navodilo o načinu ugotavljanja pravice 
do dostopa na trg delovne sile in zaposlitve brez delovnega 
dovoljenja za zakonce in otroke oseb državljanov držav članic 
Evropske unije, ki zakonito delajo in bivajo v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 6/99), če določbe navodil niso v nasprotju s 
tem zakonom. 

58. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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ZAKON O ZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV 

KAZALO 

I. POGLAVJE: SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen Vsebina zakona 
2. člen Opredelitev pojmov 
3. člen Uporaba zakona 
4. člen Temeljne določbe 

II. POGLAVJE: OMEJITEV ŠTEVILA TUJCEV NA TRGU DELA 

5. člen Določitev najvišjega števila tujcev 
6. člen Določitev prioritet 
7. člen Prepoved novega zaposlovanja ali dela 

III. POGLAVJE: DELOVNA DOVOLJENJA 

8. člen Splošne določbe 
9. člen Pristojni organi 
10. člen Osebno delovno dovoljenje 
11. člen Dovoljenje za zaposlitev 
12.člen Dovoljenje za delo 

IV. POGLAVJE: ČEZMEJNO IZVAJANJE STORITEV TUJIH 
PODJETIJ Z NAPOTENIMI DELAVCI 

13.člen Pogoji za čezmejno izvajanje storitev 
14.člen Izjeme 

V. POGLAVJE: NAMEŠČANJE TUJIH DELAVCEV 

15. člen Splošni pogoji za nameščaje delavcev 
16.člen Gibanje oseb znotraj združb 
17. člen Nameščanje delavcev za izvajanje storitev 

VI. POGLAVJE: USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE 
TUJCEV 

18. člen Pogoji za usposabljanje in izpopolnjevanje 

VIL POGLAVJE: SEZONSKO DELO TUJCEV 

19-člen Splošne določbe 
20-člen Sezonsko delo v kmetijstvu in gozdarstvu 
21. člen Sezonsko delo v gradbeništvu 

VIII. POGLAVJE: DELO TUJIH POSLOVODNIH DELAVCEV 

22. člen Pogoji za delo 

IX. POGLAVJE: POGODBENE STORITVE TUJCEV 
NA PODLAGI DOVOLJENJA ZA DELO 

23. člen Pogoji za individualne storitve tujcev 

X. POGLAVJE: POGODBENE STORITVE TUJCEV 
NA PODLAGI PRIJAVE DELA 

24. člen Pogodbene storitve tujih umetnikov in poklicnih 
ustvarjalcev 

25. člen Sejemske storitve 
26. člen Storitev vezane na dobavo blaga in servisiranje 
27. člen Interventne storitve 
28. člen Omejitve 

XI. POGLAVJE: PRIJAVA IN ODJAVA DELA TUJCEV 

29. člen Splošne določbe o prijavi oziroma odjavi dela tujca 

XII. POGLAVJE: NADZORSTVO 

30. člen Pristojni nadzorstveni organi 
31. člen Obveznosti do nadzorstvenih organov 

XIII. POGLAVJE: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

32. člen Obveznosti organov 

XIV. POGLAVJE: TAKSE IN NADOMESTILO 
POSEBNIH STROŠKOV 

33. člen Takse 
34. člen Nadomestilo posebnih stroškov 

XV. POGLAVJE: EVIDENCE (35.člen) 

XVI. POGLAVJE: KAZENSKE DOLOČBE ( 36. - 49. člen) 

XVII. POGLAVJE: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
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OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 24.02.2000 
obravnaval in sprejel zakon o zaposlovanju in delu tujcev v prvi 
obravnavi ter naložil Vladi Republike Slovenije, da kot predlagatelj 
pripravi predlog zakona za drugo obravnavo. Pri tem je Državni 
zbor Republike Slovenije sprejel šest stališč, ki predlagatelja 
zavezujejo da: 

1. upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve; 

2 prouči mnenje Komisije Državnega sveta za družbene 
dejavnosti; 

3. prouči splošne in konkretne pripombe Zveze svobodnih 
sindikatov Slovenije; 

4. prouči določilo 7. člena predloga zakona, ali je razlog za 
omejitev zaposlovanja tudi kršitev predpisov o delu na črno 
in kršitev delovno pravne zakonodaje; 

5. upošteva število brezposelnih Slovencev in podatek, da 
število tujcev, ki v različnih oblikah dela na ozemlju Republike 
Slovenije, trenutno ne presega 5% aktivnega prebivalstva 
Republike Slovenije; 

6. prouči besedilo petega odstavka 5. člena. 

Glede na sprejeta stališča Državnega zbora Republike Slovenije 
in razpravo je predlagatelj proučil vsebino predloga zakona in na 
tej podlagi pripravil predlog zakona o zaposlovanju in delu tujcev 
za drugo obravnavo. 

Predlagatelj je ob usklajevanju predloga zakona s pripombami in 
stališči iz razprave izvedel tudi potrebne vsebinske popravke in 
dopolnitve zakona ter redakcijske popravke. 

1) Glede na stališče, da predlagatelj upošteva mnenje Sekretariata 
za zakonodajo in pravne zadeve, je predlagatelj proučil vse 
pripombe načelne narave izpostavljene v mnenju, kakor tudi v 
zvezi s samim besedilom zakonskega predloga in njegovim 
oblikovanjem in predlog zakona temu ustrezno spremenil oziroma 
dopolnil v 1., 2., 3., 5., 6., 7., 11., 13., 15., 16., 18., 23., 34., 44. in 
45. členu predloga zakona. 

V zvezi z opozorilom na legalitet no načelo iz 120. člena Ustave 
Republike Slovenije, po katerem je uprava vezana na Ustavo in 
zakone in ob upoštevanju določbe 87. člena Ustave, po kateri se 
pravice in obveznosti državljanov ter drugih oseb lahko določi le 
z zakonom, je po mnenju predlagatelja potrebno izpostaviti, da je 
pri proučevanju posameznih pripomb sekretariata izhajal iz 
ugotovitve, da področje trga dela po naravi stvari ne omogoča 
definiranja bodočih gibanj ponudbe in povpraševanja, posledično 
pa to velja tudi za delo in storitve tujcev, kar je upoštevano tudi pri 
dopolnjevanju kriterijev. Ker je zaposlovanje in delo tujcev posledica 
razmer na trgu dela, ga ni mogoče obravnavati kot konstanto, ki 
je že vnaprej znana in predvidljiva, temveč je ti dve kategoriji 
nujno obravnavati kot spremenljivi komponenti, ki ju neposredno 
oblikujejo predvsem gospodarski pa tudi politični dejavniki v 
Sloveniji, posredno pa njegovo vsebino določajo tudi gibanja v 
celotni Evropi. Zaradi tega dejstva je potrebno izpostaviti nujnost, 
da zakon omogoči Vladi ali ministru, pristojnemu za delo, da s 
predpisi nadalje urejata določena vprašanja iz tega zakona, 
skladno z nameni in cilji opredeljenimi v predlogu zakona. Osnovni 
kriteriji na podlagi katerih lahko Vlada oz. pristojni minister izda 
izvršilni predpis v okviru danega pooblastila, so v predlogu zakona 
določena posebna stanja oziroma gibanja na domačem trgu dela, 
ki narekujejo ukrepanje in s tem tudi možnost hitrega reagiranja 
na spremembe. 
Prav to dejstvo je upoštevano v predlogu zakona, ki v drugem 
odstavku 4. člena daje Vladi izrecno generalno pooblastilo in 

zadolžitev, da v skladu s sprejeto politiko zaposlovanja in dela 
tujcev (katere temelje določi vsaki dve leti Državni zbor RS z 
resolucijo o migracijski politiki) sprejema ukrepe za zaščito 
domačega trga dela, določene s tem predlogom zakona. Zaradi 
pomembnosti te zaščite tako za domače gospodarstvo, kot za 
zagotavljanje zaposlitvenih možnosti državljanom Slovenije na 
notranjem trgu, predlog zakona na več mestih izrecno zadolži 
Vlado ali pristojnega ministra, da v določeni izjemni situaciji ukrepa 
z določenim izvršilnim predpisom, s katerim to situacijo, ki jo 
zakon po vsebini definira, hitro in učinkovito reši. Z navedenimi 
podzakonskimi akti se ne posega v zakonske pravice in 
obveznosti tujcev do zaposlitve in dela v Sloveniji, razen v primeru 
desetega odstavka 13. člena, ko ni vzajemnosti, kar pa je v skladu 
z mednarodno prakso in ne nasprotuje načelom mednarodnega 
prava. 

Temu ustrezno je predlagatelj proučil pooblastilne norme in kriterije 
ter ustrezno spremenil 6., 11. in 15. člen predloga zakona. Da bi 
odpravil eventuelne nejasnosti, je črtal besedilo tretjega odstavka 
6. člena, saj je isti cilj možno doseči s spremembo besedila 3. 
točke drugega odstavka, ki se v spremenjenem besedilu glasi: 
"tujci, s strokovno izobrazbo, na področju deficitarnih poklicev.« 

V primeru četrtega odstavka 11. člena je predlagatelj jasneje 
opredelil v katerih primerih lahko minister v podzakonskem aktu 
določi, da se dovoljenje za zaposlitev izda brez preverjanja stanja 
na trgu dela. Kriterij je narava dela (n.pr. zaposlitev športnikov, 
kulturnih delavcev, osebja v diplomatskih predstavništvih, ki nimajo 
diplomatskega statusa ipd.). To določbo je potrebno povezovati 
tudi z določbo devetega odstavka 8. člena. 

V primeru petega odstavka 15. člena je predlagatelj črtal besedilo: 
»in pogoje za izvajanje storitev v okviru posameznih gospodarskih 
panog«, ter dopolnil prvotno predloženo besedilo z jasnejšo 
formulacijo pogojev, ki jih je potrebno upoštevati pri mednarodnih 
razpisih, ki jih predlagatelj v popravljenem besedilu veže za kriterij: 
»preprečitve škodljivih posledic na trgu dela.« 

Predlagatelj je odpravil tudi nedoslednosti v zvezi z uporabo 
pojmovnika (2. člen) v tekstu predloga zakona, kar je upošteval v 
spremenjeni formulaciji četrtega odstavka 5. člena, v 5. točki 
drugega odstavka 12. člena v zvezi z uporabo pojma tujec, kakor 
tudi pri redakcijskem popravku naslova 23. člena ter ustrezni 
uporabi pojma tujec v prvem, drugem in šestem odstavku istega 
člena. 
Popravki so izvedeni tudi v zvezi z doslednejšo uporabo pojma 
delodajalec, kar je upoštevano v določbi 44. člena predloga zakona. 
V zvezi s pripombo o potrebni doslednosti pri uporabi pojmovnika 
je predlagatelj izvedel tudi redakcijske popravke v tretjem, petem 
in šestem odstavku 13. člena in s tem zagotovil večjo jasnost. Na 
tej osnovi je v tretjem odstavku nadomestil besedilo »lahko fizična 
ali pravna oseba«, s pojmom »tuje podjetje« v petem odstavku je 
pojmu »tuji delodajalec« dodal pojasnilo - »izvajalec storitve«. 
Popravek je izvedel tudi v šestem odstavku tega člena s tem, da 
je pojem »izvajalec storitve« nadomestil s pojmom »tuji 
delodajalec«. 

V zvezi z opozorilom Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
na domnevo nedolžnosti po 27. členu ustave je predlagatelj zavzel 
stališče, da se iz predloga zakona črtajo prepovedi izdaje 
delovnega dovoljenja kot preventivni ukrep v vseh primerih, ko 
za storjeni prekršek storilcu še ni izrečena kazen. S tem v zvezi 
so tovrstne določbe črtane iz 4. točke drugega odstavka 7. člena, 
3. in 5. točke osmega odstavka 10. člena, petega odstavka 13. 
člena in drugega odstavka 15. člena. 
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Predlagatelj je v predlogu zakona za drugo obravnavo upošteval 
tudi konkretne pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve Državnega zbora in sicer: 

opustil je delitev predloga zakona na tri dele; 
črtal je drugi odstavek 1. člena; 
mnenju ustrezno je preoblikoval besedilo 5. točke drugega 
odstavka 3. člena in ga vsebinsko razširil še na področje 
humanitarnih dejavnosti, v smislu predloga Komisije za 
družbene dejavnosti Državnega sveta; 
v 5. členu je mnenju ustrezno jasno opredelil pojem kvote; 

- ministrstvu za delo se odvzame diskrecija za izdajo 
pozitivnega mnenja o možnem odstopanju od uporabe 
drugega odstavka 7. člena, ker ni vnaprej določljivih kriterijev;' 
temu ustrezno je črtano besedilo glede drugih izjem. Dopustne 
so samo izjeme, navedene v predlogu zakona; 
v devetem odstavku 11. člena je upoštevana zahteva po 
jasnejši fonnulaciji obdobij; enako velja tudi za primer prvega 
odstavka 18. člen; 
v 16. členu je ohranjen pojem »gibanje oseb znotraj združb«. 
Ta pojmovna opredelitev je v naš pravni red uvedena s 
sporazumi s sklenjenimi v okviru v Svetovne trgovinske 
organizacije. Pojem je uporabljen in uradno objavljen tudi v 
slovenski verziji dokumentov, uveljavljen pa je tudi v dosedanjih 
postopkih izvajanja sporazuma o trgovini s storitvami, zato 
predlagatelj meni, da ga ne bi kazalo spreminjati. Predlagatelj 
je navedeno pojmovno zvezo dodatno uvrstil v 2. člen predloga 
zakona; 

• v prvem odstavku 34. člena je predlagatelj odpravil pogojno 
obračunavanje dodatnih stroškov in člen dopolnil tako, da je 
jasno razvidno, da se nadomestilo za posebne stroške 
zaračuna za preverjanje ustreznih pogojev delodajalcev, ki 
na čezmejni način opravljajo storitve ter dodatno vodenje 
evidenc. Pogoje določajo drugi zakoni; 
glede višine mandatnih kazni predlagatelj meni, da ustrezajo 
poostreni politiki izvajanja pravnega reda na tem področju in 
jih ni potrebno spreminjati; 

• 45. člen predloga zakona je dodelan v skladu s predlogom v 
mnenju, in sankcija velja tako za primer neprijave začetka 
kot za prenehanje dela tujca. 

2) Predlagatelj je proučil tudi pripombe v mnenju Komisije 
Državnega sveta za družbene dejavnosti in jih upošteval pri 
pripravi zakona za drugo obravnavo. Pripombo komisije v 1. točki 
je smiselno in sistematiki zakona ustrezno upošteval z dopolnitvijo 
5. točke drugega odstavka 3. člena, tako da je iz uporabe zakona 
dodatno izvzel tudi osebe, ki organizirajo oziroma vodijo 
humanitarno dejavnost v okviru registriranih organizacij in verskih 
skupnosti. Predlagatelj meni, da so druge osebe, predlagane v 
stališču komisije, vezane na pogoj zagotavljanja eksistenčnih 
sredstev iz dela v teh organizacijah oziroma invalidskih podjetjih 
ter zato spadajo v režim delovnih dovoljenj. Pripomba iz 2. točke 
mnenja je v celoti upoštevana v spremenjenem petem odstavku 
5- člena. Predlagatelj je upošteval, da Komisija podpira pripombe 
Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. 

3) Splošne in konkretne pripombe Zveze svobodnih sindikatov 
Slovenije je predlagatelj proučil tudi v povezavi z razpravami, ki 
so tekle v Državnem zboru in njegovimi stališči, izraženimi v 4., 5. 
in 6. točki. 

Glede na to, da so bila ob prvi obravnavi zakona o zaposlovanju 
in delu tujcev v razpravi na Ekonomsko socialnem svetu, pa tudi 
kasneje samem proceduralnem postopku posebej izpostavljena 
vprašanja, kot so vpliv zakona o zaposlovanju in delu tujcev na 
zmanjševanje brezposelnosti, položaj dnevnih delovnih migrantov, 
Proučitev možnosti za prosto gibanje tujih kulturnih delavcev in 
izvajalcev zabavnih programov, kakor tudi vprašanja vključevanja 
sindikatov, naj v obrazložitvi navedemo tudi nekatere posebnosti, 

ki jih je upošteval predlagatelj pri pripravi zakona za drugo 
obravnavo. 

V zvezi z načelno pripombo, da zakon ne opredeljuje ustrezno 
vloge sindikata, predlagatelj meni, da je ta vključno s popravki 
zdaj ustrezno upoštevana v vseh zakonskih določbah, ko gre za 
odločanje, ki zadeva interese socialnih partnerjev, tako bo sindikat 
na podlagi zakona lahko sodeloval z: 

mnenjem o predlogu kvote, ki jo vladi predlaga minister (drugi 
odstavek 5. člena); 
zahtevo za omejevanje števila tujcev po regijah, področjih 
dejavnosti,... ki ga določi Vlada RS (5. točka osmega odstavka 
v povezavi s sedmim odstavkom 5. člena); 
soglasjem za medletno odstopanje navzgor najvišjega števila 
tujcev, ki ga določi Vlada RS (enajsti odstavek 5. člena); 
mnenjem pri prepovedi izvajanja čezmejnih storitev z 
napotenimi delavci, ki ga sprejme minister pristojen za delo, v 
primerih ko ni vzajemnosti (deseti odstavek 13. člena); 
soglasjem za izdajo podzakonskega akta s katerim s dodatno 
določijo primeri opravljanja storitev tujih podjetij brez delovnih 
dovoljenj (drugi odstavek 14. člena); 
stališčem glede splošnega gospodarskega interesa pri 
odločitvi Vlade RS glede odstopanja od načela vzajemnosti 
pri nameščanju tujih delavcev (peti odstavek 15. člena). 

Načelno pripombo, da je v posameznih členih potrebno opredeliti 
vlogo sindikata na ta način, da bo jasno razvidno, kateri sindikati 
sodelujejo v procesih, je predlagatelj upošteval tako, da je v 
posameznih členih zakona generični pojem »sindikat« nadomestil 
s pojmom »reprezentativni sindikat«. Analogno tej pripombi je 
predlagatelj tudi v primeru delodajalcev, ki so povezani v zbornične 
sisteme, dosledno uporabil določnejšo obliko, »pristojna zbornica«. 
S tem je izostril razmerja med posameznimi subjekti, pomembna 
za urejanje zakonske materije. Te spremembe so upoštevane v 
drugem, desetem in enajstem odstavku 5. člena, desetem 
odstavku 13. člena, drugem odstavku 14. člena in petem odstavku 
15. člena. 

Predlagatelj je v celoti upošteval tudi pripombo glede znižanja 
najvišjega števila tujcev iz osmih na pet odstotkov aktivnega 
prebivalstva. 

Predlagatelj je znova proučil tudi vprašanja povezana s položajem 
delovnih migrantov in v zvezi s tem dopolnil sedmi odstavek 11. 
člena z namenom, da bi odpravil nejasnosti glede prve zaposlitve 
delovnega migranta. V 54. členu je zahtevo po dovoljenju za stalno 
prebivanje nadomestil z zahtevo po dovoljenju za prebivanje, kar 
je upoštevano v pn/em in drugem odstavku tega člena, saj bi v 
nasprotnem primeru bili izločeni delavci migranti, ki so pridobili 
osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas, v Republiki Sloveniji 
pa prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje. Sicer 
pa predlagatelj ocenjuje, da je položaj delovnih migrantov ustrezno 
urejen v predlogu zakona tudi glede na zahteve in potrebe našega 
trga. V zvezi s tem predlagatelj ostaja na stališču, da delovnih 
migrantov ne kaže obravnavati na enak način kot državljane in 
tujce, ki stalno prebivajo v državi. Kljub temu dejstvu, pa jih zakon 
na več mestih obravnava prednostno v odnosu do ostalih tujcev. 
Jasneje je v dopolnjenem predlogu zakona opredeljen njihov 
položaj v primeru prve zaposlitve (sedmi odstavek 11. člena), 
zakonsko je določena prioriteta pri zaposlovanju (4. točka drugega 
odstavka 6. člena), omogočena je pridobitev osebnega delovnega 
dovoljenja po petih letih dela pri istem delodajalcu tako kot to velja 
za tujce, ki prebivajo v Republiki Sloveniji (3. točka osmega 
odstavka 10. člena), niso pa izključeni tudi iz uporabe devetega 
odstavka 11. člena zakona. 

Prav tako je predlagatelj upošteval pripombo, da je v zakonu 
potrebno posebej obravnavati tiste tujce, ki niso mogli uveljaviti 
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pravice do osebnega delovnega dovoljenja po veljavnem zakonu 
o zaposlovanju tujcev, dokler sodišče ni pravnomočno odločilo v 
njihovo korist v sporni zadevi glede obstoja delovnega razmerja 
v času, ki je bil določen za uveljavljanje pravice do osebnega 
delovnega dovoljenja. Na tej podlagi je v predlog zakona za 2. 
obravnavo predlagatelj vključil nov 53. člen. 

Pobudo, da se iz uporabe zakona izvzamejo tujci, ki izvajajo 
zahtevnejša umetniška dela v kulturnih institucijah, če je dano 
soglasje ministrstva, pristojnega za kulturo in pobudo, da se 
storitve iz 24. člena pogojuje s soglasjem reprezentativnih 
sindikatov, je predlagatelj proučil z vidika sistemskih podlag, ki jih 
določa zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture 
(Ur. I. RS, št. 75/94). Zakon v 5. členu določa, da kulturne dejavnosti 
lahko opravljajo posamezniki in pravne osebe kot pridobitne ali 
nepridobitne dejavnosti pod splošnimi pogoji, predpisanimi za 
opravljanje dejavnosti, če niso za posamezne dejavnosti na 
področju kulture predpisani posebni pogoji. Podrobnejšo delitev, 
kaj se šteje za kulturno dejavnost zakon prepušča urejanju v 
podzakonskem aktu oziroma ministru v primeru dvoma. Ta akt 
doslej še ni bil sprejet. Takšne sistemske podlage dajejo 
predlagatelju le omejene možnosti za specifično urejanje pretoka 
delovne sile na področju kulturnih dejavnosti in ločitev teh 
dejavnosti od zabavnih prireditev, ki ne sodijo na področje kulture. 

Ob upoštevanju javnega interesa izraženega v dosedanjih 
razpravah na področju kulture, je predlagatelj ponovno proučil 
prvotna izhodišča, ki so bila upoštevana pri predlogu zakona o 
zaposlovanju in delu tujcev za prvo obravnavo. Upošteval je tudi 
pobudo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in javno mnenje, 
na ta način, da je načelo prostega pretoka oseb, ki niso vezane 
na uporabo zakona, deloma razširil še na tujce, ki s pridobitnim ali 
nepridobitnim namenom sodelujejo pri drugih kulturnih dogodkih. 
Temu ustrezno predlagatelj predlaga amandma k 13. točki drugega 
odstavka 3. člena. Zaradi spremembe kriterija je analogno 
spremenil tudi 10. točko drugega odstavka 3. člena. Spremembe 
predlaga tudi v 12. točki, l/se spremembe so predložene kot 
amandmaji Vlade Republike Slovenije. 

Ustrezno spremembi 13. točke, predlagatelj z amandmajem 
spreminja tudi vsebino določbe 24. člena. Izločil je storitve, ki 
sodijo v okvir kulturnih dejavnosti, ker so ustrezno prenešene v 
okvir 13. točke drugega odstavka 3. člena na podlagi predloženega 
amandmaja Vlade Republike Slovenije, tako da so v okviru tega 
člena obravnavane le storitve, ki jih izvajajo estradni umetniki in 
poklicni ustvarjalci v okviru zabavnih programov. 

Predlagatelj prav tako ocenjuje, da ne more sprejeti pobude Zveze 
svobodnih sindikatov Slovenije, da se zamenjava osebnih delovnih 
dovoljenj za nedoločen čas in dovoljenj za opravljanje samostojnih 
poklicnih in drugih pridobitnih dejavnosti, izvede po uradni dolžnosti. 
Postopka po tej poti zaradi številnih vmesnih sprememb v zvezi z 
bivališči tujcev, kakor tudi različnih načinov retistracije, ki so 
spremljali to področje zaposlovanja, ni možno zaključiti. Za izvedbo 
takšnega postopka pa bi, kljub pričakovanju neustreznih rezultatov, 
bila potrebna znatna finančna sredstva, saj gre za več kot 15.000 
primerov. 

Predlagatelj je na tej podlagi sprejel nekoliko spremenjeno stališče, 
ki ga je v zvezi s tem predlagala Zveza svobodnih sindikatov 
Slovenije na seji Ekonomsko socialnega sveta, 15. marca 2000 in 
ga upošteval tako, da je predlog zakona dopolnil s predlaganim 
novim besedilom, dodanim v nov tretji odstavek 54. člena in drugi 
odstavek 55. člena. 

4) V zvezi s stališčem Državnega zbora Republike Slovenije, da 
predlagatelj prouči 7. člen zakona, je predlagatelj dopolnil 4. in 5. 
točko drugega odstavka tega člena, tako da je pri omejitvah 
novega zaposlovanja vključil tudi prepoved novega zaposlovanja 

in dela v primerih kršitve predpisov o delu na črno in kršitev 
delovno pravne zakonodaje. 

Predlagatelj se je glede na predlog Gospodarske zbornice 
Slovenije, podan na Odboru za zdravstvo, delo, družino in socialno 
politiko odločil, da se iz 5. točke drugega odstavka 7. člena izloči 
kriterij "če je delodajalec izkazoval negativne rezultate poslovanja 
iz preteklega leta" in predlaga amandma v obliko novega četrtega 
odstavka, s katerim omogoči, da se pred določenimi pogoji ta 
kriterij ne upošteva. 

5, 6) Stališči Državnega zbora Republike Slovenije, izraženi v 5. 
in 6. točki se medsebojno povezujeta. Predlagatelj je po proučitvi 
dosedanjih gibanj na trgu dela zmanjšal prvotno predlagan odstotek, 
ki določa kvoto delovnih dovoljenj, tako da je kvoto z osem 
odstotkov znižal na pet odstotkov aktivnega prebivalstva 
Republike Slovenije. Pri tem je upošteval, da je bilo to enotno 
mnenje vseh poslanskih skupin, zato predlagatelj ne vidi razloga, 
da bi vztrajal na prvotno predlagani višini, ki je temeljila na oceni 
razvojne orientacije gospodarstva na tretje trge, kar pa v razpravi 
ni bilo potrjeno. 

Pri oceni zadostnosti predlagane kvote je bilo za predlagatelja 
pomembno vedeti, kakšen bo odziv na predlagani obseg delovne 
migracije, saj to vprašanje ob sprejemanju resolucije o imigracijski 
politiki ni bilo obravnavano. 

V pogojih nedefiniranosti trga z vidika bodočih gospodarskih gibanj 
predvsem na področju gradbeništva, je predlagatelj zakona lahko 
točneje definiral razvojne cilje glede obsega migracije le na podlagi 
splošne družbene presoje v parlamentarni razpravi. Ker poslanci 
niso ovrgli drugih instrumentov za regulacijo trga, ponujenih v 
predlogu zakona, predlagatelj ocenjuje, da je predlagana 5% 
kvota, kot zgornji limit migrirajoče delovne sile na meji 
sprejemljivosti, ta pa po podatkih iz meseca novembra 1999 
omogoča letno migracijo na nivoju cca 44.000 tujih delavcev v 
raznih oblikah dela. Premiki bodo potekali predvsem znotraj te 
kvote za posamezne namene. 

Predlagatelj zakona je znova proučil tudi pogoje za izdajo osebnih 
delovnih dovoljenj in na tem področju znižal nivo upravičenosti za 
te vrste delovnih dovoljenj za tujce, ki v državo prihajajo na podlagi 
sorodstvenih povezav, v prvih treh letih, ko še nimajo dovoljenja 
za stalno prebivanje. Ta kategorija tujcev je po dopolnjenem 
predlogu zakona v prvih treh letih vezana na dovoljenje za 
zaposlitev pri delodajalcu, v kolikor tujec ne izpolnjuje pogojev za 
samozaposlitev. 

Predlagatelj to spremembo predlaga na sistemski osnovi, saj se 
prvo dovoljenje za zaposlitev praviloma izda na vlogo delodajalca. 
Veljavnost dovoljenja je lahko v teh primerih daljša od enega leta, 
ker je vezano na predhodno pridobljeno dovoljenje za prebivanje. 
Sprememba je utemeljena tudi s tem, da združevanje družine ne 
temelji na dovoljenju za zaposlitev ali delo, temveč na dovoljenju 
za prebivanje tujca, ki pa je lahko izdano tudi za obdobje krajše 
od treh let, v tem obdobju pa lahko tudi preneha veljavnost 
dovoljenja za prebivanje. Sprememba je ustrezno upoštevana v 
1. in 2. točki osmega odstavka 10. člena ter novem desetem 
odstavku 11. člena, ne da bi bila s tem okrnjena pravica do 
zaposlitve družinskega člana. 

Predlagatelj je v zvezi z upoštevanimi spremembami in 
dopolnitvami, ki jih predlaga v zakonu po proučitvi mnenj in stališč 
Državnega zbora Republike Slovenije in na podlagi predhodne 
obravnave predloga zakona o zaposlovanju in delu tujcev za 
drugo obravnavo na Ekonomsko socialnem svetu, zaradi 
doslednega pojmovnega izražanja ter jasnejšega razumevanja 
ponujenih zakonskih rešitev izvedel tudi nekatere redakcijske 
spremembe, ki so upoštevane v 2. členu pri definiciji pojma tujega 
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podjetja, v desetem odstavku 4. člena, 5. točki osmega odstavka 
5. člena, četrtem in šestem odstavku sedmega člena, tretjem 
odstavku 9. člena, devetem odstavku 11. člena, 5. točki drugega 
odstavka 12. člena, tretjem odstavku 13. člena, drugem odstavku 
14. člena, 16. členu, tretjem odstavku 18. člena, drugem odstavku 
19. člena, drugem odstavku 20. člena, petem odstavku 22. člena, 
v naslovu ter dmgem in šestem odstavku 23. člena, v prvi alineji 
prvega odstavka in v drugem odstavku 26. člena, v naslovu in 

prvem odstavku 27. člena, v tretjem odstavku 31. člena in 
oštevilčenju odstavkov od 36. do 55. člena. 

Poleg navedenih sprememb in dopolnitev, ki temeljijo na stališčih 
Državnega zbora, sprejetih ob prvi obravnavi zakona, predlagatelj 
predlaga tudi amandmaje, s katerimi želi odpraviti pomanjkljivosti, 
oziroma ustrezno dosedanjim razpravam in dodatnim pobudam 
tudi dopolniti vsebino predloga zakona. 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

AMANDMA K 3. ČLENU 

3. točka drugega odstavka se preoblikuje in dopolni, tako da se 
glasi: 

"Tujce, ki v državi opravljajo storitve v okviru ustreznih 
dvostranskih ali večstranskih mednarodnih sporazumov ali 
sporazumov z Evropsko unijo ali mednarodnimi organizacijami o 
strokovno tehnični pomoči, izobraževanju, izpopolnjevanju ali 
raziskovanju, ali opravljajo storitve v okviru projektov, ki se izvajajo 
skladno z navedenimi sporazumi, in so prijavljeni pri pristojnem 
ministrstvu za znanost in tehnologijo oziroma ministrstvu za šolstvo 
in šport." 

Obrazložitev: S preoblikovanjem in dopolnitvijo besedila so 
vključeni tudi drugi dvostranski in večstranski mednarodni 
sporazumi, sklenjenimi med Republiko Slovenijo in državami, ki 
niso članice Evropske unije. 

10. točka drugega odstavka se preoblikuje, tako da se glasi: 

"Tujce in njihovo spremljevalno tehnično osebje, ki kot predavatelji 
sodelujejo na organiziranih strokovnih srečanjih, predstavljajo 
znanstvene dosežke oziroma občasno sodelujejo pri njihovem 
Izvajanju." 

Obrazložitev: Z uskladitvijo je upoštevana analogija s 13. točko 
drugega odstavka 3. člena. 
12. točka drugega odstavka se preoblikuje, tako da se glasi: 

"Tujce, ki nepridobitno opravljajo delo v okviru organiziranih 
mladinskih taborov in drugih občasnih oblik sodelovanja mladih 
na mednarodni ravni, ki jih organizirajo pooblaščene organizacije, 
sole, institucije, ministrstva ali lokalne skupnosti." 

Obrazložitev: Z dopolnjenim tekstom so ustrezneje opisane 
mladinske aktivnosti, vezane na potrebo za prost pretok tujcev. 
13. točka se spremeni, tako da se glasi: 

Tujce, ki osebno opravljajo storitve ustvarjanja s področja kulture 
kot udeleženci kulturnih delavnic, srečanj, kolonij ali drugih 
kulturnih dogodkov ali kot poročevalci o njih, kot ustvarjalci in 
Poustvarjalci s področja glasbene, glasbeno-scenske, plesne in 
baletne umetnosti; s področja literarnih umetnosti; s področja 
'0,ografske. video in filmske umetnosti; s področja umetnosti 

elektronskih medijev; kot spremljajočo instruktažno, poročevalsko, 
organizacijsko in tehnično osebje ter kot strokovnjaki s področja 
varovanja kulturne dediščine, knjižničarstva, arhivistike in 
ustvarjalne kulture. 

V primeru dvoma glede storitev ustvarjanja s področja kulture iz 
prejšnjega stavka, da mnenje minister, pristojen za kulturo." 

Obrazložitev: Predlagatelj s tem amandmajem predlaga, da se 
zakon ne uporablja za vse v amandmaju navedene storitve, ki so 
vezane za enkratni namen sodelovanja tujih umetnikov in kulturnih 
delavcev pri uresničevanju raznih kulturnih dogodkov v Republiki 
Sloveniji. 

AMANDMA K 7. ČLENU 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 

"(4) V primeru, ko delodajalec izkazuje negativne rezultate 
poslovanja iz preteklega leta, lahko minister, pristojen za delo, na 
predlog pristojne zbornice in reprezentativnega sindikata odloči, 
da se delodajalcu ne zavrne vloga za izdajo delovnega dovoljenja 
v primeru, da bi zavrnitev negativno vplivala na rezultate 
poslovanja." 

Obrazložitev: Amandma omogoča upoštevanje določenih 
specifičnih situacij, saj so lahko izgube tudi posledica slabega 
poslovanja v preteklosti, ne pa v tekočem obdobju. Predlagatelj ta 
amandma uvaja tudi glede na pobudo Gospodarske zbornice 
Slovenije, da naj bi se kriterij negativno izkazanih rezultatov iz 
preteklega leta črtal. 

AMANDMA K 10. ČLENU 

V osmem odstavku se za drugim stavkom doda nov stavek z 
naslednjim besedilom: 

"Za zaposlitev pri istem delodajalcu se šteje tudi zaposlitev pri 
pravnih prednikih oziroma kapitalsko povezanih družbah." 

Sedanji tretji stavek osmega odstavka se spremeni, tako da se 
glasi: 

Delovno dovoljenje se lahko ponovno izda za isti čas, če je bil 
tujec v času veljavnosti osebnega delovnega dovoljenja 
neprekinjeno zaposlen v Republiki Sloveniji in če tujec iz 3. točke 
tega odstavka v tem času ni bil kaznovan za prekršek po tem 
zakonu, oziroma tujec iz 5. točke tega odstavka v tem času ni bil 
kaznovan po določbah 37., 46 ali 49. člena tega zakona.« 
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Obrazložitev: Z dopolnitvijo z novim stavkom se odpravijo 
nejasnosti v primerih, ko pride do spremembe pravnih naslednikov 
ali statusnih sprememb v družbi. Z dopolnitvijo tretjega stavka pa 
so odpravljene nedoslednosti prvotnega besedila predloga. 

AMANDMA K 13. ČLENU 

V desetem odstavku 13. člena se za besedo "vzajemnosti" doda 
besedilo "(dejanska vzajemnost)". 

Za desetim odstavkom se doda nov, enajsti odstavek, ki se glasi: 

"Obstoj vzajemnosti se domneva do dokaza o nasprotnem, v 
primeru dvoma je merodajno stališče ministra, pristojnega za 
delo." 

Obrazložitev: Predlagani amandma je vključen na predlog 
ministrstva za pravosodje. S to dopolnitvijo je dosežena potrebna 
jasnost glede interpretacije vzajemnosti in pristojnosti organa za 
ugotavljanje vzajemnosti. 

I 

AMANDMA K 15. ČLENU 

V prvem odstavku 15. člena se za besedilom "v Republiki Sloveniji" 
doda besedilo "ali k drugemu delodajalcu s sedežem v Republiki 
Sloveniji". 

Obrazložitev: K prvotnemu besedilu je dodan tekst "ali k drugemu 
delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji", ki je bil pri pisanju 
besedila za prvo obravnavo pomotoma izpuščen. Ta dopolnitev 
je nujna, saj so tujci lahko nameščeni tudi pri domačih delodajalcih 
zaradi specifičnih storitev, ki jih domač naročnik dogovori s tujimi 
podjetji (primer: NEK - Westinghouse). 

V četrtem odstavku 15. člena se za prvim stavkom doda nov, 
drugi stavek, ki se glasi: 

"Za ugotavljanje obstoja vzajemnosti se uporabljajo določbe 
enajstega odstavka 13. člena." 

Obrazložitev: Amandma v 15. členu predstavlja smiselno 
dopolnitev, ki temelji na amandmaju k 13. členu. 

AMANDMA K 24. ČLENU 

Prvi odstavek 24. člena se spremeni, tako da se glasi: 

"(1) Tujci, ki kot estradni umetniki ali poklicni ustvarjalci, ki z 
zabavnim programom samostojno ali v okviru skupin nastopajo 
na prireditvah v Republiki Sloveniji, lahko svoje storitve izvajajo 
brez delovnega dovoljenja, če te skupaj ne trajajo več kot sedem 
dni. Izjeme so cirkuške predstave in zabaviščni parki, ko je delo 
brez delovnih dovoljenj dopustno za čas odobrenega bivanja v 
državi." 

Drugi odstavek se spremeni, tako da se beseda "producent" 
nadomesti z besedo "naročnik storitev". 

Tretji odstavek 24. člena se spremeni tako, da se za besedo 
"pogodb" črta besedilo "s prireditelji oziroma producenti". 

Obrazložitev: Predlagatelj je ustrezno pobudi za spremembo 
13. točke drugega odstavka 3. člena spremenil tudi vsebino 24. 
člena in sicer tako, da se v tem členu obravnavajo le tujci, ki 
nudijo storitve zabavnega značaja. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S 

PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

ZAKON O ZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV 
EVA 1998 -2611-0078, EPA 1030 - II 

21 Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

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

Na predloženo gradivo se nanašajo določbe IV. oddelka 
"Evropskega sporazuma o pridružitvi" (Ur. I. RS, št. 44/97, 
Mednarodne pogodbe št. 13), členi od 38 do 44, ki se nanašajo na 
prost pretok delovne sile. 

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

Evropski sporazum o pridružitvi v 38. členu določa pravice 
slovenskih državljanov in državljanov držav članic v okviru 
prostega pretoka delovne sile. Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve je izdalo "Navodilo o načinu ugotavljanja pravice 
do dostopa na trg delovne sile in zaposlitve brez delovnega 
dovoljenja za zakonce in otroke oseb državljanov držav članic 
Evropske unije, ki zakonito delajo in bivajo v Republiki Sloveniji 
(Ur. I. RS, št. 6/99)", ki je začelo veljati 01.02.1999, z dnem 
uveljavitve Evropskega sporazuma o pridružitvi. Navodilo je 
izvedbeni instrument, na podlagi katerega se lahko uresničujejo 
pravice državljanov držav članic Evropske unije, ki jih neposredno 
določa 38. člen Evropskega sporazuma o pridružitvi. Obveznosti 
iz pridružitvenega sporazuma so na enak način upoštevane v 
določbah iz tretjega in četrtega odstavka 3. člena zakona o 
zaposlovanju in delu tujcev. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

31-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 68/1612/EEC (svoboda gibanja delavcev znotraj 
skupnosti) - popolnoma usklajen 

Uredba 92/2434/EEC (vzpostavitev sistema EURES) - popolnoma 
usklajen 

Direktiva 62/302/EEC (svoboda zaposlovanja na področju jedrske 
energije) - poponoma usklajen 

Direktiva 96/71/EEC (nameščanje delavcev v okviru zagotavljanja 
storitev) - popolnoma usklajen 

b) Ali |e predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

V predlogu Zakona o zaposlovanju in delu tujcev so upoštevana 

načela prava Evropskih skupnosti glede urejanja razmerij do 
delavcev iz tretjih držav, kakor tudi omogočanje prostega pretoka 
delavcev med članicami Evropske unije in je z njimi v celoti 
usklajen. 

Predlog Zakona o zaposlovanju in delu tujcev je usklajen tudi z: 

- Izjavo Sveta z dne 20. junija 1994 o omejitvah sprejemanja 
državljanov tretjih držav na ozemlju držav članic zaradi 
zaposlitve (Official Journal of the European Communities No 
C 274/3 z dne 19.09.1999) in 
Izjavo Sveta z dne 30. novembra 1994, ki se nanaša na 
omejitve sprejemanja državljanov tretjih držav na ozemlje 
držav članic z namenom opravljanja dejavnosti 
samozaposlenih oseb (Official Journal of the European Com- 
munities No C 274/7 z dne 19.09.1996). 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

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

leto 2000 

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

Akti, navedeni v točki 3.a in 3.b so prevedeni v slovenski jezik, 
dostopni so na MDDSZ. 

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

Zakon se pravaja v angleški jezik. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD, Univerza 
In priloženo njihovo mnenle o usklajenosti 

Izdelava primerjalne analize o zaposlovanju tujcev v državah 
članicah Evropske unije, ki ga je v okviru EU PHARE programa 
pripravil Bureau Francis Lefebvre. 

Osnutek zakona je bii preveden v angleški jezik in poslan v presojo 
v Haag, na nizozemsko ministrstvo za zaposlovanje in socialne 
zadeve. 

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

Predlagani akt je naveden v Državnem programu pod referenčno 
oznako: 405/0, predviden sprejem v Državnem zboru je konec II. 
obdobja leta 2000. 

Radivoj Radak, l.r. mag. Zdenka Kovač, l.r. 
Setovalec ministra DRŽAVNA SEKRETARKA 
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Priloga 

K PREDLOGU ZAKONA 0 VOLITVAH 

POSLANK IN POSLANCEV 

- EPA 879 - II - prva obravnava 

Poslanska skupina 
Socialdemokratske stranke Slovenije 

Ljubljana, 3.4.2000 

Zadeva: Priloga k predlogu zakona o volitvah poslank 
In poslancev (EPA 879 - II - prva obravnava), 

V skladu s sklepom Komisije za volilni sistem in ustavne 
spremembe pošilja Poslanska skupina Socialdemokratske 

stranke pošilja prilogo k predlogu zakona o volitvah poslank in 
poslancev, ki ga je vložila dne 15.3.2000. Priloga določa obseg 
volilnih okrajev, ki jih je soglasno potrdila komisija za volilne 
okraje. Priloga določa tudi sedeže volilnih okrajev. V prilogi je 
posebej navedena tudi varianta LDS za območje zgornje 
Gorenjske. 

Za predlagatelje 
Janez Janša, I. r. 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Prelog zakona o volitvah poslank In poslancev (ZVolPP) - 
EPA 879 - II - , prva obravnava, |e bil ob)avl|en v 
Poročevalcu št. 20, dne 21. marca 2000. 
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VOLILNI OKRAJI 
PO NASELJIH IN PROSTORSKIH OKOLIŠIH 

Ta priloga določa obseg volilnih okrajev ter sedeže volilnih okrajev in je sestavni del zakona o volitvah poslank in 
poslancev. 

1. člen 
(A1 AJDOVŠČINA) 

Prvi volilni okraj obsega: 

01 AJDOVŠČINA ŽAGOLIČ, ŽAPUŽE, ŠMARJE, ČRNIČE, AJDOVŠČINA, BATUJE, BELA, BRJE, 
BUDANJE, CESTA, COL, DOBRAVLJE, DOLENJE, DOLGA POLJANA, GABERJE, 
GOJAČE, GOZD, GRIVČE, KAMNJE, KOŽMANI, KOVK, KRIŽNA GORA, LOKAVEC, 
MALE ŽABLJE, MALO POLJE, MALOVŠE, OTLICA, PLAČE, PLANINA, PODKRAJ, 
POTOČE, PREDMEJA, RAVNE, SELO, SKRILJE, STOMAŽ, TEVČE, USTJE, VELIKE 
ŽABLJE, VIŠNJE, VIPAVSKI KRIŽ, VODICE, VRTOVČE, VRTOVIN, ZA VINO 

VIPAVA DUPLJE, ERZELJ, GOČE, GRADIŠČE PRI VIPAVI, HRAŠČE, LOŽE, LOZICE, 
MANČE, NANOS, OREHOVICA, PODBREG, PODGRIČ, PODNANOS, PODRAGA, 
POREČE, SANABOR, SLAP, VIPAVA, VRHPOLJE, ZEMONO 

Sedež: Ajdovščina. 

2. člen 
(A2 IDRIJA) 

Drugi volilni okraj obsega: 

02 CERKNO ŠEBRELJE, ČEPLEZ, BUKOVO, CERKLJANSKI VRH, CERKNO, DOLENJI NOVAKI, 
GORENJI NOVAKI, GORJE, JAGRŠČE, JAZNE, JESENICA, LABINJE, LAZEČ, 
LAZNICA, OREHEK, OTALEŽ, PLANINA PRI GERKNEM, PLUŽNJE, POČE, 
PODLANIŠČE, PODPLEČE, POLICE, POLJANE, RAVNE PRI CERKNEM, REKA, 
STRAŽA, TRAVNIK, TREBENČE, ZAKOJCA, ZAKRIŽ 

IDRIJA ŽIROVNICA, ČEKOVNIK, ČRNI VRH, DOLE, GODOVIČ, GORE, GORENJA 
KANOMLJA, GORENJI VRSNIK, GOVEJK, IDRŠEK, IDRIJA, IDRIJSKA BELA, 
IDRIJSKE KRNICE, IDRIJSKI LOG, JAVORNIK, JELIČNI VRH, KANJI DOL, KORITA, 
LEDINE, LEDINSKE KRNICE, LOME, MASORE, MRZLI LOG, MRZLI VRH, PEČNIK, 
POTOK, PREDGRIŽE, SPODNJA IDRIJA, SPODNJA KANOMLJA, SPODNJI VRSNIK, 
SREDNJA KANOMLJA, STRMEC, VOJSKO, ZADLOG, ZAVRATEC 

LOGATEC-del ŽIBRŠE, ŽIBRŠE, HLEVIŠE, HLEVNI VRH, HOTEDRŠICA, KALCE, LAVROVEC, 
MEDVEDJE BRDO, NOVI SVET, PETKOVEC, PRAPROTNO BRDO, RAVNIK PRI 
HOTEDRŠICI, ROVTARSKE ŽIBRŠE, ROVTE, VRH SV. TREH KRALJEV, ZAPLANA - 
DEL 

Sedež: Idrija. 

3. člen 
(A3 NOVA GORICA) 

Tretji volilni okraj obsega: 

03 ŠEMPETER-VRTOJBA 
NOVA GORICA-del 

ŠEMPETER PRI GORICI. VRTOJBA 
AJŠEVICA, NOVA GORICA, PRISTAVA, ROŽNA DOLINA, STARA GORA 
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Sedež: Nova Gorica. 

4. člen 
(A4 SOLKAN) 

Četrti volilni okraj obsega: 

04 BRDA 

KANAL 

NOVA GORICA-del 

Sedež: Solkan 

5. člen 
(A5 KOMEN - MIREN) 

Peti volilni okraj obsega: 

05 KOMEN 

MIREN-KOSTANJEVICA 

NOVA GORICA-del 

ŠLOVRENC, ŠMARTNO, BARBANA, BELO, BILJANA, BRDICE PRI KOŽBANI, 
BRDICE PRI NEBLEM, BREG PRI GOLEM BRDU, BRESTJE, BREZOVK, CEGLO, 
DOBROVO, DOLNJE CEROVO, DRNOVK, FOJANA, GOLO BRDO, GONJAČE, 
GORNJE CEROVO, GRADNO, HLEVNIK, HRUŠEVLJE, HUM, IMENJE, KOŽBANA, 
KOJSKO, KOZANA, KOZARNO, KRASNO, MEDANA, NEBLO, NOŽNO, PLEŠIVO, 
PODSABOTIN, PRISTAVO, SENIK, SLAPNIK, SLAVČE, SNEŽATNO, SNEŽEČE, 
VEDRIJAN, VIŠNJEVIK, VIPOLŽE, VRHOVLJE PRI KOŽBANI, VRHOVLJE PRI 
KOJSKEM, ZALI BREG 
AJBA, ANHOVO, AVČE, BODREŽ, DESKLE, DOBLAR, GORENJA VAS, KAL NAD 
KANALOM, KAMBREŠKO, KANAL, KANALSKI VRH, LEVPA, LIG, MORSKO, PLAVE, 
ROČINJ, SENIŠKI BREG, UKANJE, ZAPOTOK 
ŠMAVER, ČEPOVAN, BANJŠICE, BATE, GRGAR, GRGARSKE RAVNE, KROMBERK, 
LAŽNA, LOKE, LOKOVEC, LOKVE, NEMCI, PODGOZD, RAVNICA, SOLKAN, 
TRNOVO, VOGLARJI 

ŠIBELJI, ŠKOFI, ŠKRBINA, ŠTANJEL, ČEHOVINI, ČIP.NJE, BRESTOVICA PRI 
KOMNU, BRJE PRI KOMNU, COLJAVA, DIVČI, DOLANCI, GABROVICA PRI KOMNU, 
GORJANSKO, HRUŠEVICA, IVANJI GRAD, KLANEC PRI KOMNU, KOBDILJ, 
KOBJEGLAVA, KOBOLI, KODRETI, KOMEN, LISJAKI, LUKOVEC, MALI DOL, 
NADROŽICA, PRESERJE PRI KOMNU, RUBI JE, SVETO, TOMAČEVICA, TREBIŽANI, 
TUPELČE, VALE, VEČKOTI, VOLČJI GRAD, ZAGRAJEC 
BILJE, HUDI LOG, KORITA NA KRASU, KOSTANJEVICA NA KRASU, LIPA, 
LOKVICA, MIREN, NOVA VAS, NOVELO, OPATJE SELO, OREHOVLJE, SELA NA 
KRASU, TEMNICA, VOJŠČICA, VRTOČE 
ŽIGONI, ŠEMPAS, ŠMIHEL, ARČONI, BRANIK, BRDO, BUDIHNI, BUKOVICA, 
DOMBRAVA, DORNBERK, DRAGA, GRADIŠČE NAD PRVAČINO< LUKEŽIČI, 
MARTINUČI, MERLJAKI, MOHORINI, OŠEVLJEK, OSEK, OZELJAN, POTOK PRI 
DORNBERKU, PRESERJE, PRVAČINA, RENŠKI PODKRAJ, RENČE, SAKSID, 
SPODNJA BRANIČA, STESKE, TABOR, VITOVLJE, VOGRSKO, VOLČJA DRAGA, 
ZALOŠČE 

Sedež: Komen. 

6. člen 
(A6 TOLMIN) 

šesti volilni okraj obsega: 

06 BOVEC 

KOBARID 

ŽAGA, ČEZSOČA, BAVŠICA, BOVEC, KAL-KORITNICA, LEPENA, LOG ČEZSOŠKI, 
LOG POD MANGARTOM, PLUŽNA, SOČA, SRPENICA, TRENTA 
AVSA, BORJANA, BREGINJ, DREŽNIŠKE RAVNE, DREŽNICA, HOMEC, IDRSKO, 
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JEVŠČEK, JEZERCA, KOBARID, KOSEČ, KRED, KRN, LADRA, LIBUŠNJE, LIVŠKE 
RAVNE, LIVEK, LOGJE, MAGOZD, MLINSKO, PERATI, PODBELA, POTOKI, ROBIČ, 
ROBIDIŠČE, SEDLO, SMAST, STANOVIŠČE, STARO SELO, SUŽID, SVINO, 
TRNOVO OB SOČI, VRSNO 

TOLMIN ŽABČE, ŠENTVIŠKA GORA, ČADRG, ČIGINJ, BAČA PRI MODREJU, BAČA PRI 
PODBRDU, BUKOVSKI VRH, DABER, DOLENJA TREBUŠA, DOLGI LAZ, DOLJE, 
DROBOČNIK, GABRJE, GORENJA TREBUŠA, GORENJI LOG, GORSKI VRH, 
GRAHOVO OB BAČI, GRANT, GRUDNICA, HUDAJUŽNA, IDRIJA PRI BAČI, KAL, 
KAMNO, KANALSKI LOM, KLAVŽE, KNEŽA, KNEŠKE RAVNE, KORITNICA, 
KOZARŠČE, KOZMERICE, KUK, LISEC, LJUBINJ, LOGARŠČE, LOJE, MODREJ, 
MODREJCE, MOST NA SOČI, OBLOKE, PEČINE, PETROVO BRDO, PODBRDO, 
PODMELEC, POLJE, POLJUBINJ, PONIKVE, POREZEN, POSTAJA, PRAPETNO, 
PRAPETNO BRDO, ROČE, RUT, SELA NAD PODMELCEM, SELA PRI VOLČAH, 
SELCE, SELIŠČE, SLAP OB IDRIJCI, STOPNIK, STRŽIŠČE, TEMLJINE, TOLMIN, 
TOLMINSKE RAVNE, TOLMINSKI LOM, TRTNIK, VOLČANSKI RUTI, VOLČE, 
VOLARJE, ZADLAZ-ŽABČE, ZADLAZ-ČADRG, ZAKRAJ, ZATOLMIN, ZNOJILE 

Sedež: Tolmin. 

7. člen 
(A7 BREŽICE) 

Sedmi volilni okraj obsega: 

07 BREŽICE-del ŽEJNO, ŽUPELEVEC, ČATEŽ OB SAVI, ČEDEM, ARNOVO SELO, ARTIČE, 
BIZELJSKA VAS, BIZELJSKO, BLATNO, BOJSNO, BRAČNA VAS, BREŽICE, BREZJE 
PRI BOJSNEM, BREZJE PRI VELIKI DOLINI, BREZOVICA NA BIZELJSKEM, 
BUKOŠEK, BUKOVJE, CERINA, CIRNIK, CUNDROVEC, CURNOVEC, DEČNO SELO, 
DEDNJA VAS, DOBENO, DOBOVA, DOLENJA VAS PRI ARTIČAH, DOLENJE 
SKOPICE, DRAMLJA, DRENOVEC PRI BUKOVJU, DVORCE. GABRJE PRI DOBOVI, 
GAJ, GLOBOČICE, GLOBOKO, GLOGOV BROD, GORENJE SKOPICE, GORNJI 
LENART, GREGOVCE, JERESLAVEC, JESENICE, KAMENCE, KAPELE, KORITNO, 
KRŠKA VAS, KRAŠKA VAS, KRIŽE, LAZE, LOČE, MALA DOLINA, MALI CIRNIK, MALI 
OBREŽ, MALI VRH, MIHALOVEC, MOSTEC, MRZLAVA VAS, NOVA VAS OB SOTLI, 
NOVA VAS PRI MOKRICAH, OBREŽJE, OKLUKOVA GORA, OREŠJE NA 
BIZELJSKEM, PAVLOVA VAS, PEČICE, PERIŠČE, PIŠECE, PIRŠENBREG, 
PODGORJE PRI PIŠECAH, PODGRAČENO, PODVINJE, PONIKVE, PRILIPE, RAJEC, 
RAKOVEC, RIBNICA, RIGONCE, SELA PRI DOBOVI, SILOVEC, SLOGONSKO, 
SLOVENSKA VAS, SOBENJA VAS, SPODNJA POHANCA, SROMLJE, STANKOVO, 
STARA VAS-BIZELJSKO, TREBEŽ, VELIKA DOLINA, VELIKE MALENCE, VELIKI 
OBREŽ, VITNA VAS, VOLČJE, VRHJE, ZGORNJA POHANCA, ZGORNJI OBREŽ 

Sedež: Brežice. 

8. ćlen 
(A8 KRŠKO) 

Osmi volilni okraj obsega: 

08 KRŠKO-del ŽADOVINEK, ŽENJE, ŠEDEM, ČREŠNJICE NAD PIJAVŠKIM, ČRETEŽ PRI KRŠKEM, 
ANŽE, ANOVEC, APNENIK PRI VELIKEM TRNU, ARDRO POD VELIKIM TRNOM, 
ARMEŠKO, BREGE, BRESTANICA, BREZJE PRI DOVŠKEM, BREZJE PRI 
SENUŠAH, BREZOVSKA GORA, BUČERCA, CESTA, DALCE, DEDNI VRH, 
DOBROVA, DOLENJA LEPA VAS, DOLENJA VAS PRI KRŠKEM, DOLENJI 
LESKOVEC, DOVŠKO, DRENOVEC PRI LESKOVCU, DRNOVO, DUNAJ, GOLEK, 
GORA, GORENJA LEPA VAS, GORENJA VAS PRI LESKOVCU, GORENJE DOLE, 
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GORENJI LESKOVEC, GORICA PRI RAZTEZU, GORNJE PIJAVŠKO, GUNTE, 
IVANDOL, JELŠEVEC, KALCE, KALIŠOVEC, KOČNO, KOBILE, KOPRIVNICA, 
KOSTANJEK, KRŠKO, KREMEN, LESKOVEC PRI KRŠKEM, LIBELJ, LIBNA, LOKE, 
LOKVE, LOMNO, MALI KAMEN, MALI TRN, MRČNA SELA, MRTVICE, NEMŠKA 
GORA, NEMŠKA VAS, NOVA GORA, OSREDEK PRI TRŠKI GORI, PESJE, PIJANA 
GORA, PLETERJE, PRESLADOL, RAVNE PRI ZDOLAH, RAVNI, RAZTEZ, REŠTANJ, 
ROŽNO, SELCE PRI LESKOVCU, SENOŽETE, SENOVO, SENUŠE, SMEČICE, 
SPODNJA LIBNA, SPODNJE DULE, SPODNJE PIJAVŠKO, SPODNJI STARI GRAD, 
SREDNJE ARTO, SREDNJE PIJAVŠKO, SREMIČ, STARI GRAD, STOLOVNIK, 
STRAŽA PRI KRŠKEM, STRAŽA PRI RAKI, STRANJE, STRMO REBRO, TRŠKA 
GORA, VELIKA VAS PRI KRŠKEM, VELIKI DOL, VELIKI KAMEN, VELIKI TRN, 
VENIŠE, VIHRE, VOLOVNIK, VRBINA, VRHULJE, ZDOLE 

Sedež: Krško 

9. člen 
(A9 SEVNICA) 

Deveti volilni okraj obsega: 

09 RADEČE 

SEVNICA 

Sedež: Sevnica. 

10. 6len 
(Al 0 CELJE I) 

Deseti volilni okraj obsega: 

10 CELJE-del 25, 26, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
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ŽEBNIK, ČIMERNO, BRUNŠKA GORA, BRUNK, DOBRAVA, GORELJCE, HOTEMEŽ, 
JAGNJENICA, JELOVO, LOŠKA GORA, LOG PRI VRHOVEM, MOČILNO, NJIVICE, 
OBREŽJE, POČAKOVO, PRAPRETNO, RADEČE, RUDNA VAS, STARI DVOR, 
SVIBNO, VRHOVO, ZAGRAD, ZA VRATE 
ŽIGRSKI VRH, ŽIROVNICA, ŽURKOV DOL, ŠENTJANŽ, ŠENTJUR NA POLJU, 
ŠKOVEC, ŠMARČNA, ŠTAJNGROB, ČANJE, ČEŠNJICE, ČELOVNIK, APNENIK PRI 
BOŠTANJU, ARTO, BIRNA VAS, BLANCA, BOŠTANJ, BREG, BREZOVO, BUDNA 
VAS, CEROVEC, DEDNA GORA, DOLENJI BOŠTANJ, DOLNJE BREZOVO, DOLNJE 
IMPOUE, DOLNJE ORLE, DROŽANJE, DRUŠČE, GABRIJELE, GABRJE, GORNJE 
BREZOVO, GORNJE IMPOLJE, GORNJE ORLE, GOVEJI DOL, HINJE, HUDO 
BREZJE, JABLANICA, JELOVEC, JEPERJEK, KAL PRI KRMEUU, KAMENICA, 
KAPLJA VAS, KLADJE NAD BLANCO, KLADJE PRI KRMEUU, KOLUDRJE, 
KOMPOLJE, KONJSKO, KRAJNA BRDA, KRIŽ, KRMEU, KRSINJI VRH, LAZE PRI 
BOŠTANJU, LEDINA, LESKOVEC V PODBORŠTU, LOG, LOKA PRI ZIDANEM 
MOSTU, LONČARJEV DOL, LUKOVEC, MALA HUBAJNICA, MALKOVEC, METNI 
VRH, MRTOVEC, MRZLA PLANINA, NOVI GRAD, OKROGLICE, OREŠJE NAD 
SEVNICO, OREHOVO, OSREDEK PRI HUBAJNICI, OSREDEK PRI KRMELJU, 
OTAVNIK, PAVLA VAS, PEČJE, PIJAVICE, PODBORŠT, PODGORICA, PODGORJE 
OB SEVNIČNI, PODVRH, POKLEK NAD BLANCO, POLJE PRI TRŽIŠČU, PONIKVE 
PRI STUDENCU, PREŠNA LOKA, PRESKA, PRIMOŽ, RAČIĆA, RADEŽ, RADNA, 
RAZBOR, ROGAČICE, ROVIŠČE PRI STUDENCU, SELCE NAD BLANCO, SEVNICA, 
SKROVNIK, SLANČJI VRH, SLAP, SPODNJE MLADETIČE, SPODNJE VODALE, 
SREDNIK, STRŽIŠČE, STUDENEC, SVINJSKO, TELČE, TELČICE, TRŽIŠČE, 
TRŠČINA, TRNOVEC, VELIKA HUBAJNICA, VELIKI CIRNIK, VRANJE, VRH PRI 
BOŠTANJU, VRHEK, ZABUKOVJE NAD SEVNICO, ZAVRATEC, ZGORNJE 
MLADETIČE, ZGORNJE VODALE, ZNOJILE PRI STUDENCU 



59, 73, 74, 75, 76, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 125, 126, 127, 128, 
129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 212, 217, 218, 219, 220, 
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 
238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 271, 
272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 292, 293, 302, 303, 304, 308, 309, 310, 311, 
312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 
331, 332, 333, 339, 340, 341, 342, 343, 365 

Sedež: Celje. 

11. člen 
(A11 CELJEM) 

Enajsti volilni okraj obsega: 

11 CEUE-del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16,17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 122, 123, 124, 132, 142, 
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 
160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 
211, 213, 214, 215, 216, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 
266, 267, 268, 269, 270, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 305, 306, 307, 319, 320, 334, 
335, 336, 337, 338, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 
357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364 

Sedež: Celje. 

12. člen 
(A12 VOJNIK) 

Dvanajsti volilni okraj obsega: 

12 ŽALEC-del 

ŠENTJUR PRI CELJU-del 

CEUE-del 

DOBRNA 

VITANJE 

VOJNIK 

ŽELEZNO, ARJA VAS, DOBRIŠA VAS, DREŠINJA VAS, GALICIJA, GOTOVLJE, 
HRAMŠE, LEVEČ, LOŽNICA PRI ŽALCU, MALA PIREŠICA, NOVO CELJE, 
PERNOVO, PETROVČE, PODKRAJ, PODVIN, PONIKVA PRI ŽALCU, RUŠE, 
STUDENCE, VELIKA PIREŠICA, ZALOŠKA GORICA, ZA VRH PRI GALICIJI 
ŠEDINA, DRAMLJE, GRUŠČE, JARMOVEC, JAZBINE, LAZE PRI DRAMLJAH, 
MARIJA DOBJE, PLETOVARJE, RAZBOR, SPODNJE SLEMENE, STRAŽA NA GORI, 
SVETELKA, TRNOVEC PRI DRAMLJAH, VODULE, ZALOG POD URŠULO, ZGORNJE 
SLEMENE 
ŠENTJUNGERT, ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI, BREZOVA, GORICA PRI ŠMARTNEM, 
JEZERCE PRI ŠMARTNEM, LOČE, OTEMNA, PEPELNO, ROŽNI VRH, RUPE, 
SLATINA V ROŽNI DOLINI 
BRDCE NAD DOBRNO, DOBRNA, KLANC, LOKA PRI DOBRNI, LOKOVINA, PAROŽ, 
PRISTOVA, STRMEC NAD DOBRNO, VINSKA GORICA, VRBA, ZAVRH NAD 
DOBRNO 
BREZEN, HUDINJA, LJUBNICA, PAKA, SPODNJI DOLIČ, STENICA, VITANJE, 
VITANJSKO SKOMARJE 
ŽELČE, ČREŠKOVA, ČREŠNJEVEC, ČREŠNJICE, ARCLIN, BELI POTOK PRI 
FRANKOLOVEM, BEZENŠKOVO BUKOVJE, BEZOVICA, BOVŠE, BRDCE, DEDNI 
VRH PRI VOJNIKU, DOL POD GOJKO, FRANKOLOVO, GABROVEC PRI DRAMLJAH, 
GLOBOČE, GRADIŠČE PRI VOJNIKU, HOMEC, HRASTNIK, HRENOVA, ILOVCA, 
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IVENCA, JANKOVA, KLADNART, KOBLEK, KONJSKO, LANDEK, LEŠJE, LEMBERG 
PRI NOVI CERKVI, LINDEK, LIPA PRI FRANKOLOVEM, MALE DOLE, NOVA 
CERKEV, NOVAKE, PODGORJE POD ČERINOM, POLŽE, PRISTAVA, RAKOVA 
STEZA, RAZDELJ, RAZGOR, RAZGORCE, ROVE, SELCE, SOCKA, STRAŽA PRI 
DOLU, STRAŽA PRI NOVI CERKVI, STRAŽICA, TOMAŽ NAD VOJNIKOM, 
TRNOVLJE PRI SOCKI, VELIKA RAVEN, VERPETE, VIŠNJA VAS, VINE, VIZORE, 
VOJNIK, ZABUKOVJE, ZLATEČE 

Sedež: Vojnik. 

13. člen 
(A13 LAŠKO) 

Trinajsti volilni okraj obsega: 

13 ŠENTJUR PRI CELJU-del 

ŠTORE 

DOBJE 

LAŠKO 

ŠENTVID PRI PLANINI, BRDO, DOROPOLJE, GOLOBINJEK PRI PLANINI, 
HRUŠOVJE, LOKE PRI PLANINI, PLANINA PRI SEVNICI, PLANINSKA VAS, 
PLANINSKI VRH, PODLOG POD BOHORJEM, PODPEČ NAD MAROFOM, PODPEČ 
PRI ŠENTVIDU, PODVINE, PRAPRETNO, TAJHTE, VEJICE, VISOČE 
ŠENTJANŽ NAD ŠTORAMI, ŠTORE, DRAGA, JAVORNIK, KANJUCE, KOMPOLE, 
LAŠKA VAS PRI ŠTORAH, OGOREVC, PEČOVJE, PROŽINSKA VAS, SVETINA, 
SVETLI DOL 
ŠKARNICE, BREZJE PRI DOBJEM, DOBJE PRI PLANINI, GORICA PRI DOBJEM, 
JEZERCE PRI DOBJEM, LAŽIŠE, PRESEČNO, RAVNO, REPUŠ, SLATINA PRI 
DOBJEM, SUHO, VEČJE BRDO, ZAVRŠE PRI DOBJEM 
ŽIGON, ŠENTRUPERT, ŠIRJE, ŠKOFCE, ŠMIHEL, ŠMOHOR, BELOVO, BLATNI 
VRH, BREZNO, BREZNO, BRODNICE, BRSTNIK, BRSTOVNICA, BUKOVCA, 
CURNOVEC, DEBRO, DOBLATINA, DOL PRI LAŠKEM, GABRNO, GLOBOKO, 
GOVCE, GOZDEC, GRAČNICA, HARJE, HUDA JAMA, JAGOČE, JURKLOŠTER, 
KLADJE, KLENOVO, KONC, KURETNO, LAŠKA VAS, LAŠKO, LAHOMŠEK, 
LAHOMNO, LAHOV GRABEN, LAZIŠE, LESKOVCA, LIPNI DOL, LOŽE, LOKAVEC, 
MAČKOVEC, MALA BREZA, MALE GRAHOVŠE, MARIJA GRADEC, MARIJINA VAS, 
MODRIČ, MRZLO POLJE, OBREŽJE PRI ZIDANEM MOSTU, OJSTRO, OLEŠČE, 
PADEŽ, PANEČE, PLAZOVJE, POŽNICA, POLANA, POVČENO, RADOBLJE, REKA, 
RIFENGOZD, RIMSKE TOPLICE, SEDRAŽ, SELO NAD LAŠKIM, SENOŽETE, 
SEVCE, SLIVNO, SPODNJA REČICA, STOPCE, STRENSKO, STRMCA, SUHADOL, 
TEVČE, TOVSTO, TRNOV HRIB, TRNOVO, TROBNI DOL, TROJNO, UDMAT, VELIKE 
GORELCE, VELIKE GRAHOVŠE, VELIKO ŠIRjE, VODIŠKO, VRH NAD LAŠKIM, 
ZABREŽ, ZGORNJA REČICA, ZIDANI MOST 

Sedež: Laško. 

14. člen 
(A14 MOZIRJE) . 

štirinajsti volilni okraj obsega: 

14 BRASLOVČE 

GORNJI GRAD 

LJUBNO 

ŠENTRUPERT, ŠMATEVŽ, BRASLOVČE, DOBROVLJE, GLINJE, GOMILSKO, 
GRAJSKA VAS, KAMENČE, LETUŠ, MALE BRASLOVČE, ORLA VAS, PARIŽLJE, 
PODGORJE PRI LETUŠU, PODVRH, POLJČE, PRESERJE, RAKOVLJE, SPODNJE 
GORČE, TOPOVLJE, TRNAVA, ZAKL, ZGORNJE GORČE 
ŠMIKLAVŽ, BOČNA, DOL, FLORJAN PRI GORNJEM GRADU, GORNJI GRAD, 
LENART PRI GORNJEM GRADU, TIROSEK 
JUVANJE, LJUBNO OB SAVINJI, MELIŠE, OKONINA, PLANINA, PRIMOŽ PRI 
LJUBNEM, RADMIRJE, SAVINA, TER 
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LUČE 
MOZIRJE 

NAZARJE 

SOLČAVA 
VRANSKO 

KONJSKI VRH, KRNICA, LUČE, PODVEŽA, PODVOLOVLJEK, RADUHA, STRMEC 
ŠENTJANŽ, ŠMIHEL NAD MOZIRJEM, BREZJE, DOBROVLJE PRI MOZIRJU, DOL- 
SUHA, GRUŠOVLJE, HOMEC, LEPA NJIVA, LJUBIJA, LOKE PRI MOZIRJU, 
MOZIRJE, NIZKA, POLJANE, RADEGUNDA, REČICA OB SAVINJI, SPODNJA 
REČICA, SPODNJE POBREŽJE, TRNOVEC, VARPOLJE, ZGORNJE POBREŽJE 
ŽLABOR, ŠMARTNO OB DRETI, ČRETA PRI KOKARJAH, BRDO, DOBLETINA, 
KOKARJE, LAČJA VAS, NAZARJE, POTOK, PRIHOVA, PUSTO POLJE, ROVT POD 
MENINO, SPODNJE KRAŠE, VOLOG, ZA VODICE 
LOGARSKA DOLINA, PODOLŠEVA, ROBANOV KOT, SOLČAVA 
ČEPLJE, ČRETA, BRODE, JERONIM, LIMOVCE, LOČICA PRI VRANSKEM, 
PRAPREČE, PREKOPA, SELO PRI VRANSKEM, STOPNIK, TEŠOVA, VOLOGA, 
VRANSKO, ZAHOMCE, ZAJASOVNIK - DEL, ZAPLANINA 

Sedež: Mozirje. 

15. člen 
(A15 SLOVENSKE KONJICE) 

Petnajsti volilni okraj obsega: 

15 OPLOTNICA 

SLOVENSKE KONJICE 

ZREČE 

ČADRAM, BOŽJE, BREZJE PRI OPLOTNICI, DOBRIŠKA VAS, DOBROVA PRI 
PRIHOVI, GORICA PRI OPLOTNICI, KORITNO, KOVAŠKI VRH, LAČNA GORA, 
MALAHORNA, MARKEČICA, OKOŠKA GORA, OPLOTNICA, POBREŽ, PRIHOVA, 
RASKOVEC, STRAŽA PRI OPLOTNICI, UGOVEC, ZGORNJE GRUŠOVJE, ZLOGONA 
GORA, ZLOGONA VAS 
ŽIČE, ŠKALCE, ŠKEDENJ, ŠPITALIČ PRI SLOV. KONJICAH, ŠTAJERSKA VAS, 
BEZINA, BLATO, BRDO, BREG PRI KONJICAH, BREZJE PRI LOČAH, DOBRAVA PRI 
KONJICAH, DOBRNEŽ, DRAŽA VAS, GABROVLJE, GABROVNIK, KAMNA GORA, 
KLOKOČOVNIK, KOBLE, KOLAČNO, KONJIŠKA VAS, KRABERK, LIČENCA, 
LIPOGLAV, LOČE, MALI BREG, MLAČE, NOVA VAS PRI KONJICAH, NOVO 
TEPANJE, OSTROŽNO PRI LOČAH, PENOJE, PEROVEC, PETELINJEK PRI LOČAH, 
PODOB, PODPEČ OB DRAVINJI, POLENE, PREŽIGAL, PRELOGE PRI KONJICAH, 
SELSKI VRH, SLOVENSKE KONJICE, SOJEK, SPODNJA PRISTAVA, SPODNJE 
GRUŠOVJE, SPODNJE LAŽE, SPODNJE PRELOGE, SPODNJI JERNEJ, STARE 
SLEMENE, STRTENIK, SUHADOL, SVETI JERNEJ, TEPANJE, TEPANJSKI VRH, 
TOLSTI VRH, VEŠENIK, ZBELOVO, ZBELOVSKA GORA, ZEČE, ZGORNJA 
PRISTAVA, ZGORNJE LAŽE 
ČREŠNOVA, ČRETVEŽ, BEZOVJE NAD ZREČAMI, BOHARINA, BUKOVLJE, 
DOBROVLJE, GORENJE PRI ZREČAH, GORNJA VAS, GRAČIČ, KOROŠKA VAS NA 
POHORJU, KRIŽEVEC, LIPA, LOŠKA GORA PRI ZREČAH, MALA GORA, OSREDEK 
PRI ZREČAH, PADEŠKI VRH, PLANINA NA POHORJU, POLAJNA, RADANA VAS, 
RESNIK, ROGLA, SKOMARJE, SPODNJE STRANICE, STRANICE, ZABORK, 
ZLAKOVA, ZREČE 

Sedež: Slovenske Konjice. 

16. člen 
(A16 ŠENTJUR PRI CELJU) 

Šestnajsti volilni okraj obsega: 

16 ŠENTJUR PRI CELJU-del ŽEGAR, ŠENTJUR, ŠIBENIK, ČRNOLICA, BEZOVJE PRI ŠENTJURJU, BOBOVO PRI 
PONIKVI, BOLETINA, BOTRIČNICA, BREZJE OB SLOMU, BUKOVJE PRI SLIVNICI, 
CEROVEC, DOBJE PRI LESIČNEM, DOBOVEC PRI PONIKVI, DOBRINA, DOLE, 
DOLGA GORA, DROBINSKO, GORIČICA, GORICA PRI SLIVNICI, GROBELNO - DEL. 
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HOTUNJE, HRASTJE, HRUŠEVEC, JAKOB PRI ŠENTJURJU, JAVORJE, JAZBIN 
VRH, JELCE, KALOBJE, KAMENO, KOŠNICA, KOSTRIVNICA, KRAJNČICA, 
KRIVICA, LOKA PRI ŽUSMU. LOKARJE, LOPACA, LUTRJE, OKROG, OSREDEK, 
OSTROŽNO PRI PONIKVI - DEL, PARIDOL, PLANINCA, PODGAJ, PODGRAD, 
PODLEŠJE, PONIKVA, PONKVICA, PRIMOŽ PRI ŠENTJURJU, PROSENIŠKO, 
RAKITOVEC, REPNO, RIFNIK, SELE, SLATINA PRI PONIKVI, SLIVNICA PRI CELJU, 
SOTENSKO POD KALOBJEM, SRŽEVICA, STOPČE, STRAŠKA GORCA, TRŠKA 
GORCA, TRATNA OB VOGLAJNI, TRATNA PRI GROBELNEM, TRNO, TURNO, 
UNIŠE, VEZOVJE, VODICE PRI KALOBJU, VODICE PRI SLIVNICI, VODRUŽ, 
VODUCE, VOGLAJNA, VRBNO, ŽAGAJ PRI PONIKVI, ZGORNJE SELCE, ZLATEČE 
PRI ŠENTJURJU 

BISTRICA OB SOTLI ČREŠNJEVEC OB BISTRICI, BISTRICA OB SOTLI, DEKMANCA, HRASTJE OB 
BISTRICI, KRIŽAN VRH, KUNŠPERK, PLES, POLJE PRI BISTRICI, SREBRNIK, 
TREBČE, ŽAGAJ 

KOZJE BISTRICA, BUČE, DOBLEŽIČE, DRENSKO REBRO, GORJANE, GRADIŠČE, 
GUBNO, JEŠOVEC PRI KOZJEM, KLAKE, KOZJE, LESIČNO, ORTNICE, OSREDEK 
PRI PODSREDI, PILŠTANJ, PODSREDA, POKLEK PRI PODSREDI, TOPOLOVO, 
VETRNIK, VOJSKO, VRENSKA GORCA, ZAGORJE, ZDOLE, ZEČE PRI BUČAH 

PODČETRTEK BREZOVEC PRI POLJU, CMEREŠKA GORCA, GOLOBINJEK OB SOTLI, GOSTINCA, 
IMENO, IMENSKA GORCA, JERČIN, LASTNIČ, NEZBIŠE, OLIMJE, PECELJ, 
PODČETRTEK, POLJE OB SOTLI, PRELASKO, PRISTAVA PRI LESIČNEM, 
PRISTAVA PRI MESTINJU, ROGINSKA GORCA, RUDNICA, SEDLARJEVO, SELA, 
SODNA VAS, SV. EMA, VERAČE, VIDOVICA, VIRŠTANJ, VONARJE 

Sedež: Šentjur pri Celju. 

17. člen 
(A17 ŠMARJE PRI JELŠAH) 

Sedemnajsti volilni okraj obsega: 

ŠMARJE PRI JELŠAH 

ROGAŠKA SLATINA 

ŠENTVID PRI GROBELNEM, ŠEROVO, ŠKOFIJA, ŠMARJE PRI JELŠAH, BABNA 
BRDA, BABNA GORA, BABNA REKA, BELI POTOK PRI LEMBERGU, BELO, 
BEZGOVICA, BOBOVO PRI ŠMARJU, BODREŽ, BODRIŠNA VAS, BRECLJEVO, 
BREZJE PRI LEKMARJU, BUKOVJE V BABNI GORI, CEROVEC PRI ŠMARJU, DOL 
PRI ŠMARJU, DOL PRI PRISTAVI, DRAGOMILO, DVOR, GAJ, GLOBOKO PRI 
ŠMARJU, GORNJA VAS, GRLIČE, GROBELCE, GROBELNO - DEL, HAJNSKO, 
JAZBINA, JEŠOVEC PRI ŠMARJU, JEROVSKA VAS, KAMENIK, KONUŠKO, 
KORETNO, KORPULE, KRISTAN VRH, KRTINCE, LAŠE, LEKMARJE, LEMBERG PRI 
ŠMARJU, LIPOVEC, MALA PRISTAVA, MESTINJE, MOČLE, NOVA VAS PRI 
ŠMARJU, OREHOVEC, PEČICA, PIJOVCI, PLATINOVEC, POLŽANSKA GORCA, 
POLŽANSKA VAS, PREDEL, PREDENCA, PRELOGE PRI ŠMARJU, PUSTIKE, 
RAKOVEC, SENOVICA, SLADKA GORA, SOTENSKO PRI ŠMARJU, SPODNJA 
PONKVICA, SPODNJE MESTINJE, SPODNJE SELCE, SPODNJE TINSKO, STRANJE, 
STRTENICA, SVETI ŠTEFAN, TOPOLOVEC, VINSKI VRH PRI ŠMARJU, VODENOVO, 
VRŠNA VAS, VRH, ZADRŽE, ZASTRANJE, ZAVRŠE PRI GROBELNEM, ZGORNJE 
TINSKO, ZIBIŠKA VAS, ZIBIKA 
ČAČA VAS, BRESTOVEC, BREZJE PRI PODPLATU, CEROVEC POD BOČEM, 
CESTE, DREVENIK, GABRCE, GABROVEC PRI KOSTRIVNICI, GRADIŠKI DOL, IRJE, 
KAČJI DOL, KAMENCE, KAMNA GORCA, MALE RODNE, NIMNO, PLAT, PODPLAT, 
PODTURN, PRISTAVICA, PRNEK, RAJNKOVEC, RATANSKA VAS, RJA VICA, 
ROGAŠKA SLATINA, SPODNJA KOSTRIVNICA, SPODNJE NEGONJE, SPODNJE 
SEČOVO, SPODNJI GABRNIK, STRMEC PRI SV. FLORIJANU, SV. FLORIJAN, 
TEKAČEVO, TOPOLE, TRŽIŠČE, TRŽIŠČE, TUNCOVEC, VELIKE RODNE, VINEC, 
ŽAGAJ POD BOČEM, ZGORNJA KOSTRIVNICA, ZGORNJE NEGONJE, ZGORNJE 
SEČOVO, ZGORNJI GABRNIK 
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ROGATEC ŽAHENBERC, BREZOVEC PRI ROGATCU, DOBOVEC PRI ROGATCU, DONAČKA 
GORA, LOG, ROGATEC, SV. JURIJ, TLAKE, TRLIČNO 

Sedež: Šmaije pri Jelšah. 

18. člen 
(A18 VELENJE) 

Osemnajsti volilni okraj obsega: 

18 VELENJE-del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12,13, 14,15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 
130, 131, 132, 133, 188,189, 191,199, 200, 215 

Sedež: Velenje. 

19. člen 
(A19 ŠOŠTANJ) 

Devetnajsti volilni okraj obsega: 

ŠMARTNO OB PAKI, GAVCE, GORENJE, MALI VRH, PAŠKA VAS, PODGORA, 
REČICA OB PAKI, SKORNO, SLATINA, VELIKI VRH 
ŠENTVID PRI ZAVODNJU, ŠOŠTANJ, BELE VODE, DRUŽMIRJE, FLORJAN, 
GABERKE, LOKOVICA, RAVNE, SKORNO PRI ŠOŠTANJU, TOPOLŠICA, ZAVODNJE 
ŠENBRIC, ŠKALE, ŠKALSKE CIRKOVCE, ŠMARTINSKE CIRKOVCE, ČRNOVA, 
ARNAČE, BEVČE, HRASTOVEC, JANŠKOVO SELO, KAVČE, LAZE, LIPJE, 
LOŽNICA, LOPATNIK, LOPATNIK PRI VELENJU, PAŠKI KOZJAK, PAKA PRI 
VELENJU, PIREŠICA, PLEŠIVEC, PODGORJE, PODKRAJ PRI VELENJU, PRELSKA, 
SILOVA, VINSKA GORA 

Sedež: Šoštanj. 

19 ŠMARTNO OB PAKI 

ŠOŠTANJ 

VELENJE-del 

20. člen 
(A20 ŽALEC) 

Dvajseti volilni okraj obsega: 

20 ŽALEC-del ŽALEC, ŠEMPETER V SAVINJ. DOLINI, BRNICA, GRIŽE, KALE, KASAZE, UBOJE, 
MIGOJNICE, PODLOG V SAVINJSKI DOLINI, PONGRAC, SPODNJE GRUŠOVLJE, 
SPODNJE ROJE, VRBJE, ZABUKOVICA, ZALOG PRI ŠEMPETRU, ZGORNJE 
GRUŠOVLJE, ZGORNJE ROJE 

PREBOLD, POLZELA ANDRAŽ NAD POLZELO, BREG PRI POLZELI, DOBRIČ, LOČICA OB SAVINJI, 
OROVA VAS, PODVIN PRI POLZELI, POLZELA, ZALOŽE, ŠEŠČE PRI PREBOLDU, 
DOLENJA VAS, KAPLJA VAS, LATKOVA VAS. MARIJA REKA, MATKE, PREBOLD, 
SV. LOVRENC 

TABOR ČRNI VRH, KAPLA, LOKE, MIKLAVŽ PRI TABORU, OJSTRIŠKA VAS, PONDOR, 
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Sedež: Žalec. 

TABOR 

21. člen 
(A21 CERKNICA-LOGATEC) 

Enaindvajseti volilni okraj obsega: 

21 BLOKE 

CERKNICA 

LOŠKA DOLINA 

LOGATEC-del 

Sedež: Cerknica. 

ŠKRABČE, ŠKUFČE, ŠTOROVO, ANDREJČJE, BENETE, BOČKOVO, FARA, GLINA, 
GODIČEVO, GRADIŠKO, HITENO, HRIBARJEVO, HUDI VRH, JERŠANOVO, 
KRAMPLJE, LAHOVO, LEPI VRH, LOVRANOVO, MALNI, METULJE, MRAMOROVO 
PRI LUŽARJIH, MRAMOROVO PRI PAJKOVEM, NEMŠKA VAS NA BLOKAH, NOVA 
VAS, OGRADA, POLŠEČE, RADLEK, RAVNE NA BLOKAH, RAVNIK, ROŽANČE, 
RUNARSKO, SLEME, STRMCA, STUDENEC NA BLOKAH, STUDENO NA BLOKAH, 
SVETA TROJICA, SVETI DUH, TOPOL, ULAKA, VELIKE BLOKE, VELIKI VRH, 
VOLČJE, ZAKRAJ, ZALES, ZA VRH 
ŽEROVNICA, ŽUPENO, ŠČURKOVO, ŠTRUKLJE VA VAS, ČOHOVO, BEČ, BEČAJE, 
BEGUNJE PRI CERKNICI, BEZULJAK, BLOŠKA POLICA, BLOČICE, BREZJE, 
CAJNARJE, CERKNICA, DOBEC, DOLENJA VAS, DOLENJE JEZERO, DOLENJE 
OTAVE, GORA, GORENJE JEZERO, GORENJE OTAVE, GORIČICE, GRAHOVO, 
HRIBLJANE, HRUŠKARJE, IVANJE SELO, JERŠIČE, KOŽLJEK, KOŠČAKE, 
KOROŠČE, KRŽIŠČE, KRANJČE, KREMENCA, KRUŠČE, L^ZE PRI GORENJEM 
JEZERU, LEŠNJAKE, LIPSENJ, MAHNETI, MARTINJAK, MILAVA, OSREDEK, OTOK, 
OTONICA, PIKOVNIK, PIRMANE, PODSKRAJNIK, PODSLIVNICA, PONIKVE, RAKEK, 
RAKOV ŠKOCJAN, RAVNE. REPARJE, RUDOLFOVO, SELŠČEK, SLIVICE, SLIVICE, 
SLUGOVO, STRAŽIŠČE, SVETI VID, TAVŽLJE, TOPOL PRI BEGUNJAH, UNEC, 
ZAHRIB, ZALA, ZELŠE, ZIBOVNIK 
ŠMARATA, BABNA POLICA, BABNO POLJE, DANE, DOLENJE POLJANE, IGA VAS, 
KLANCE, KNEŽJA NJIVA, KOZARIŠČE, LOŽ, MARKOVEC, NADLESK, PODCERKEV, 
PODGORA PRI LOŽU, PODLOŽ, PUDOB, STARI TRG PRI LOŽU, VIŠEVEK, VRH, 
VRHNIKA PRI LOŽU 
GRČAREVEC, JAKOVICA, LAZE, LOGATEC 

22. člen 
(A22 POSTOJNA) 

Dvaindvajseti volilni okraj obsega: 

22 DIVAČA-del 
PIVKA 

POSTOJNA 

DOLENJA VAS, GABRČE, LAŽE, OTOŠČE, POTOČE, SENADOLE, SENOŽEČE 
ŠMIHEL, ČEPNO, BUJE, DOLNJA KOŠANA, DRSKOVČE, GORNJA KOŠANA, 
GRADEC, JURIŠČE, KAL, KLENIK, MALA PRISTAVA, NADANJE SELO, NARIN, 
NEVERKE, NOVA SUŠICA, PALČJE, PARJE, PETELINJE, PIVKA, RIBNICA, SELCE, 
SLOVENSKA VAS, STARA SUŠICA, SUHORJE, TABOR NAD KNEŽAKOM, TRNJE, 
VELIKA PRISTAVA, VOLČE, ZAGORJE 
ŽEJE, ŠMIHEL POD NANOSOM, BELSKO, BREZJE POD NANOSOM, BUKOVJE, 
DILCE, GORENJE, GORIČE, GROBIŠČE, HRAŠČE, HRENOVICE, HRUŠEVJE, 
KOČE, LANDOL, LIPUE, LOHAČA, MALA BRDA, MALI OTOK, MALO UBELJSKO, 
MATENJA VAS, OREHEK, PLANINA, POSTOJNA, PREDJAMA, PRESTRANEK, 
RAKITNIK, RAKULIK, RAZDRTO, SAJEVČE, SLAVINA, SLAVINJE, STARA VAS, 
STRANE, STRMCA, STUDENEC, STUDENO, VELIKA BRDA, VELIKI OTOK, VELIKO 
UBELJSKO, ZAGON 
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Sedež: Postojna. 

23. člen 
(A23 ILIRSKA BISTRICA) 

Triindvajseti volilni okraj obsega: 

23 HRPELJE-KOZINA-del 

ILIRSKA BISTRICA 

KOPER-del 

BAČ PRI MATERIJI, BREZOVICA, BREZOVO BRDO, GOLAC, GRADIŠČE PRI 
MATERIJI, GRADIŠICA, HOTIČNA, JAVORJE, KOVČICE, MARKOVŠČINA, 
MATERIJA, MRŠE, OBROV, ODOLINA, OREHEK PRI MATERIJI, POLJANE PRI 
PODGRADU, POVŽANE, PREŠNICA, RITOMEČE, ROŽICE, SKADANŠČINA, SLIVJE, 
TATRE, VELIKE LOČE 
ŠEMBIJE, ČELJE, BAČ, BRCE, DOBRO POLJE, DOLENJE PRI JELŠANAH, DOLNJA 
BITNJA, DOLNJI ZEMON, FABCI, GABRK, GORNJA BITNJA, GORNJI ZEMON, 
HARIJE, HRUŠICA, HUJE, ILIRSKA BISTRICA, JABLANICA, JANEŽEVO BRDO, 
JASEN, JELŠANE, KILOVČE, KNEŽAK, KORITNICE, KOSEZE, KUTEŽEVO, MALA 
BUKOVICA, MALE LOČE, MEREČE, NOVA VAS PRI JELŠANAH, NOVOKRAČINE, 
OSTROŽNO BRDO, PAVLICA, PODBEŽE, PODGRAD, PODGRAJE, PODSTENJŠEK, 
PODSTENJE, PODTABOR, PREGARJE, PRELOŽE, PREM, RAČIĆE, RATEČEVO 
BRDO, REČICA, RJAVČE, SABONJE, SMRJE, SNEŽNIK, SOZE, STAROD, STUDENA 
GORA, SUŠAK, TOMINJE, TOPOLC, TRPČANE, VELIKA BUKOVICA, VELIKO BRDO, 
VRBICA, VRBOVO, ZABIČE, ZAJELŠJE, ZAREČICA, ZAREČJE 
ŠEKI, ABITANTI, BABIČI, BELVEDUR, BOČAJI, BORŠT, BREZOVICA PRI GRADINU, 
BUTARI, DVORI, GALANTIČI, GLEM, GRAČIŠČE, GRADIN, KARLI, KOROMAČI- 
BOŠKINI, KOZLOVIČI, KUBED, LABOR, LOPAR, LUKINI, MARŠIČI, MAREZIGE, 
MOČUNIGI, MONTINJAN, MOVRAŽ, OLIKA, PERAJI, PISARI, PODGORJE, 
POLETIČI, POPETRE, PREGARA, RAKITOVEC, SIRČI, SMOKVICA, SOČERGA, 
SOKOLIČI, SV. ANTON, TOPOLOVEC, TREBEŠE, TRSEK, TRUŠKE, TULJAKI, 
ZABAVLJE, ZAZID 

Sedež: Ilirska Bistrica. 

24. člen 
(A24 ČRNOMELJ) 

Štiriindvajseti volilni okraj obsega: 

24 ČRNOMELJ-del ŽUNIČI, ŠIPEK, ŠPEHARJI, ČREŠNJEVEC PRI DRAGATUŠU, ČRNOMELJ, ČUDNO 
SELO, ADLEŠIČI, BALKOVCI, BEDENJ, BELČJI VRH, BISTRICA, BLATNIK PRI 
ČRNOMLJU, BOJANCI, BRDARCI, BREG PRI SINJEM VRHU, BREZNIK, BUTORAJ, 
CERKVIŠČE, DALNJE NJIVE, DAMELJ, DESINEC, DOBLIČE, DOBLIČKA GORA, 
DOLENJA VAS PRI ČRNOMLJU, DOLENJCI, DOLENJI SUHOR PRI VINICI, DOLNJA 
PAKA, DRAGA PRI SINJEM VRHU, DRAGATUŠ, DRAGOŠI, DRAGOVANJA VAS, 
DREŽNIK, DRENOVEC, FUČKOVCI, GOLEK, GOLEK PRI VINICI, GORENJCI PRI 
ADLEŠIČIH, GORICA, GORNJA PAKA, GORNJI SUHOR PRI VINICI, GRIČ PRI 
DOBLIČAH, GRIBLJE, HRAST PRI VINICI, JANKOVIČI, JELŠEVNIK, JERNEJA VAS, 
KANIŽARICA, KNEŽINA, KOVAČJI GRAD, KVASICA, LOKVE, MALA LAHINJA, MALA 
SELA, MALI NERAJEC, MARINDOL, MAVRLEN, MIHELJA VAS, MIKLARJI, MILIČI, 
NAKLO, NOVA LIPA, OBRH PRI DRAGATUŠU, OGULIN, OTOVEC, PAUNOVIČI, 
PERUDINA, PETROVA VAS, POBREŽJE, PODKLANEC, PODLOG, PRELOKA, 
PRIBINCI, PURGA, PUSTI GRADEC, ROŽANEC, ROŽIČ VRH, RODINE, RUČETNA 
VAS, SEČJE SELO, SELA PRI DRAGATUŠU, SELA PRI OTOVCU, SINJI VRH, 
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STARA LIPA, STRAŽNJI VRH, SVIBNIK, TALČJI VRH, TANČA GORA, TRIBUČE, 
TUŠEV DOL, UČAKOVCI, VELIKA LAHINJA, VELIKA SELA, VELIKI NERAJEC, 
VINICA, VOJNA VAS, VRANOVIČI, VRHOVCI, VUKOVCI, ZAJČJI VRH, ZAPUDJE, 
ZASTAVA, ZILJE, ZORENCI 

METLIKA ŽELEBEJ, ŽELEZNIKI, ŠKEMLJEVEC, ŠKRILJE, ČURILE, BEREČA VAS, 
BOŽAKOVO, BOŽIČ VRH, BOGINJA VAS, BOJANJA VAS, BOLDRAŽ, BORŠT, 
BREZOVICA PRI METLIKI, BUŠINJA VAS, DOLE, DOLNJA LOKVICA, DOLNJE 
DOBRAVICE, DOLNJI SUHOR PRI METLIKI, DRAŠIČI, DRAGE, DRAGOMLJA VAS, 
GERŠIČI, GORNJA LOKVICA, GORNJE DOBRAVICE, GORNJI SUHOR PRI METLIKI, 
GRABROVEC, GRADAC, GRM PRI PODZEMLJU, HRAST PRI JUGORJU, JUGORJE 
PRI METLIKI, KAMENICA, KAPLJIŠČE, KLOŠTER, KRAŠNJI VRH, KRASINEC, 
KRIŽEVSKA VAS, KRIVOGLAVICE, KRMAČINA, MAČKOVEC PRI SUHORJU, MALO 
LEŠČE, METLIKA, MLAKE, OKLJUKA, OTOK, PODZEMELJ, PRILOZJE, 
PRIMOSTEK, RADOŠI, RADOVIČI, RADOVICA, RAKOVEC, RAVNACE, ROSALNICE, 
SELA PRI JUGORJU, SLAMNA VAS, SVRŽAKI, TRNOVEC, VIDOŠIČI, ZEMELJ 

Sedež: Črnomelj. 

25. člen 
(A25 NOVO MESTO - MESTO) 

Petindvajseti volilni okraj obsega: 

25 NOVO MESTO-del ŠKRJANČE PRI NOVEM MESTU, BORIČEVO, DALJNI VRH, DOLENJE KAMENJE, 
DOLENJE KARTELJEVO, GORENJE KAMENCE, GORENJE KAMENJE, GORENJE 
KARTELJEVO, HUDO, NOVO MESTO, SREBRNIČE 

Sedež: Novo mesto. 

26. člen 
(A26 NOVO MESTO - OKOLICA) 

šestindvajseti volilni okraj obsega: 

DOLENJSKE TOPLICE BUŠINEC, CEROVEC, DOBINDOL, DOLENJE GRADIŠČE, DOLENJE POLJE, 
DOLENJE SUŠICE, DOLENJSKE TOPLICE. DRENJE, GABRJE PRI SOTESKI, 
GORENJE GRADIŠČE, GORENJE POLJE, GORENJE SUŠICE, KOČEVSKE 
POLJANE, LOŠKA VAS, MALI RIGELJ, MENIŠKA VAS, NOVA GORA, OBČICE, 
OBRH, PODHOSTA, PODSTENICE, PODTURN PRI DOL. TOPLICAH, SELA PRI DOL. 
TOPLICAH, SELIŠČE, SOTESKA, STARE ŽAGE, SUHOR PRI DOL. TOPLICAH, 
VELIKI RIGELJ, VERDUN PRI URŠNIH SELIH 

MIRNA PEČ ŠENTJURIJ NA DOLENJSKEM, ČEMŠE, BIŠKA VAS, DOLENJA VAS PRI MIRNI 
PEČI, DOLENJI GLOBODOL, DOLENJI PODBORŠT, GLOBOČDOL, GOLOBINJEK, 
GORENJI GLOBODOL, GORENJI PODBORŠT, GORIŠKA VAS, GRČ VRH, 
HMELJČIČ, HRASTJE PRI MIRNI PEČI, JABLAN, JELŠE, JORDANKAL, MALENSKA 
VAS, MALI KAL, MALI VRH, MIRNA PEČ, ORKLJEVEC, POLJANE PRI MIRNI PEČI, 
SELO PRI ZAGORICI, SREDNJI GLOBODOL, VELIKI KAL, VRHOVO PRI MIRNI PEČI, 
VRHPEČ 

NOVO MESTO-del ŽALOVIČE, ŽDINJA VAS, ŽIHOVO SELO, ŠENTJOŠT, ŠMARJEŠKE TOPLICE, 
ŠMARJETA, ŠTRAVBERK, ČEŠČA VAS, ČELEVEC, ČREŠNJICE, ČRMOŠNJICE PRI 
STOPIČAH, BIRČNA VAS, BREZOVICA, BREZOVICA PRI STOPIČAH, DOBOVO, 
DOL PRI ŠMARJETI, DOLŽ, DOLENJA VAS, DOLENJE GRČEVJE, DOLENJE 
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LAKOVNICE, DOLNJA TEŽKA VODA, DOLNJE MRAŠEVO, DRGANJA SELA, 
GOLUŠNIK, GORENJA VAS PRI ŠMARJETI, GORENJE GRČEVJE, GORENJE 
KRONOVO, GORENJE LAKOVNICE, GORENJE MRAŠEVO, GORNJA TEŽKA VODA, 
GRIČ PRI KLEVEVŽU, HERINJA VAS, HRIB PRI OREHKU, HRUŠICA, IGLENIK, 
JAMA. JELŠE PRI OTOČCU, JURKA VAS, JURNA VAS, KOGLO, KONEC, KOROŠKA 
VAS, KOTI, KRIŽE, KUZARJEV KAL, LAZE, LEŠNICA, LOKE, LUTRŠKO SELO, MALA 
CIKAVA, MALA STRMICA, MALI CEROVEC, MALI OREHEK, MALI PODLJUBEN, 
MALI SLATNIK, MIHOVEC, OREŠJE, OTOČEC, PAHA, PANGRČ GRM, PETANE, 
PETELINJEK, PLEMBERK, PODGORA, PODGRAD, POTOK, POTOV VRH, 
PRAPREČE PRI STRAŽI, PREČNA, PRISTAVA, RADOVLJA, RAJNOVŠČE, 
RAKOVNIK PRI BIRČNI VASI, RUMANJA VAS, SELA PRI ŠTRAVBERKU, SELA PRI 
ZAJČJEM VRHU, SELA PRI ZBURAH, SEVNO, SMOLENJA VAS, SREDNJE 
GRČEVJE, STOPIČE, STRAŽA, STRANSKA VAS, STRELAC, SUHOR, TRŠKA GORA, 
TRAVNI DOL, URŠNA SELA, VA VTA VAS, VELIKI CEROVEC, VELIKI OREHEK, 
VELIKI PODLJUBEN, VELIKI SLATNIK, VERDUN, VINICA PRI ŠMARJETI, VINJA 
VAS, VRH PRI LJUBNU, VRH PRI PAHI, VRHE, ZAGRAD PRI OTOČCU, ZAJČJI VRH 
PRI STOPIČAH, ZALOG, ZBURE 

SEMIČ ŠTREKLJEVEC, ČREŠNJEVEC PRI SEMIČU, ČRMOŠNJICE, BLATNIK PRI 
ČRMOŠNJICAH, BREZJE PRI ROŽNEM DOLU, BREZJE PRI VINJEM VRHU, 
BREZOVA REBER, BREZOVICA PRI ČRMOŠNJICAH, BRSTOVEC, CEROVEC PRI 
ČREŠNJEVCU, COKLOVCA, GABER PRI ČRMOŠNJICAH, GABER PRI SEMIČU, 
GORNJE LAZE, GRADNIK, HRIB PRI CEROVCU, HRIB PRI ROŽNEM DOLU, KAŠČA, 
KAL, KOMARNA VAS, KOT PRI SEMIČU, KRUPA, KRVAVČJI VRH, LIPOVEC, 
MAŠELJ, MALINE PRI ŠTREKLJEVCU, MLADICA, MOVERNA VAS, NESTOPLJA 
VAS, OMOTA, OSKORŠNICA, OSOJNIK, PLANINA, PODREBER, POTOKI, 
PRAPROČE, PRAPROT, PRELOGE, PRIBIŠJE, PUGLED, ROŽNI DOL, SADINJA 
VAS, SELA PRI SEMIČU, SELA PRI VRČICAH, SEMIČ, SODJI VRH, SREDGORA, 
SREDNJA VAS, STARIHOV VRH, STRANSKA VAS PRI SEMIČU, TRATA, TREBNJI 
VRH, VAVPČA VAS, VINJI VRH PRI SEMIČU, VRČICE, VRTAČA PRI SEMIČU 

Sedež: Novo mesto. 

27. člen 
(A27 ŠENTJERNEJ) 

Sedemindvajseti volilni okraj obsega: 

27 ŠENTJERNEJ ŽERJAVIN, ŽVABOVO, ŠENTJAKOB, ŠENTJERNEJ, ŠMALČJA VAS, ŠMARJE, 
ČADRAŽE, ČISTI BREG, APNENIK, BREŠKA VAS, BREZJE PRI ŠENTJERNEJU, 
CEROV LOG, DOBRA VICA, DOLENJA BREZOVICA, DOLENJA STARA VAS, 
DOLENJE GRADIŠČE PRI ŠENTJ., DOLENJE MOKRO POLJE, DOLENJE 
VRHPOLJE, DOLENJI MAHAROVEC, DRČA, DRAMA, GORENJA BREZOVICA, 
GORENJA GOMILA, GORENJA STARA VAS, GORENJE GRADIŠČE PRI ŠENTJ., 
GORENJE MOKRO POLJE, GORENJE VRHPOLJE, GORENJI MAHAROVEC, 
GROBLJE PRI PREKOPI, GRUČA, HRASTJE, HRVAŠKI BROD, IMENJE, 
JAVOROVICA, LEDEČA VAS, LOKA, MALI BAN, MIHOVICA, MIHOVO, MRŠEČA 
VAS, OREHOVICA, OSTROG, POLHOVICA, PRAPREČE PRI ŠENTJERNEJU, 
PRISTAVA PRI ŠENTJERNEJU, PRISTAVICA, RAKOVNIK, RAZDRTO, ROJE, SELA 
PRI ŠENTJERNEJU, TOLSTI VRH, VELIKI BAN, VOLČKOVA VAS, VRATNO, 
VRBOVCE, VRH PRI ŠENTJERNEJU, ZAMEŠKO, ZAPUŽE 

ŠKOCJAN ŠKOCJAN, ŠTRIT, ČUČJA MLAKA, OSREČJE, BUČKA, DOBRAVA PRI ŠKOCJANU, 
DOBRUŠKA VAS, DOLENJE DOLE, DOLENJE RADULJE, DOLNJA STARA VAS, 
DULE, GABRNIK, GORENJE DOLE, GORENJE RADULJE, GORIŠKA GORA, 
GORIŠKA VAS PRI ŠKOCJANU, GORNJA STARA VAS, GRMOVLJE, HRASTULJE, 
HUDENJE, JARČJI VRH, JELENDOL, JERMAN VRH, KLENOVIK, MAČKOVEC PRI 
ŠKOCJANU, MALE POLJANE, MOČVIRJE, RUHNA VAS, SEGONJE, STARA BUČKA, 
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STOPNO, STRANJE PRI ŠKOCJANU, TOMAŽJA VAS, VELIKE POLJANE, ZABORŠT, 
ZAGRAD, ZALOG PRI ŠKOCJANU, ZAVINEK, ZLOGANJE 

BREŽICE-del ŽUPEČA VAS, ČREŠNJICE PRI CERKLJAH, BORŠT, BRVI, BUŠEČA VAS, CERKLJE 
OB KRKI, DOLENJA PIROŠICA, GAZICE, GORENJA PIROŠICA, HRASTJE PRI 
CERKLJAH, IZVIR, POŠTENA VAS, RAČJA VAS, STOJANSKI VRH, VINJI VRH, 
VRHOVSKA VAS, ZASAP 

KRŠKO-del ŽABJEK V PODBOČJU, ŠUTNA, ČREŠNJEVEC PRI OŠTRCU, ČRNEČA VAS, 
ARDRO PRI RAKI, AVGUŠTINE, BREZJE PRI RAKI, BREZJE V PODBOČJU, 
BREZOVICA V PODBOČJU, BRLOG, BROD V PODBOČJU, CELINE, CIRJE, DOBE, 
DOBRAVA OB KRKI, DOBRAVA POD RAKO, DOBRAVA PRI KOSTANJEVICI, DOL, 
DOLŠCE, DOLENJA VAS PRI RAKI, DOLGA RAKA, DOLNJA PREKOPA, FRLUGA, 
GLOBOČICE PRI KOSTANJEVICI, GMAJNA, GOLI VRH, GORICA, GORNJA 
PREKOPA, GRŽEČA VAS, GRADEC, GRADIŠČE PRI RAKI, GRADNJE, GRIČ, 
HRASTEK, IVANJŠE, JABLANCE, JELŠE, JELENIK, KALCE-NAKLO, KARLČE, 
KOČARIJA, KOPRIVNIK, KORITNICA, KOSTANJEVICA NA KRKI, KRŽIŠČE, MALE 
VODENICE, MALENCE, MALI KOREN, MALI PODLOG, MALO MRAŠEVO, MIKOTE, 
MLADJE, OŠTRC, OREHOVEC, PLANINA PRI RAKI, PLANINA V PODBOČJU, 
PODBOČJE, PODLIPA, PODSTRM, PODULCE, POVRŠJE, PREMAGOVCE, 
PRISTAVA OB KRKI, PRISTAVA POD RAKO, PRISTAVA PRI LESKOVCU, PRUŠNJA 
VAS, RŽIŠČE, RAKA, RAVNO, SAJEVCE, SELA PRI RAKI, SELO, SLINOVCE, 
SLIVJE, SMEDNIK, STARI GRAD V PODBOČJU, VELIKE VODENICE, VELIKI 
KOREN, VELIKI PODLOG, VELIKO MRAŠEVO, VIDEM, VRBJE, VRH PRI POVRŠJU, 
VRTAČA, ZABORŠT, ZABUKOVJE PRI RAKI, ZALOKE 

NOVO MESTO-del BELA CERKEV, BREZJE, DOLENJE KRONOVO, DOLENJI SUHADOL, DRAGA, 
DRUŽINSKA VAS, GABRJE, GORENJI SUHADOL, GRAĐENJE, GUMBERK, HRIB, 
JUGORJE, LESKOVEC, MALE BRUSNICE, RATEŽ, SELA, SELA PRI RATEŽU, 
VELIKE BRUSNICE, VINJI VRH 

Sedež: Šentjernej. 

28. člen 
(A28 TREBNJE) 

Osemindvajseti volilni okraj obsega: 

28 ŽUŽEMBERK ŽUŽEMBERK, ŽVIRČE, ŠMIHEL PRI ŽUŽEMBERKU, BORŠT PRI DVORU, BREZOVA 
REBER PRI DVORU, BUDGANJA VAS, DEŠEČA VAS, DOLNJI AJDOVEC, DOLNJI 
KOT, DOLNJI KRIŽ, DRAŠČA VAS, DVOR, GORNJI AJDOVEC, GORNJI KOT, 
GORNJI KRIŽ, GRADENC, HINJE, HRIB PRI HINJAH, JAMA PRI DVORU, KLEČET, 
KLOPCE, LAŠČE, LAZINA, LOPATA, MAČKOVEC PRI DVORU, MALI LIPOVEC, 
MALO LIP JE, PLEŠ, PLEŠIVICA, PODGOZD, PODLIPA, POLJANE PRI 
ŽUŽEMBERKU, PRAPREČE, PREVOLE, RATJE, REBER, SADINJA VAS PRI DVORU, 
SELA PRI AJDOVCU, SELA PRI HINJAH, SREDNJI LIPOVEC, STAVČA VAS, 
TREBČA VAS, VELIKI LIPOVEC. VELIKO LIPJE, VINKOV VRH, VISEJEC, VRH PRI 
HINJAH, VRH PRI KRIŽU, VRHOVO PRI ŽUŽEMBERKU, ZAFARA, ZALISEC 

TREBNJE ŽABJEK. ŽELEZNO. ŽUBINA, ŠAHOVEC, ŠENTLOVRENC, ŠENTRUPERT, 
ŠEVNICA, ŠKOVEC, ŠKRJANČE, ŠKRLJEVO, ŠMAVER, ŠTATENBERK, ŠTEFAN 
PRI TREBNJEM, ČATEŽ, ČEŠNJEVEK, ČEŠNJICE PRI TREBELNEM, ČILPAH, 
ČUŽNJA VAS, ARČELCA, ARTMANJA VAS, BABNA GORA, BELŠINJA VAS, BELI 
GRIČ, BENEČIJA, BIČ, BISTRICA, BITNJA VAS, BLATO, BOGNEČA VAS. BREZA, 
BREZJE PRI TREBELNEM, BREZOVICA PRI MIRNI, BREZOVICA PRI TREBELNEM, 
BRINJE, BRUNA VAS, CEROVEC PRI TREBELNEM, CESTA, CIKAVA, CIRNIK, 
DEČJA VAS, DEBENEC, DOBRAVA, DOBRAVICA PRI VEL. GABRU, DOBRNIČ, DOL 
PRI TREBNJEM, DOLENJA DOBRAVA, DOLENJA NEMŠKA VAS, DOLENJA VAS PRI 
ČATEŽU, DOLENJE JESENICE, DOLENJE KAMENJE PRI DOBRNIČU, DOLENJE 
LAKNICE, DOLENJE MEDVEDJE SELO, DOLENJE PONIKVE, DOLENJE SELCE, 
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DOLENJE ZABUKOVJE, DOLENJI PODŠUMBERK, DOLENJI PODBORŠT PRI TREB., 
DOLENJI VRH, DOLGA NJIVA PRI ŠENTLOVREN., DOLNJE PRAPREČE, DRAGA 
PRI ŠENTRUPERTU, DREČJI VRH, GLINEK, GOLJEK, GOMBIŠČE, GOMILA, 
GORENJA DOBRAVA, GORENJA NEMŠKA VAS, GORENJA VAS, GORENJA VAS 
PRI ČATEŽU, GORENJA VAS PRI MIRNI, GORENJA VAS PRI MOKRONOGU, 
GORENJE JESENICE, GORENJE KAMENJE PRI DOBRNIČU, GORENJE LAKNICE, 
GORENJE MEDVEDJE SELO, GORENJE PONIKVE, GORENJE SELCE. GORENJE 
ZABUKOVJE, GORENJI MOKRONOG, GORENJI PODŠUMBERK, GORENJI 
PODBORŠT PRI V. LOKI, GORENJI VRH PRI DOBRNIČU, GORNJE PRAPREČE, 
GRADIŠČE PRI TREBNJEM, GRIČ PRI TREBNJEM, GRM, GRMADA, HOM, 
HRASTNO, HRASTOVICA, HUDEJE, IGLENIK PRI VELIKI LOKI, JELŠEVEC, 
JEZERO, KAMNI POTOK, KAMNJE, KNEŽJA VAS, KORENITKA, KORITA, 
KOSTANJEVICA, KRIŽ, KRIŽNI VRH, KRIŠKA REBER, KRTINA, KRUŠNI VRH, 
KUKENBERK, LIPNIK, LISEC, LOG, LOG PRI ŽUŽEMBERKU. LOKVE PRI 
DOBRNIČU, LUŽA, LUKOVEK, MAČJI DOL, MAČKOVEC, MALA ŠEVNICA, MALA 
LOKA, MALE DOLE PRI STEHANJI VASI, MALI CIRNIK PRI ŠENTJANŽU, MALI 
GABER, MALI VIDEM, MALINE, MARTINJA VAS, MARTINJA VAS PRI MOKRONOGU, 
MEDVEDJEK, MEGLENIK, MIGOLICA, MIGOLSKA GORA, MIRNA, MIRNA VAS, 
MOKRONOG, MOST. MRZLA LUŽA, MUHABRAN, OBČINE. ODRGA, OKROG, 
ORLAKA, ORNUŠKA VAS, OSTROŽNIK, PEKEL, PLUSKA, PODLISEC, PODTURN, 
POTOK, PRAPROTNICA, PRELESJE, PRESKA PRI DOBRNIČU. PRIMŠTAL, 
PRISTAVICA PRI VEL. GABRU, PUŠČAVA, PUGLED PRI MOKRONOGU, RAČJE 
SELO. RADNA VAS, RAKOVNIK PRI ŠENTRUPERTU, RAVNE. RAVNE NAD 
ŠENTRUPERTOM, RAVNIK. RAZBORE - DEL, RDEČI KAL, REPČE, REPLJE, REVA, 
RIBJEK, RIHPOVEC, ROŽENBERK, ROŽENPELJ, ROŽNI VRH, RODINE PRI 
TREBNJEM, ROJE PRI ČATEŽU, ROJE PRI TREBELNEM, SAJENICE, SEJENICE, 
SELA PRI ŠUMBERKU, SELO PRI MIRNI, SELSKA GORA, SLEPŠEK, SLOVENSKA 
VAS, SREDNJE LAKNICE, STAN, STARA GORA, STEHANJA VAS, STRAŽA, 
STRANJE PRI DOBRNIČU, STRANJE PRI VELIKEM GABRU, STUDENEC. SV. VRH, 
SVETINJA, TRBINC, TREBANJSKI VRH, TREBELNO, TREBNJE, TRNJE, TRSTENIK, 
VAVPČA VAS PRI DOBRNIČU, VELIKA ŠEVNICA, VELIKA LOKA, VELIKA STRMICA, 
VELIKE DOLE. VELIKI GABER, VELIKI VIDEM, VESELA GORA, VOLČJA JAMA, 
VOLČJE NJIVE, VRBOVEC, VRH, VRH PRI TREBELNEM, VRHOVO PRI 
ŠENTLOVRENCU, VRHTREBNJE, VRTAČE, ZABRDJE, ZABUKOVJE, ZAGORICA, 
ZAGORICA PRI ČATEŽU, ZAGORICA PRI DOBRNIČU, ZAGORICA PRI VELIKEM 
GABRU, ZALOKA, ZA VRH, ZIDANI MOST 

Sedež: Trebnje. 

29. člen 
(A29 MENGEŠ) 

Devetindvajseti volilni okraj obsega: 

29 DOMŽALE-del 

KOMENDA 

MENGEŠ 

Sedež: Mengeš. 

ŠENTPAVEL PRI DOMŽALAH, DEPALA VAS, DOMŽALE, RODICA, SPODNJE 
JARŠE, SREDNJE JARŠE, ZABORŠT, ZGORNJE JARŠE 
ŽEJE PRI KOMENDI, BREG PRI KOMENDI, GMAJNICA, GORA PRI KOMENDI. 
KLANEC, KOMENDA, KOMENDSKA DOBRAVA, KRIŽ, MLAKA, MOSTE, NASOVČE, 
PODBORŠT PRI KOMENDI, POTOK PRI KOMENDI, SUHADOLE 
DOBENO, LOKA PRI MENGŠU, MENGEŠ, TOPOLE 

30. člen 
(A30 DOMŽALE II) 
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Trideseti volilni okraj obsega: 

30 DOMŽALE-del 

LUKOVICA 

MORAVČE 

ŽEJE, ŽELODNIK, ŽIČE, ŠKOCJAN, ŠKRJANČEVO, ČEŠENIK, BIŠČE, BRDO, 
BREZJE PRI DOBU, BREZOVICA PRI DOBU, DOB, DOBOVLJE, DOLENJE, 
DRAGOMEU, GORIČICA PRI IHANU, GORJUŠA, HOMEC, HUDO, IHAN, JASEN, 
KOKOŠNJE, KOLIČEVO, KOLOVEC, KRTINA, LAZE PRI DOMŽALAH, MALA LOKA, 
NOŽICE, PŠATA, PODREČJE, PRELOG, PRESERJE PRI RADOMLJAH, RAČA, 
RAČNI VRH, RADOMLJE, ROVA, SELO PRI IHANU, STUDENEC PRI KRTINI, SV. 
TROJICA, TURNŠE, VIR, ZAGORICA PRI ROVAH, ZALOG POD SV. TROJICO 

ŽIROVŠE, ŠENTOŽBOLT, ŠENTVID PRI LUKOVICI, ČEŠNJICE, ČEPLJE, 
BLAGOVICA, BRŠLENOVICA, BRDO PRI LUKOVICI, BREZOVICA PRI ZLATEM 
POLJU, DUPELJNE, GABRJE POD ŠPILKOM, GOLČAJ, GORENJE, GRADIŠČE PRI 
LUKOVICI, HRIBI, IMOVICA, JAVORJE PRI BLAGOVICI, JELŠA, KOMPOLJE, 
KORENO, KORPE, KRAŠNJA, KRAJNO BRDO, LIPA, LOG, LUKOVICA PRI 
DOMŽALAH, MALA LAŠNA, MALI JELNIK, OBRŠE, PODGORA PRI ZLATEM POLJU, 
PODMILJ, PODSMREČJE, POLJANE NAD BLAGOVICO, PRESERJE PRI LUKOVICI, 
PRESERJE PRI ZLATEM POLJU, PREVALJE, PREVOJE, PREVOJE PRI ŠENTVIDU, 
PRILESJE, PRVINE, RAFOLČE, SELCE, SPODNJE KOSEZE, SPODNJE LOKE, 
SPODNJE PRAPREČE, SPODNJI PETELINJEK, STRAŽA, SUŠA, TRNJAVA, 
TRNOVČE, TROJANE, UČAK, VZIDEH, VELIKI JELNIK, VIDEM PRI LUKOVICI, 
VOŠCE, VRANKE, VRBA, VRH NAD KRAŠNJO, VRHOVLJE, ZAVRH PRI 
TROJANAH, ZGORNJE LOKE, ZGORNJE PRAPREČE, ZGORNJI PETELINJEK, 
ZLATENEK, ZLATO POLJE 
ČEŠNJICE PRI MORAVČAH, DEŠEN, DOLE POD SV. TROJICO, DOLE PRI 
KRAŠCAH, DRTIJA, DVORJE, GABRJE POD LIMBARSKO GORO, GORA PRI 
PEČAH, GORIČICA PRI MORAVČAH, GORICA, HRASTNIK, HRIB NAD RIBČAMI, 
IMENJE, KATARIJA, KRAŠCE, KRIŽATE, LIMBARSKA GORA, MOŠENIK, MORAVČE, 
NEGASTRN, PEČE, PLES, PODGORICA PRI PEČAH, PODSTRAN, POGLED, 
PRETRŽ, PRIKRNICA, RUDNIK PRI MORAVČAH, SELCE PRI MORAVČAH, SELO 
PRI MORAVČAH, SERJUČE, SOTESKA PRI MORAVČAH, SPODNJA DOBRAVA, 
SPODNJA JAVORŠICA, SPODNJI PREKAR, SPODNJI TUŠTANJ, STEGNE, STRAŽA 
PRI MORAVČAH, SVETI ANDREJ, VELIKA VAS, VINJE PRI MORAVČAH, VRHPOLJE 
PRI MORAVČAH, ZALOG PRI KRESNICAH, ZALOG PRI MORAVČAH, ZGORNJA 
DOBRAVA, ZGORNJA JAVORŠICA, ZGORNJE KOSEZE, ZGORNJI PREKAR, 
ZGORNJI TUŠTANJ 

Sedež: Domžale. 

31. člen 
(A31 GROSUPLJE) 

Enaintrideseti volilni okraj obsega: 

31 GROSUPLJE ŽALNA, ŽELEZNICA, ŠKOCJAN, ŠMARJE-SAP, ŠT. JURIJ, ČUŠPERK, BIČJE, 
BLEČJI VRH, BREZJE PRI GROSUPLJEM, BRVACE, CEROVO, CIKAVA, DOBJE, 
DOLE PRI POLICI, DOLENJA VAS PRI POLICI, GABRJE PRI ILOVI GORI, GAJNIČE, 
G ATI NA, GORENJA VAS PRI POLICI, GORNJI ROGATEC, GRADIŠČE, GROSUPLJE, 
HRASTJE PRI GROSUPLJEM, HUDA POLICA, KOŽLJEVEC, LOBČEK, LUČE, MALA 
ILOVA GORA. MALA LOKA PRI VIŠNJI GORI, MALA RAČNA, MALA STARA VAS, 
MALA VAS PRI GROSUPLJEM, MALE LIPLJENE, MALI KONEC, MALI VRH PRI 
ŠMARJU, MALO MLAČEVO, MEDVEDICA, PARADIŠČE, PEČ, PECE, PLEŠIVICA PRI 
ŽALNI, PODGORICA PRI ŠMARJU, PODGORICA PRI PODTABORU, POLICA, 
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PONOVA VAS, PRAPROČE PRI GROSUPLJEM, PREDOLE, ROŽNIK, SELA PRI 
ŠMARJU, SPODNJA SLIVNICA, SPODNJE BLATO, SPODNJE DUPLICE, TLAKE, 
TROŠČINE, UDJE, VELIKA ILOVA GORA, VELIKA LOKA, VELIKA RAČNA, VELIKA 
STARA VAS, VELIKE LIPLJENE, VELIKI VRH PRI ŠMARJU, VELIKO MLAČEVO, 
VINO, VRBIČJE, ZAGRADEC PRI GROSUPLJEM, ZGORNJA SLIVNICA, ZGORNJE 
DUPLICE 

IVANČNA GORICA-del ŠENTJURJE, ŠENTPAVEL NA DOLENJSKEM, ŠENTVID PRI STIČNI, ŠKOFLJE, 
ŠKRJANČE, ČAGOŠČE, ARTIŽA VAS, BOGA VAS, BOJANJI VRH, BRATNICE, BREG 
PRI DOBU, BREG PRI TEMENICI, BUKOVICA, DEBEČE, DEDNI DOL, DOB PRI 
ŠENTVIDU, DOBRAVA PRI STIČNI, DOLENJA VAS PRI TEMENICI, GABRJE PRI 
STIČNI, GLOGOVICA, GORENJA VAS, GORENJE BREZOVO, GRIŽE, GRM, 
HRASTOV DOL, IVANČNA GORICA, KAMNO BRDO, KRIŠKA VAS, LEŠČEVJE, 
LESKOVEC, LUČARJEV KAL, MALA DOBRAVA, MALA GORIČICA, MALE ČEŠNJICE, 
MALE DOLE PRI TEMENICI, MALE KOMPOLJE, MALE PECE, MALE VRHE, MALI 
KAL, MALO ČRNELO, MALO HUDO, MEKINJE NAD STIČNO, METNAJ, MEVCE, 
MLEŠČEVO, MRZLO POLJE, MULJAVA, NOVA VAS, OBOLNO, OSLICA, OSREDEK 
NAD STIČNO, PEŠČENIK, PETRUŠNJA VAS, PLANINA, PODBORŠT, PODSMREKA 
PRI VIŠNJI GORI, POKOJNICA, POLJANE PRI STIČNI, POLJE PRI VIŠNJI GORI, 
POTOK PRI MULJAVI, PRAPROČE PRI TEMENICI, PRISTAVA NAD STIČNO, 
PRISTAVA PRI VIŠNJI GORI, PRISTAVLJA VAS, PUNGERT, PUSTI JAVOR, 
RAĐANJA VAS, RADOHOVA VAS, RDEČI KAL, SAD, SELA PRI DOBU, SELA PRI 
SOBRAČAH, SELA PRI VIŠNJI GORI, SELO PRI RADOHOVI VASI, SOBRAČE, 
SPODNJA DRAGA, SPODNJE BREZOVO, STARI TRG, STIČNA, STRANSKA VAS OB 
VIŠNJICI, SUŠICA, TEMENICA, TREBEŽ, TRNOVICA, VELIKA DOBRAVA, VELIKE 
ČEŠNJICE, VELIKE DOLE PRI TEMENICI, VELIKE KOMPOLJE, VELIKE PECE, 
VELIKE VRHE, VELIKI KAL, VELIKO ČRNELO, VIŠNJA GORA, VIDEM PRI 
TEMENICI, VIR PRI STIČNI, VRH PRI SOBRAČAH, VRH PRI VIŠNJI GORI, 
VRHPOLJE PRI ŠENTVIDU, ZABORŠT PRI ŠENTVIDU, ZA VRTAČE, ZGORNJA 
DRAGA 

Sedež: Grosuplje. 

32. člen 
(A32 KAMNIK) 

Dvaintrideseti volilni okraj obsega: 

32 KAMNIK-del ŽAGA, ŽUBEJEVO, ŽUPANJE NJIVE, ŠMARTNO V TUHINJU, ŠPITALIČ, ČEŠNJICE 
V TUHINJU, ČRNA PRI KAMNIKU, ČRNI VRH V TUHINJU, BELA, BELA PEČ, 
BISTRIČICA, BREZJE NAD KAMNIKOM, BRIŠE, BUČ, CIRKUŠE V TUHINJU, GODIČ, 
GOLICE, GOZD, GRADIŠČE V TUHINJU, HRIB PRI KAMNIKU, HRUŠEVKA, 
JERANOVO, KALIŠE, KAMNIŠKA BISTRICA, KAMNIK, KLEMENČEVO, KOŠIŠE, 
KOSTANJ, KRŠIČ, KREGARJEVO, KRIVČEVO, LANIŠE, LAZE V TUHINJU, LIPLJE, 
LOKE V TUHINJU, MALI HRIB, GABROVNICA, LASENO, M. RAKITOVEC, 
PŠAJNOVICA, V. RAKITOVEC, MARKOVO, MEKINJE, MOTNIK, NEVLJE, OŠEVEK, 
OKROG PRI MOTNIKU, OKROGLO, PIRŠEVO, PODBREG, PODGORJE, 
PODHRUŠKA, PODJELŠE, PODLOM, PODSTUDENEC, POLJANA, POREBER, 
POTOK, POTOK V ČRNI, PRAPROČE V TUHINJU, RAVNE PRI ŠMARTNEM, 
ROŽIČNO, RUDNIK PRI RADOMLJAH, SELA PRI KAMNIKU, SIDOL, SMREČJE V 
ČRNI, SNOVIK, SOTESKA, SOVINJA PEČ, SPODNJE PALOVČE, SPODNJE 
STRANJE, SREDNJA VAS PRI KAMNIKU, STAHOVICA, STARA SELA, STEBLJEVEK, 
STOLNIK, STUDENCA, TREBELNO PRI PALOVČAH, TROBELNO, TUČNA, 
TUNJIŠKA MLAKA, TUNJICE, VASENO, VELIKA LAŠNA, VELIKA PLANINA, VELIKI 
HRIB, VIR PRI NEVLJAH, VODICE NAD KAMNIKOM, VOLČJI POTOK, VRANJA PEČ, 
VRHPOLJE PRI KAMNIKU, ZAGORICA NAD KAMNIKOM, ZAJASOVNIK - DEL, 
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ZAKAL, ZAVRH PRI ČRNIVCU, ZDUŠA, ZGORNJE PALOVČE, ZGORNJE STRANJE, 
ZGORNJI MOTNIK, ZGORNJI TUHINJ, ZNOJILE 

Sedež: Kamnik. 

33. člen 
(A33 KOČEVJE) 

Triintrideseti volilni okraj obsega: 

33 ČRNOMELJ-del 

KOČEVJE 

KOSTEL 

LOŠKI POTOK 

OSILNICA 

Sedež: Kočevje. 

DEČINA, DESKOVA VAS, DOLENJA PODGORA, DOLENJI RADENCI, GORENJA 
PODGORA, GORENJI RADENCI, KOT OB KOLPI, KOVAČA VAS, MOČILE, 
PRELESJE, SODEVCI, SREDNJI RADENCI, STARI TRG OB KOLPI, ZAGOZDAC 
ŽELJNE, ŠALKA VAS, ŠKRILJ, ŠTALCERJI, ČEPLJE, ČRNI POTOK PRI KOČEVJU, 
BOROVEC PRI KOČEVSKI REKI, BREG PRI KOČEVJU, BREZOVICA PRI 
PREDGRADU, BUKOVA GORA, CVIŠLERJI, DOL, DOLGA VAS, DOLNJA BRIGA, 
DOLNJE LOŽINE, GORENJE, GORNJA BRIGA, GORNJE LOŽINE, GOTENICA, 
HRELJIN, HRIB PRI KOPRIVNIKU, JELENJA VAS, KAČJI POTOK, KLEČ, KLINJA 
VAS, KNEŽJA LIPA, KOČARJI, KOČE, KOČEVJE, KOČEVSKA REKA, KOBLARJI, 
KOMOLEC, KONCA VAS, KOPRIVNIK, KRALJI, KUHLARJI, LAZE PRI ONEKU, LAZE 
PRI PREDGRADU, LIVOLD, MAČKOVEC, MAHOVNIK, MALA GORA, MLAKA PRI 
KOČEVJU, MLAKA PRI KOČEVSKI REKI, MOKRI POTOK, MORAVA, MOZELJ, 
MRTVICE, MUHA VAS. NEMŠKA LOKA, NOVE LOŽINE, NOVI LAZI, OGRAJA, ONEK, 
PAKA PRI PREDGRADU, PODLESJE, PODSTENE, POLOM, PREŽA, PREDGRAD, 
PRIMOŽI, PUGLED PRI STAREM LOGU, RAJHENAV, RAJNDOL, ROGATI HRIB, 
SADNI HRIB, SEČ, SLOVENSKA VAS, SMUKA, SPODNJA BILPA, SPODNJI LOG, 
STARA CERKEV, STARI BREG, STARI LOG, STARO BREZJE, SUHI POTOK, SVETLI 
POTOK, TOPLA REBER, TRNOVEC, VIMOLJ PRI PREDGRADU, VRBOVEC, VRT, 
ZAJČJE POLJE, ZDIHOVO 
ŠTAJER, AJBELJ, BANJA LOKA, BRIGA, BRSNIK, ČOLNARJI, DELAČ, DOLENJA 
ŽAGA, DOLENJI POTOK, DREŽNIK, DREN, FARA, GLADLOKA, GORENJA ŽAGA, 
GORENJI POTOK, GOTENC, GRGELJ, GRIVAC, HRIB PRI FARI, JAKŠIČI, JESENOV 
VRT, KAPTOL, KOSTEL, KRKOVO NAD FARO, KUŽELIČ, KUŽELJ, LAZE PRI 
KOSTELU, LIPOVEC PRI KOSTELU, MAVRC, NOVA SELA, OSKRT, PADOVO PRI 
FARI, PETRINA, PIRČE, PLANINA, PODEN, PODSTENE PRI KOSTELU, POTOK, 
PUC, RAJŠELE, RAKE, SAPNIK, SELO PRI KOSTELU, SLAVSKI LAZ, SREDNJI 
POTOK, SROBOTNIK OB KOLPI, STELNIK, STRUŽNICA, SUHOR, TIŠENPOLJ, VAS, 
VIMOLJ, VRH PRI FARI, ZAPUŽE PRI KOSTELU 
ŠEGOVA VAS, ČRNI POTOK PRI DRAGI, DRAGA, GLAŽUTA, HRIB-LOŠKI POTOK, 
LAZEČ, MALI LOG, NOVI KOT, PODPLANINA, PODPRESKA, PUNGERT, RETJE, 
SREDNJA VAS PRI DRAGI, SREDNJA VAS-LOŠKI POTOK, STARI KOT, TRAVA, 
TRAVNIK 
ŽURGE, BELICA, BEZGARJI, BEZGOVICA, BOSLJIVA LOKA, GRINTOVEC PRI 
OSILNICI, KRIŽMANI, LOŽEC, MALINIŠČE, MIRTOVIČI, OSILNICA, PADOVO PRI 
OSILNICI, PAPEŽI, PODVRH, RIBJEK, SELA, SPODNJI ČAČIČ, STROJIČI, ZGORNJI 
ČAČIČ 

34 člen 
(A34 LITIJA) 

štiriintrideseti volilni okraj obsega: 
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34 DOL PRI LJUBLJANI BERIČEVO, BRINJE, DOL PRI LJUBLJANI, DOLSKO, KAMNICA, KLEČE PRI DOLU, 
KLOPCE, KRIŽEVSKA VAS, LAZE PRI DOLSKEM, OSREDKE, PETELINJE, 
PODGORA PRI DOLSKEM, SENOŽETI, VIDEM, VINJE, VRH PRI DOLSKEM, 
ZABORŠT PRI DOLU, ZAGORICA PRI DOLSKEM, ZAJELŠE 

LITIJA ŠČIT, ŠIRMANSKI HRIB, ŠIROKA SET, ŠMARTNO PRI LITIJI, ŠTANGARSKE 
POLJANE, ŠUMNIK, ČATEŠKA GORA, ČEPLJE, ČRNI POTOK, BERINJEK, 
BISTRICA, BITIČE, BOGENŠPERK, BOLTIJA, BOROVAK PRI POLŠNIKU, BREG PRI 
LITIJI, BREZJE PRI KUMPOLJU, BREZOVO, BRGLEZ, BUKOVICA PRI LITIJI, 
CEROVICA, CIRKUŠE, DOBJE, DOBOVICA, DOLE PRI LITIJI, DOLGO BRDO, 
DOLNJI VRH, DRAGOVŠEK, DVOR, GABROVKA, GABRSKA GORA, GOBNIK, 
GOLIŠČE, GORENJE JELENJE, GORNJE RAVNE, GORNJI VRH, GOZD-REKA, 
GRADIŠČE PRI LITIJI, GRADIŠČE-K. O. ŠT. LOVRENC, GRADIŠČE-K. O. GRAD. IN 
POLJ., GRADIŠKE LAZE, HOHOVICA, HUDE RAVNE, JABLANIŠKE LAZE, 
JABLANIŠKI POTOK, JASTREBNIK, JAVORJE, JAVORJE PRI GABROVKI, JEŽCE, 
JEŽEVEC, JEŽNI VRH, JELŠA, JELENSKA REBER, JESENJE, JEVNICA, KAL PRI 
DOLAH, KAMNI VRH, KAMNI VRH PRI PRIMSKOVEM, KANDRŠE - DEL, KLANEC 
PRI GABROVKI, KLENIK, KOŠKE POLJANE, KONJ, KONJŠICA - DEL, KRŽIŠČE PRI 
ČATEŽU, KRESNIŠKE POLJANE, KRESNIŠKI VRH, KRESNICE, KUMPOLJE, LAZE 
PRI GOBNIKU, LAZE PRI VAČAH, LEŠE, LESKOVICA PRI ŠMARTNEM, LIBERGA, 
LITIJA, LJUBEŽ V LAZIH, LUKOVEC, LUPINICA, MAGOLNIK, MALA ŠTANGA, MALA 
GOBA, MALA KOSTREVNICA, MALA SELA, MAMOLJ, MIŠJI DOL, MIHELCA, 
MORAVŠKA GORA, MORAVČE PRI GABROVKI, MULHE, NOVA GORA, OBLA 
GORICA, OKROG, PEČICE, PODŠENTJUR, PODBUKOVJE PRI VAČAH, PODPEČ 
POD SKALO, PODROJE, POGONIK, POLŠNIK, POLJANE PRI PRIMSKOVEM, 
PONOVIČE, POTOK PRI VAČAH, PREŽENJSKE NJIVE, PRELESJE, PRESKA NAD 
KOSTREVNICO, PREVALE, PREVEG, PRIMSKOVO, RŽIŠČE, RAČICA, 
RADGONICA, RAVNE, RAZBORE-K. O. JEŽNI VRH, RAZBORE-K. O. POLJANE - 
DEL, RENKE, RIBČE, RIHARJEVEC, SAVA, SELŠEK, SELCE, SEVNO, SLAVINA, 
SLIVNA, SOPOTA, SPODNJA JABLANICA, SPODNJE JELENJE, SPODNJI HOTIČ, 
SPODNJI LOG, STARA GORA PRI VEL.GABRU, STRANSKI VRH, STRMEC, 
SUHADOLE, TENETIŠE, TEPE, TIHABOJ, TLAKA, TOLSTI VRH, VAČE, VELIKA 
ŠTANGA, VELIKA GOBA, VELIKA KOSTREVNICA, VELIKA PRESKA, VELIKI VRH 
PRI LITIJI, VERNEK, VIŠNJI GRM, VINJI VRH, VINTARJEVEC, VODICE PRI 
GABROVKI, VOLČJA JAMA, VOVŠE, VRATA, ZAGORICA, ZAGOZD, ZAGRIČ, 
ZAPODJE, ZAVRH, ZAVRSTNIK, ZGLAVNICA, ZGORNJA JABLANICA, ZGORNJA 
JEVNICA, ZGORNJI HOTIČ, ZGORNJI LOG 

Sedež: Litija. 

35. člen 
(A35 LJUBLJANA I) 

Petintrideseti volilni okraj obsega: 

35 LJUBLJANA-del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 
161, 163, 164, 165, 166,167, 168, 169, 170, 171, 172,173, 174, 175,176, 177, 178, 
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 
420, 421, 451, 452, 453, 623, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 
698, 699, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 721, 1407, 1408, 1411. 
1422, 1423 

Sedež: Ljubljana. 
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36. člen 
(A36 LJUBLJANA II) 

Šestintrideseti volilni okraj obsega: 

36 LJUBUANA-del 136, 137,138, 139,140,141,142,143,144, 145, 146, 147, 148, 149,150,151, 152, 
153, 154, 155, 156,157,158, 159,160,162, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 
355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 
372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 
389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 
406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 422, 423, 424, 
425, 426, 427, 428, 429,430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 
442, 443, 444, 445, 446, 447, 448,1043,1044,1045, 1046, 1047, 1069, 1113,1180, 
1181, 1182, 1183, 1184,1185,1186, 1418 

Sedež: Ljubljana. 

37. člen 
(A37 LJUBLJANA III) 

Sedemintrideseti volilni okraj obsega: 

37 LJUBLJANA-del 1048, 1049, 1050, 1051, 1052,1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059,1060, 1061, 
1062,1063, 1064, 1065, 1066,1067, 1068, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074,1075, 1076, 
1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 
1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 
1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 
1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1171, 1172, 
1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1204 

Sedež: Ljubljana. 

38. člen 
(A38 LJUBLJANA IV) 

°semintrideseti volilni okraj obsega: 

38 LJUBLJANA-del 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 
243, 244, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 
276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 
293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 
310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 
327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 
344, 345, 346, 449, 450, 1040, 1041, 1042, 1406, 1415, 1416 

Sedež: Ljubljana. 

39- člen 
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(A39 LJUBLJANA V) 

Devetintrideseti volilni okraj obsega: 

39 LJUBLJANA-del 206, 207, 208, 250, 251, 252, 257, 258, 266, 267, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 
751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 
768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 
785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 
802, 803, 804, 833, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 
852, 853, 854, 855, 856, 857, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 
871, 872, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 960, 961, 962, 963, 1039, 1205 

Sedež: Ljubljana. 

40. člen 
(A40 LJUBLJANA VI) 

Štirideseti volilni okraj obsega. 

40 LJUBLJANA-del 196, 197, 198, 199, 200, 201. 202, 203, 204, 205, 245, 246, 247, 248, 249, 253, 254, 
255, 256, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 
469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 
486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 722, 723, 
724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 
741, 742, 743, 858, 859, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 
885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 1413, 1417, 1421 

Sedež: Ljubljana. 

41. člen 
(A41 LJUBLJANA VII) 

Enainštirideseti volilni okraj obsega: 

41 LJUBLJANA-del 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 
512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 
529, 530, 531, 532, 533, 534, 539, 540, 541, 542, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 
579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 
596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 
613, 614, 615, 616, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1285, 1286, 1419 

Sedež: Ljubljana. 

42. člen 
(A42 LJUBLJANA VIII) 

Dvainštirideseti volilni okraj obsega: 
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42 LJUBLJANA-del 535, 536, 537, 538, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 
556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 1206, 
1207, 1208, 1209, 1210, 1211,1212, 1213, 1214, 1215,1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 
1221, 1222, 1223, 1224, 1225,1226, 1227, 1229, 1230, 1231, 1232,1233,1234, 1235, 
1236, 1237, 1238, 1239, 1240,1241, 1242,1243, 1244,1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 
1250, 1251, 1252, 1253, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 
1269, 1270, 1277, 1278, 1279, 1280, 1306. 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 
1354, 1355,1414, 1420 

Sedež: Ljubljana. 

43. člen 
(A43 LJUBLJANA IX) 

Triinštirideseti volilni okraj obsega: 

43 DOBROVA-P.GRADEC-del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13, 14,15, 16,17, 63, 64, 66 
LJUBLJANA-del 624, 625, 626, 627, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 

661, 662, 663, 664, 665, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 
694, 695, 696, 697, 720,1287,1288, 1289, 1290, 1291,1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 
1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 
1327, 1328, 1329, 1330, 1331,1332, 1333, 1334, 1335,1336, 1337, 1338, 1339, 1343, 
1344, 1345, 1346, 1409, 1410, 1424, 1425 

HORJUL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12,13, 14,15,16 

Sedež: Ljubljana. 

44. člen 
(A44 LJUBLJANA X) 

Štininštirideseti volilni okraj obsega: 

44 LJUBLJANA-del 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. 
88, 89, 90, 91, 100,101,102, 103, 104,105, 123, 124, 125, 126, 127,128,129,130, 
131, 132, 133, 134, 135, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 666, 667, 668, 
669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 700, 701, 702, 703, 
704, 705, 706, 707, 708, 709, 1187, 1188, 1312,1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 
1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1340, 1341, 1342, 1402, 1403, 1404, 
1405, 1412 

Sedež: Ljubljana. 

45. člen 
(A45 LJUBLJANA XI) 

Petinštirideseti volilni okraj obsega: 

45 UUBLJANA-del 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 
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981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 
998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 
1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 
1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 
1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 
1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 
1168, 1169, 1170, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 
1200, 1201, 1202, 1203, 1363, 1364, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 
1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 
1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 
1426 

Sedež: Ljubljana. 

46. člen 
(A46 LJUBLJANA XII) 

Šestinštirideseti volilni okraj obsega: 

46 LJUBLJANA-del 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 
822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 834, 835, 836, 837, 838, 903, 
904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 
921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 
938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 
955, 956, 957, 958, 959,1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1228 

TRZIN TRZIN 

Sedež: Ljubljana. 

47. člen 
(A47 LJUBLJANA XIII) 

Sedeminštirideseti volilni okraj obsega: 

47 LJUBLJANA-del 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1281, 1282, 1283, 1284, 1356, 1357, 1358, 1359, 
1360,1361, 1362 

MEDVODE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 

VODICE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 

Sedež: Ljubljana. 

48. člen 
(A48 IG) 

Oseminštirideseti volilni okraj obsega. 
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48 ŠKOFLJICA ŽELIMLJE, ŠKOFLJICA, DOLE PRI ŠKOFLJICI, DRENIK, GLINEK, GORENJE BLATO, 
GRADIŠČE NAD PIJAVO GORICO, GUMNIŠČE, KLADA, LANIŠČE, LAVRICA, ORLE, 
PIJAVA GORICA, PLEŠE, REBER PRI ŠKOFUICI, SMRJENE, VRH NAD 
ŽELIMLJAMI, ZALOG PRI ŠKOFLJICI 

BREZOVICA ŽABNICA, BREZOVICA PRI LJUBLJANI, DOLENJA BREZOVICA, GORENJA 
BREZOVICA, GORIČICA POD KRIMOM, JEZERO, KAMNIK POD KRIMOM, 
NOTRANJE GORICE, PLANINCA, PLEŠIVICA, PODPEČ, PODPLEŠIVICA, 
PRESERJE, PREVALJE POD KRIMOM, RAKITNA, VNANJE GORICE 

IG ŠKRIUE, BREST, DOBRA VICA, GOLO, GORNJI IG, IŠKA, IŠKA LOKA, IŠKA VAS, IG, 
KOT, KREMENICA, MATENA, ROGATEC NAD ŽELIMLJAMI, SARSKO, SELNIK, 
STAJE, STRAHOMER, TOMIŠELJ, VISOKO, VRBLJENE, ZAPOTOK 

Sedež: Ig. 

49. člen 
(A49 RIBNICA) 

Devetinštirideseti volilni okraj obsega: 

49 DOBREPOLJE ČETEŽ PRI STRUGAH, BRUHANJA VAS, CESTA, HOČEVJE, KOLENČA VAS, 
KOMPOLJE, LIPA, MALA VAS, PAKA, PODGORA, PODGORICA, PODPEČ, 
PODTABOR, PONIKVE, POTISKAVEC, PREDSTRUGE, PRI CERKVI-STRUGE, 
RAPLJEVO, TISOVEC, TRŽIČ, VIDEM, VODICE, ZAGORICA, ZDENSKA VAS 

IVANČNA GORICA-del ČEŠNJICE PRI ZAGRADCU, AMBRUS, BAKRC, BREG PRI ZAGRADCU, BREZOVI 
DOL, DEČJA VAS PRI ZAGRADCU, FUŽINA, GABROVČEC, GABROVKA PRI 
ZAGRADCU, GRADIČEK, GRINTOVEC, KAL, KAMNI VRH PRI AMBRUSU, KITNI 
VRH, KRŠKA VAS, KRKA, KUŽELJEVEC, LAZE NAD KRKO, MALE LESE, MALE 
REBRCE, MALI KORINJ, MALO GLOBOKO, MARINČA VAS, PODBUKOVJE, PRIMČA 
VAS, RAVNI DOL, TOLČANE, TREBNJA GORICA, VALIČNA VAS, VELIKE LESE, 
VELIKE REBRCE, VELIKI KORINJ, VELIKO GLOBOKO, VIŠNJE, ZAGRADEC, 
ZNOJILE PRI KRKI 

RIBNICA ŽLEBIČ, ŽUKOVO, ŠKRAJNEK, ČRNEC, ČRNI POTOK PRI VEL. LAŠČAH, ANDOL, 
BLATE, BREŽE, BREG PRI RIBNICI NA DOL., BRINOVŠČICA, BUKOVEC PRI 
POLJANAH, BUKOVICA, DANE, DOLENJA VAS, DOLENJE PODPOLJANE, DOLENJI 
LAZI, DULE, FINKOVO, GAŠPINOVO, GORENJE PODPOLJANE, GORENJI LAZI, 
GORIČA VAS, GRČARICE, GRČARSKE RAVNE, GRABEN, GREBENJE, GRIČ, 
HOJČE, HROVAČA, HUDI KONEC, JELENDOL, JELENOV ŽLEB, JUNČJE, 
JURJEVICA, KOT PRI RAKITNICI, KOT PRI RIBNICI, KRNČE, LEVSTIKI, LIPOVEC, 
MAKOŠE, MARŠIČI, MAROLČE, NEMŠKA VAS, ORTNEK, OTAVICE, PEROVO, 
PRAPROČE, PRIGORICA, PUGLED PRI KARLOVICI, PUSTI HRIB, RAKITNICA, 
RIBNICA, RIGELJ PRI ORTNEKU, SAJEVEC, SLATNIK, SUŠJE, SV. GREGOR, 
VELIKE POLJANE, VINTARJI, VRH PRI POLJANAH, ZADNIKI, ZADOLJE, ZAPUŽE 
PRI RIBNICI, ZLATI REP 

SODRAŽICA ŽIMARICE, BETONOVO, BRLOG - DEL, GLOBEL, JANEŽI, JELOVEC, KOTEL, 
KRŽETI, KRAČALI, LIPOVŠICA, MALE VINICE, NOVA ŠTIFTA, NOVI POT, PETRINCI, 
PODKLANEC, PRESKA, RAVNI DOL, SINOVICA, SODRAŽICA, TRAVNA GORA, 
VINICE, ZAMOSTEC, ZAPOTOK 

VELIKE LAŠČE ŽAGA, ŠČURKI, ŠKAMEVEC, ŠKRLOVICA, ČETEŽ PRI TURJAKU, ADAMOVO, 
BANE, BAVDEK, BOŠTETJE, BOROVEC PRI KARLOVICI, BRANKOVO, BRLOG - 
DEL, BUKOVEC, CENTA, DEDNIK, DOLŠČAKI, DOLENJE KALIŠČE, DOLNJE 
RETJE, DVORSKA VAS, GORENJE KALIŠČE, GORNJE RETJE, GRADEŽ, 
GRADIŠČE, GRM, HLEBČE, HRUSTOVO, JAKIČEVO, JAVORJE, KAPLANOVO, 
KARLOVICA, KNEJ, KOT PRI VELIKI SLEVICI, KRKOVO PRI KARLOVICI, KRVAVA 
PEČ, KUKMAKA, LAPORJE, LAZE, LOGARJI, LUŽARJI, MAČKI, MALA SLEVICA, 
MALE LAŠČE, MALI LOČNIK, MALI OSOLNIK, MARINČKI, MEDVEDJEK, MOHORJE, 
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NAREDI, OPALKOVO, OSREDEK, PEČKI, PLOSOVO, PODŽAGA, PODHOJNI HRIB, 
PODKOGELJ, PODKRAJ, PODLOG, PODSMREKA PRI VELIKIH LAŠČAH, 
PODSTRMEC, PODULAKA, POLZELO, POZNIKOVO, PRAZNIKI, PRHAJEVO, 
PRILESJE, PUŠČE, PURKAČE, RAŠICA, ROB, RUPE, SEKIRIŠČE, SELO PRI ROBU, 
SLOKA GORA, SRNJAK, SROBOTNIK PRI VEL. LAŠČAH, STOPE, STRLETJE, 
STRMEC, TOMAŽINI, TURJAK, U LAKA, UZMANI, VELIKA SLEVICA, VELIKE LAŠČE, 
VELIKI LOČNIK, VELIKI OSOLNIK, VRH, ZGONČE 

Sedež: Ribnica. 

50. člen 
(A50 VRHNIKA) 

Petdeseti volilni okraj obsega: 

50 BOROVNICA 

VRHNIKA 

BOROVNICA, BREG PRI BOROVNICI, BREZOVICA PRI BOROVNICI, DOL PRI 
BOROVNICI, DRAŽICA, LAŠČE, LAZE PRI BOROVNICI, NIŽEVEC, OHONICA, PAKO, 
PRISTAVA, ZABOČEVO 
BEVKE, BISTRA, BLATNA BREZOVICA, DRAGOMER, DRENOV GRIČ, LESNO 
BRDO - DEL, LOG PRI BREZOVICI, LUKOVICA PRI BREZOVICI, MALA LIGOJNA, 
MIRKE, PADEŽ, PODLIPA, POKOJIŠČE, SINJA GORICA, SMREČJE, STARA 
VRHNIKA, VELIKA LIGOJNA, VERD, VRHNIKA, ZAPLANA - DEL, ZA VRH PRI 
BOROVNICI 

Sedež: Vrtinika. 

51. člen 
(A51 RADLJE) 

Enainpetdeseti volilni okraj obsega: 

51 DRAVOGRAD 

MUTA 

PODVELKA-del 

RADLJE OB DRAVI 

RIBNICA NA POHORJU 

VUZENICA 

ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU, ČRNEŠKA GORA, ČRNEČE, BUKOVSKA VAS, 
DOBROVA PRI DRAVOGRADU, DRAVOGRAD, GORČE, GORIŠKI VRH, KOZJI VRH 
NAD DRAVOGRADOM, LIBELIŠKA GORA, LIBELIČE, OJSTRICA, OTIŠKI VRH, 
PODKLANC, SELOVEC, SV. BOŠTJAN, SV. DANIJEL, SV. DUH, TOLSTI VRH P. R. 
NA K. - DEL, TRBONJE, TRIBEJ, VELKA, VIČ, VRATA 
GORTINA, MLAKE, MUTA, PERNICE, SV. JERNEJ NAD MUTO, SV. PRIMOŽ NAD 
MUTO 
BREZNO, JANŽEVSKI VRH, KOZJI VRH, LEHEN NA POHORJU, PODVELKA, RDEČI 
BREG - DEL 
ŠT. JANŽ PRI RADLJAH, BREZNI VRH, DOBRAVA, RADELCA, RADLJE OB DRAVI, 
REMŠNIK, SPODNJA ORLICA, SPODNJA VIŽINGA, SV. ANTON NA POHORJU, SV. 
TRIJE KRALJI, VAS, VUHRED, ZGORNJA VIŽINGA, ZGORNJI KOZJI VRH 
HUDI KOT, JOSIPDOL, RIBNICA NA POHORJU, ZGORNJA ORLICA, ZGORNJI 
JANŽEVSKI VRH, ZGORNJI LEHEN NA POHORJU 
ŠENTJANŽ NAD DRAVČAMI, DRAVČE, SV. PRIMOŽ NA POHORJU, SV. VID, 
VUZENICA 

Sedež: Radlje. 

52. člen 
(A52 RAVNE NA KOROŠKEM) 
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Dvainpetdeseti volilni okraj obsega: 

52 ČRNA NA KOROŠKEM ŽERJAV, ČRNA NA KOROŠKEM, BISTRA, JAVORJE, JAZBINA, KOPRIVNA, 
LUDRANSKI VRH, PODPECA, TOPLA 

MEŽICA BREG, LOM, MEŽICA, ONKRAJ MEŽE, PLAT, PODKRAJ PRI MEŽICI 
PREVALJE ŠENTANEL, BELŠAK, BRE2NICA, DOLGA BRDA, JAMNICA, KOT PRI PREVALJAH, 

LEŠE, LOKOVICA, POLJANA, PREVALJE, STRAŽIŠČE, SUHI VRH, ZAGRAD 
RAVNE NA KOROŠKEM-del DOBJA VAS, DOBRIJE, KOROŠKI SELOVEC, NAVRŠKI VRH, RAVNE NA 

KOROŠKEM, STRAŽIŠČE, STROJNA, TOLSTI VRH P. R. NA K. - DEL, ZELEN BREG 

Sedež: Ravne na Koroškem. 

53. člen 
(A53 SLOVENJ GRADEC) 

Triinpetdeseti volilni okraj obsega: 

53 MISLINJA ŠENTILJ POD TURJAKOM, DOVŽE, GORNJI DOLIČ, KOZJAK, MALA MISLINJA, 
MISLINJA, PAKA - DEL, RAZBORCA, SREDNJI DOLIČ, TOLSTI VRH PRI MISLINJI, 
ZAVRŠE 

RAVNE NA KOROŠKEM-del BRDINJE, KOTLJE, PODGORA, PODKRAJ, PREŠKI VRH, SELE - DEL, URŠLJA 
GORA 

SLOVENJ GRADEC ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU, ŠMIKLAVŽ, BRDA, GMAJNA, GOLAVABUKA, 
GRAŠKA GORA, GRADIŠČE, LEGEN, MISLINJSKA DOBRAVA, PAMEČE, 
PODGORJE, RADUŠE, SELE - DEL, SLOVENJ GRADEC, SPODNJI RAZBOR, STARI 
TRG, TOMAŠKA VAS, TROBLJE, TURIŠKA VAS, VODRIŽ, VRHE, ZGORNJI RAZBOR 

Sedež: Slovenj Gradec. 

54. člen 
(A54 GORNJA RADGONA) 

štiriinpetdeseti volilni okraj obsega: 

54 BENEDIKT ŽENJAK, ŠTAJNGROVA, BENEDIKT V SLOV. GORICAH, DRVANJA, IHOVA, LOČKI 
VRH, NEGOVSKI VRH, OBRAT, SPODNJA BAČKOVA, SPODNJA ROČICA, STARA 
GORA, SV. TRIJE KRALJI V SLOV. GOR., TROTKOVA, TRSTENIK 

GORNJA RADGONA ŽEPOVCI, ŽIBERCI, ČREŠNJEVCI, ČRNCI, AŽENSKI VRH, APAČE, DROBTINCI, 
GORNJA RADGONA, GORNJI IVANJCI, GRABE, HERCEGOVŠČAK, IVANJŠEVCI OB 
ŠČAVNICI, IVANJŠEVSKI VRH, IVANJSKI .VRH, JANHOVA, KUNOVA, LASTOMERCI, 
LEŠANE, LOKAVCI, LOMANOŠE, LUTVERCI, MAHOVCI, MELE, NASOVA, NEGOVA, 
NORIČKI VRH, NOVI VRH, OČESLAVCI, OREHOVCI, OREHOVSKI VRH, PLITVIČKI 
Vf?H, PLITVICA, PODGORJE, PODGRAD, POGLED, POLICE, PTUJSKA CESTA, 
RADVENCI, RODMOŠCI, SEGOVCI, SPODNJA ŠČAVNICA, SPODNJE KONJIŠČE, 
SPODNJI IVANJCI, STAVEŠINCI, STAVEŠINSKI VRH, STOGOVCI, VRATJA VAS, 
VRATJI VRH, ZAGAJSKI VRH, ZBIGOVCI, ZGORNJE KONJIŠČE 

Radenci žrnova, šratovci, boračeva, hrašenski vrh, hrastje-mota, janžev 
VRH, KAPELSKI VRH, KOBILŠČAK. KOCJAN, MELANJSKI VRH, MURŠČAK, 
MURSKI VRH, OKOSLAVCI, PARIČJAK, RAČKI VRH, RADENCI, RADENSKI VRH, 
RIHTAROVCI, SPODNJI KOCJAN, TURJANCI, TURJANSKI VRH, ZGORNJI KOCJAN 
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SVETA ANA ŽICE, DRAŽEN VRH - DEL, FROLEH, KREMBERK, KRIVI VRH, LEDINEK, LOKAVEC, 
ROŽENGRUNT, SV. ANA V SLOV. GORICAH, ZGORNJA ŠČAVNICA, ZGORNJA 
BAČKOVA, ZGORNJA ROČICA 

Sedež: Gornja Radgona. 

55. člen 
(A55 LENDAVA) 

Petinpetdeseti volilni okraj obsega: 

55 ČRENŠOVCI 

DOBROVNIK 
KOBILJE 
LENDAVA 

TURNIŠČE 
VELIKA POLANA 

Sedež: Lendava. 

ŽIŽKI, ČRENŠOVCI, DOLNJA BISTRICA, GORNJA BISTRICA, SREDNJA BISTRICA, 
TRNJE 
ŽITKOVCI, DOBROVNIK, STREHOVCI 
KOBILJE 
ČENTIBA, BANUTA, BENICA, BREZOVEC - DEL, DOLGA VAS, DOLGOVAŠKE 
GORICE, DOLINA PRI LENDAVI, DOLNJI LAKOŠ, GABERJE, GENTEROVCI, 
GORNJI LAKOŠ, HOTIZA, KAMOVCI, KAPCA, KOT, LENDAVA, LENDAVSKE 
GORICE, MOSTJE, PETIŠOVCI, PINCE, PINCE-MAROF, RADMOŽANCI, TRIMLINI 
GOMILICA, NEDELICA, RENKOVCI, TURNIŠČE 
BREZOVICA, MALA POLANA, VELIKA POLANA 

56. člen 
(A56 LJUTOMER) 

Šestinpetdeseti volilni okraj obsega: 

56 KRIŽEVCI 

LJUTOMER 

RAZKRIŽJE 
SVETI JURIJ 

VERŽEJ 

Sedež: Ljutomer. 

BERKOVCI, BERKOVSKI PRELOGI, BOREČI, BUČEČOVCI, DOBRAVA, GAJŠEVCI, 
GRABE PRI LJUTOMERU, ILJAŠEVCI, KLJUČAROVCI PRI LJUTOMERU, KOKORIČI, 
KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU, LOGAROVCI, LUKAVCI, STARA NOVA VAS, VUČJA 
VAS, ZASADI 
ŽELEZNE DVERI, ŠALINCI, BABINCI, BODISLAVCI, BRANOSLAVCI, BUČKOVCI, 
CEZANJEVCI, CUBER, CVEN, DESNJAK, DRAKOVC1, GLOBOKA, GODEMARCI, 
GRESOVŠČAK, GRLAVA, ILOVCI, JERUZALEM, KRAPJE, KRIŠTANCI, KURŠINCI, 
LJUTOMER, MALA NEDELJA, MEKOTNJAK, MORAVCI V SLOV. GORICAH, MOTA, 
NORŠINCI PRI LJUTOMERU, NUNSKA GRABA, PLEŠIVICA, PODGRADJE, 
PRECETINCI, PRESIKA, PRISTAVA, RADOMERŠČAK, RADOMERJE, RADOSLAVCI, 
RINČETOVA GRABA, SITAROVCI, SLAMNJAK, SPODNJI KAMENŠČAK, STARA 
CESTA, STROČJA VAS, VIDANOVCI, VOGRIČEVCI, ZGORNJI KAMENŠČAK 
ŠAFARSKO, ŠPRINC, GIBINA, KOPRIVA, RAZKRIŽJE, VEŠČICA 
ŽENIK, ŽIHLAVA, ČAKOVA, BISERJANE, BLAGUŠ, BOLEHNEČICI, BREZJE, 
DRAGOTINCI, GABRC, GALUŠAK, GRABŠINCI, GRABONOŠ, JAMNA, KOČKI VRH, 
KOKOLAJNŠČAK, KRAUEVCI, KUPETINCI, KUTINCI, MALI MORAVŠČAK, ROŽIČKI 
VRH, SELIŠČI, SLAPTINCI, SOVJAK, STANETINCI, STARA GORA, SVETI JURIJ 00 
ŠČAVNICI, TERBEGOVCI 
BANOVCI, BUNČANI, VERŽEJ 

57. člen 
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(A57 MURSKA SOBOTA) 

Sedeminpetdeseti volilni okraj obsega: 

57 MURSKA SOBOTA ČERNELAVCI, BAKOVCI, KROG, KUPŠINCI, MARKIŠAVCI, MURSKA SOBOTA, 
NEMČAVCI, POLANA, RAKIČAN, SATAHOVCI, VEŠČICA 

Sedež: Murska Sobota. 

58. člen 
(A58 BELTINCI) 

Oseminpetdeseti volilni okraj obsega: 

58 BELTINCI 

CANKOVA 

MORAVSKE TOPLICE-del 

ODRANCI 
PUCONCI-del 
TIŠINA 

BELTINCI, BRATONCI, DOKLEŽOVJE, GANČANI, IŽAKOVCI, LIPA, LIPOVCI, 
MELINCI 
CANKOVA, DOMAJINCI, GERLINCI, GORNJI ČRNCI, KOROVCI, KRAŠČI, 
SKAKOVCI, TOPOLOVCI 
BOGOJINA, BUKOVNICA, FILOVCI, IVANCI, LUKAČEVCI, MARTJANCI, MLAJTINCI, 
NORŠINCI, SEBEBORCI 
ODRANCI 
BREZOVCI, GORICA, LEMERJE, PREDANOVCI, PUŽEVCI, PUCONCI, STRUKOVCI 
BOREJCI, GEDEROVCI, GRADIŠČE, KRAJNA, MURSKI ČRNCI, MURSKI 
PETROVCI, PETANJCI, RANKOVCI, SODIŠINCI, TIŠINA, TROPOVCI, VANČA VAS 

Sedež: Beltinci. 

59. člen 
(A59 GORIČKO) 

Devetinpetdeseti volilni okraj obsega: 

59 ŠALOVCI 
GORNJI PETROVCI 

GRAD 

HODOŠ 
KUZMA 
Moravske TOPLicE-dei 

PUCONCI-del 

Rogašovci 

ŠALOVCI, ČEPINCI, BUDINCI, DOLENCI, DOMANJŠEVCI, MARKOVCI 
ŽE'NAVLJE, ŠULINCI, ADRIJANCI, BOREČA, GORNJI PETROVCI, KOŠAROVCI, 
KRIŽEVCI, KUKEČ, LUCOVA, MARTINJE, NERADNOVCI, PANOVCI, PESKOVCI, 
STANJEVCI 
DOLNJI SLAVEČI, GRAD, KOVAČEVCI, KRUPLIVNIK, MOTOVILCI, RADOVCI, 
VIDONCI 
HODOŠ, KRPLIVNIK 
DOLIČ, GORNJI SLAVEČI, KUZMA, MATJAŠEVCI, TRDKOVA 
ČIKEČKA VAS, ANDREJCI, BERKOVCI, FOKOVCI, IVANJŠEVCI, IVANOVCI, 
KANČEVCI, KRNCI, LONČAROVCI, MORAVSKE TOPLICE, MOTVARJEVCI, 
PORDAŠINCI, PROSENJAKOVCI, RATKOVCI, SELO, SREDIŠČE, SUHI VRH, 
TEŠANOVCI, VUČJA GOMILA 
ŠALAMENCI, BEZNOVCI, BODONCI, BOKRAČI, DANKOVCI, DOLINA, KUŠTANOVCI, 
MAČKOVCI, MOŠČANCI, OTOVCI. PEČAROVCI, POZNANOVCI, PROSEČKA VAS, 
VADARCI, VANEČA, ZENKOVCI 
FIKŠINCI, KRAMAROVCI, NUSKOVA, OCINJE, PERTOČA, ROGAŠOVCI, ROPOČA, 
SERDICA, SOTINA, SVETI JURIJ, VEČESLAVCI 

Sedež: Moravske toplice 
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60. člen 
(A60 TRBOVLJE-HRASTNIK) 

Šestdeseti volilni okraj obsega: 
60 HRASTNIK ŠAVNA PEČ, ČEČE - DEL, BOBEN, BRDCE, BRNICA, DOL PRI HRASTNIKU, GORE, 

HRASTNIK, KAL, KOVK, KRIŠTANDOL, KRNICE, MARNO, PLESKO, PODKRAJ, 
PRAPRETNO PRI HRASTNIKU - DEL, STUDENCE, TURJE, UNIČNO 

TRBOVLJE-del ČEČE - DEL, OSTENK, PRAPRETNO PRI HRASTNIKU - DEL, TRBOVLJE 

Sedež: Trbovlje. 

61. člen 
(A61 ZAGORJE OB SAVI) 

Enainšestdeseti volilni okraj obsega: 

61 TRBOVLJE-del 

ZAGORJE OB SAVI 

ŽUPA, ŠKOFJA RIŽA, ČEBINE, DOBOVEC, GABRSKO, KLJUČEVICA, KNEZDOL, 
OJSTRO, PARTIZANSKI VRH, PLANINSKA VAS, PRAPREČE - DEL, VRHE - DEL, 
ZAVRŠJE 
ŽVARULJE, ŠEMNIK, ŠENTGOTARD, ŠENTLAMBERT, ŠKLENDROVEC, 
ŠKLENDROVEC, ČEMŠENIK, ČOLNIŠČE, BLODNIK, BORJE, BORJE PRI MLINŠAH, 
BOROVAK PRI PODKUMU, BREZJE, BREZNIK, BRIŠE, DOBRLJEVO, DOLENJA 
VAS, DOLGO BRDO PRI MLINŠAH, DRUŽINA, GOLČE, GORENJA VAS, HRASTNIK 
PRI TROJANAH, IZLAKE, JABLANA, JARŠE, JELŠEVICA, JELENK, JESENOVO, 
KANDRŠE - DEL, KISOVEC, KOLK, KOLOVRAT, KONJŠICA - DEL, KOSTREVNICA, 
KOTREDEŽ, LOG PRI MLINŠAH, LOKE PRI ZAGORJU, MALI KUM, MEDIJA, 
MLINŠE, MOŠENIK, OREHOVICA, OSREDEK, PADEŽ, POŽARJE, PODKRAJ PRI 
ZAGORJU, PODKUM, PODLIPOVICA, POLŠINA, POTOŠKA VAS, PRAPREČE - DEL, 
RŽIŠE, RAVENSKA VAS, RAVNE PRI MLINŠAH, RAZBOR PRI ČEMŠENIKU, 
RAZPOTJE, RODEŽ, ROVE, ROVIŠČE, RTIČE, SELO PRI ZAGORJU, SENOŽETI, 
SOPOTA, TIRNA, VIDRGA, VINE, VRH, VRH PRI MLINŠAH, VRHE - DEL, ZABAVA, 
ZABREZNIK, ZAGORJE OB SAVI, ZAGORJE OB SAVI, ZAVINE, ZGORNJI 
PRHOVEC, ZNOJILE 

Sedež: Zagorje ob Savi. 

62. člen 
(A62 KOPER) 

Dvainšestdeseti volilni okraj obsega: 

62 KOPER-del 

Sedež. Koper. 

KOPER 

63. člen 
(A63 IZOLA-PIRAN) 

Triinšestdeseti volilni okraj obsega: 
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63 IZOLA 
PIRAN-del 

ŠARED, BAREDI, CETORE, DOBRAVA, IZOLA, JAGODJE, KORTE, MALIJA, NOŽED 
PIRAN, PORTOROŽ, STRUNJAN 

Sedež: Izola. 

64. člen 
(A64 OBALA-ZALEDJE) 

Štiriinšestdeseti volilni okraj obsega: 

64 KOPER-del ŽUPANČIČI, ŠALARA, ŠKOCJAN, ŠMARJE, ČEŽARJI, ČENTUR, ANKARAN, 
BERTOKI, BOŠAMARIN, BONINI, BRIČ, DILICI, FIJEROGA, GAŽON, GRINJAN, 
GRINTOVEC, KAMPEL, KOŠTABONA, KRKAVČE, MANŽAN, POBEGI, POMJAN, 
PRADE, PUČE, SRGAŠI, TRIBAN, VANGANEL 

PIRAN-del DRAGONJA, LUCIJA, NOVA VAS NAD DRAGONJO, PADNA, PARECAG, SEČA, 
SEČOVLJE, SV. PETER 

Sedež: Koper. 

65. člen 
(A65 SEŽANA) 

Petinšestdeseti volilni okraj obsega: 

DIVAČA-del 

HRPELJE-KOZINA-del 

KOPER-del 

SEŽANA 

ŠKOCJAN, ŠKOFLJE, BARKA, BETANJA, BREŽEC PRI DIVAČI, DANE PRI DIVAČI, 
DIVAČA, DOLNJE LEŽEČE, DOLNJE VREME, FAMLJE, GORIČE PRI FAMLJAH, 
GORNJE LEŽEČE, GORNJE VREME, GRADIŠČE PRI DIVAČI, KAČIČE-PARED, 
KOZJANE, MATAVUN, MISLIČE, NAKLO, OSTROVICA, PODGRAD PRI VREMAH, 
VAREJE, VATOVLJE, VREMSKI BRITOF, ZAVRHEK 
ARTVIŽE, BEKA, HRPELJE, KLANEC PRI KOZINI, KOZINA, KRVAVI POTOK, 
MIHELE, NASIREC, OCIZLA, PETRINJE, RODIK, SLOPE, TUBLJE PRI HRPELJAH, 
VRHPOLJE 
ČRNI KAL, ČRNOTIČE, BARIZONI, BEZOVICA, BREŽEC PRI PODGORJU, ČEPKI, 
CEREJ, DEKANI, DOL PRI HRASTOVLJAH, GABROVICA PRI ČRNEM KALU, 
HRASTOVLJE, HRVATINI, JELARJI, KASTELEC, KOLOMBAN, KORTINE, KRNICA, 
LOKA, OSP, PLAVJE, PODPEČ, PRAPROČE, PREDLOKA, PREMANČAN, RIŽANA, 
ROŽAR, SOCERB, SPODNJE ŠKOFIJE, STEPANI, TINJAN, ZANIGRAD, ZGORNJE 
ŠKOFIJE 
ŽIRJE, ŠEPULJE, ŠMARJE PRI SEŽANI, ŠT JAK, ŠTORJE, AVBER, BOGO, 
BRESTOVICA PRI POVIRJU, BRJE PRI KOPRIVI, DANE PRI SEŽANI, DOBRAVLJE, 
DOL PRI VOGLJAH, DOLENJE, DUTOVLJE, FILIPČJE BRDO, GODNJE, GORENJE 
PRI DIVAČI, GRADIŠČE PRI ŠTJAKU, GRADNJE, GRAHOVO BRDO, GRIŽE, HRIBI, 
JAKOVCE, KAZLJE, KOPRIVA, KOSOVELJE, KRAJNA VAS, KREGOLIŠČE, 
KREPLJE, KRIŽ, KRTINOVICA, LIPICA, LOKEV, MAHNIČI, MAJCNI, MERČE, NOVA 
VAS, ORLEK, PLEŠIVICA, PLISKOVICA, PODBREŽE, POLJANE PRI ŠTJAKU, 
PONIKVE, POVIR, PRELOŽE PRI LOKVI, PRISTAVA, RAŠA, RAVNJE, RAZGURI, 
SEŽANA, SELA, SELO, SENADOLICE, SKOPO, STOMAŽ, TABOR, TOMAJ, TUBLJE 
PRI KOMNU, UTOVLJE, VELIKI DOL, VELIKO POLJE, VOGLJE, VRABČE, 
VRHOVLJE 

Sedež: Sežana. 
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66. člen 
(A66. BLED) 

Šestinšestdeseti volilni okraj obsega: 

66 BLED 

BOHINJ 

KRANJSKA GORA 

BLED, BODEŠČE, BOHINJSKA BELA, GRABČE, KORITNO, KRNICA, KUPUENIK, 
MEVKUŽ, OBRNE, PERNIKI, PODHOM, POLJŠICA PRI GORJAH, RADOVNA, 
RIBNO, SELO PRI BLEDU, SLAMNIKI, SPODNJE GORJE, SPODNJE LAZE, 
VIŠELNICA, ZASIP, ZGORNJE GORJE, ZGORNJE LAZE 
ŽLAN, BITNJE, BOHINJSKA ČEŠNJICA, BOHINJSKA BISTRICA, BROD, GORELJEK, 
GORJUŠE, JEREKA, KAMNJE, KOPRIVNIK V BOHINJU, LAŠKI ROVT, LEPENCE, 
LOG V BOHINJU, NEMŠKI ROVT, NOMENJ, PODJELJE, POLJE, RAVNE V 
BOHINJU, RIBČEV LAZ, SAVICA, SREDNJA VAS V BOHINJU, STARA FUŽINA, 
STUDOR V BOHINJU, UKANC 
BELCA, DOVJE, GOZD MARTULJEK, KRANJSKA GORA, LOG, MOJSTRANA, 
PODKOREN, RATEČE, SREDNJI VRH, ZGORNJA RADOVNA 

Sedež: Bled. 

VARIANTA: 
66. člen 
(A66. BLED - VARIANTA) 

Šestinšestdeseti volilni okraj obsega: 

66 BLED 

BOHINJ 

RADOVLJICA-del 

BLED, BODEŠČE, BOHINJSKA BELA, GRABČE, KORITNO, KRNICA, KUPLJENIK, 
MEVKUŽ, OBRNE, PERNIKI, PODHOM, POLJŠICA PRI GORJAH, RADOVNA, 
RIBNO, SELO PRI BLEDU, SLAMNIKI, SPODNJE GORJE, SPODNJE LAZE, 
VIŠELNICA, ZASIP, ZGORNJE GORJE, ZGORNJE LAZE 
ŽLAN, BITNJE, BOHINJSKA ČEŠNJICA, BOHINJSKA BISTRICA, BROD, GORELJEK, 
GORJUŠE, JEREKA, KAMNJE, KOPRIVNIK V BOHINJU, LAŠKI ROVT, LEPENCE, 
LOG V BOHINJU, NEMŠKI ROVT, NOMENJ, PODJELJE, POLJE, RAVNE V 
BOHINJU, RIBČEV LAZ, SAVICA, SREDNJA VAS V BOHINJU. STARA FUŽINA, 
STUDOR V BOHINJU, UKANC 
BRDA, HLEBCE, HRAŠE, LANCOVO, LESCE, RAVNICA, SPODNJA UPNICA, 
STUDENČICE, VOŠČE, ZGORNJA UPNICA 

Sedež: Bled. 

67. člen 
(A67. JESENICE) 

Sedeminšestdeseti volilni okraj obsega: 

67 JESENICE BLEJSKA DOBRAVA, HRUŠICA, JAVORNIŠKI ROVT, JESENICE, KOČNA, 
KOROŠKA BELA, LIPCE, PLANINA POD GOLICO, PLAVŠKI ROVT, PODKOČNA, 
POTOKI, PRIHODI, SLOVENSKI JAVORNIK 

Sedež: Jesenice. 



VARIANTA: 
67.člen 
(A67. JESENICE - VARIANTA) 

Sedeminšestdeseti volilni okraj obsega: 

67 JESENICE-del 

KRANJSKA GORA 

BLEJSKA DOBRAVA, HRUŠICA, JESENICE, KOČNA, LIPCE, PLANINA POD 
GOLICO, PLAVŠKI ROVT, PRIHODI 
BELCA, DOVJE, GOZD MARTULJEK, KRANJSKA GORA, LOG, MOJSTRANA, 
PODKOREN, RATEČE, SREDNJI VRH, ZGORNJA RADOVNA 

Sedež: Jesenice. 

68. člen 
(A68 KRANJ I) 

Oseminšestdeseti volilni okraj obsega: 

68 KRANJ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13, 14,15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,100, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108,109, 110, 111, 
112, 113, 114, 115, 116, 117,118,119,120,121,122,123, 124, 146,147, 148,149, 
150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 180, 181, 
182 

Sedež: Kranj. 

69. člen 
(A69 KRANJ II) 

Devetinšestdeseti volilni okraj obsega: 

69 KRANJ 60, 61, 62. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 125, 126, 
127, 128, 129, 130,131,132, 133,134,135, 136, 137,138, 139, 140,141,142, 143, 
144, 145, 156, 166, 167,168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
183, 184, 185, 186, 187,188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 
274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 
291, 292 

Sedež: Kranj. 

^0. člen 
(A70 ŠENČUR) 

Sedemdeseti volilni okraj obsega: 
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70 ŠENČUR 

CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

JEZERSKO 
KRANJ-del 
PREDDVOR 

ŽERJAVKA, ŠENČUR, HOTEMAŽE, HRASTJE, LUŽE, MILJE, OLŠEVEK, 
PREBAČEVO, SREDNJA VAS PRI ŠENČURJU, TRBOJE, VISOKO, VOGLJE, VOKLO 
ŠENTURŠKA GORA, ŠMARTNO, ŠTEFANJA GORA, ČEŠNJEVEK, ADERGAS, 
AMBROŽ POD KRVAVCEM, APNO, CERKLJANSKA DOBRAVA, CERKLJE NA 
GORENJSKEM, DVORJE, GLINJE, GRAD, LAHOVČE, PŠATA, PŠENIČNA POLICA, 
POŽENIK, PRAPROTNA POLICA, RAVNE, SIDRAŽ, SPODNJI BRNIK, STIŠKA VAS, 
SVETI LENART, TRATA PRI VELESOVEM, VAŠCA, VELESOVO, VIŠEVCA, 
VOPOVLJE, VRHOVJE, ZALOG PRI CERKLJAH, ZGORNJI BRNIK 
SPODNJE JEZERSKO, ZGORNJE JEZERSKO 
BOBOVEK, ILOVKA, KOKRICA, MLAKA PRI KRANJU, SRAKOVLJE, TATINEC 
BAŠEU, BREG OB KOKRI, HRAŠE PRI PREDDVORU, HRIB, KOKRA, MAČE, 
MOŽJANCA, NOVA VAS, POTOČE, PREDDVOR, SPODNJA BELA, SREDNJA BELA, 
TUPALIČE, ZGORNJA BELA 

Sedež: Šenčur. 

71. člen 
(A71. RADOVLJICA) 

Enainsedemdeseti volilni okraj obsega: 

71 ŽIROVNICA ŽIROVNICA, BREG, BREZNICA, DOSLOVČE, MOSTE. RODINE, SELO PRI 
ŽIROVNICI, SMOKUČ, VRBA, ZABREZNICA 

RADOVLJICA ČEŠNJICA PRI KROPI, ČRNIVEC, BEGUNJE NA GORENJSKEM, BRDA, BREZJE, 
BREZOVICA, DOBRA VICA, DOBRO POLJE, DVORSKA VAS, GLOBOKO, GORICA, 
HLEBCE, HRAŠE, KAMNA GORICA, KROPA, LANCOVO, LESCE, UPNICA, LJUBNO, 
MIŠAČE, MLAKA, MOŠNJE, NOŠE, NOVA VAS PRI LESCAH, OTOČE, OVSIŠE, 
PERAČICA, PODNART, POLJŠICA PRI PODNARTU, POLJČE, POSAVEC, 
PRAPROŠE, PREZRENJE, RADOVLJICA, RAVNICA, ROVTE, SLATNA, SPODNJA 
DOBRAVA, SPODNJA UPNICA, SPODNJI OTOK, SREDNJA DOBRAVA, SREDNJA 
VAS, STUDENČICE, VOŠČE, VRBNJE, ZADNJA VAS, ZALOŠE, ZAPUŽE, ZGOŠA, 
ZGORNJA DOBRAVA, ZGORNJA UPNICA, ZGORNJI OTOK 

Sedež: Radovljica. 

VARIANTA: 
71. člen 
(A71 RADOVLJICA - VARIANTA) 

Enainsedemdeseti volilni okraj obsega: 

71 ŽIROVNICA 

JESENICE-del 

RADOVLJICA-del 

ŽIROVNICA, BREG, BREZNICA, DOSLOVČE, MOSTE, RODINE, SELO PRI 
ŽIROVNICI, SMOKUČ, VRBA, ZABREZNICA 
JAVORNIŠKI ROVT, KOROŠKA BELA, PODKOČNA, POTOKI, SLOVENSKI 
JAVORNIK 
ČEŠNJICA PRI KROPI. ČRNIVEC, BEGUNJE NA GORENJSKEM, BREZJE, 
BREZOVICA, DOBRA VICA, DOBRO POLJE, DVORSKA VAS, GLOBOKO, GORICA, 
KAMNA GORICA, KROPA, UPNICA, LJUBNO, MIŠAČE, MLAKA, MOŠNJE, NOŠE. 
NOVA VAS PRI LESCAH, OTOČE, OVSIŠE, PERAČICA, PODNART, POLJŠICA PR1 

PODNARTU, POLJČE, POSAVEC, PRAPROŠE, PREZRENJE, RADOVLJICA, 
ROVTE, SLATNA, SPODNJA DOBRAVA, SPODNJI OTOK, SREDNJA DOBRAVA, 
SREDNJA VAS, VRBNJE, ZADNJA VAS, ZALOŠE, ZAPUŽE, ZGOŠA, ZGORNJA 
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DOBRAVA, ZGORNJI OTOK 
. v :-v .' < 1 ■* 
Sedež: Radovljica. 

72. člen 
(A72 ŠKOFJA LOKA) 

Dvainsedemdeseti volilni okraj obsega: 

72 ŠKOFJA LOKA ŠEVLJE, ŠKOFJA LOKA, BINKELJ, BODOVLJE, BREZNICA POD LUBNIKOM, 
BRODE, BUKOV VRH NAD VISOKIM, BUKOVŠČICA, BUKOVICA, CRNGROB, 
DORFARJE, DRAGA, FLORJAN NAD ZMINCEM, FORME, GABRŠKA GORA, GABRK, 
GABROVO, GODEŠIČ, GORENJA VAS - RETEČE, GOSTEČE, GRENC, HOSTA, 
KNAPE, KOVSKI VRH, KRIŽNA GORA, LENART NAD LUŠO, LIPICA, LOG NAD 
ŠKOFJO LOKO, MOŠKRIN, NA LOGU, PAPIRNICA, PEVNO, PODPULFRCA, 
POZIRNO, PRAPROTNO, PUŠTAL, PUNGERT, RETEČE, ROVTE V SELŠKI DOLINI, 
SOPOTNICA, SPODNJA LUŠA, STANIŠE, STARA LOKA, STIRPNIK, STRMICA, 
SUHA, SV. ANDREJ, SV. BARBARA, SV. DUH, SV. OŽBOLT, SV. PETRA HRIB, 
TOMAŽ NAD PRAPROTNEM, TRATA, TRNJE, VALTERSKI VRH, VEŠTER, 
VINCARJE, VIRLOG, VIRMAŠE, VISOKO PRI POLJANAH, ZGORNJA LUŠA, ZMINEC 

Sedež: Škofja Loka. * 

73. člen 
(A73 GORENJA VAS-ŽELEZNIKI-ŽIRI) 

Triinsedemdeseti volilni okraj obsega: 

73 ŽELEZNIKI ŽELEZNIKI, DAVČA, DOLENJA VAS, DRAŽGOŠE, GOLICA, KALIŠE, LAJŠE, 
MARTINJ VRH, OJSTRI VRH, OSOJNIK, PODLONK, PODPOREZEN, POTOK, 
PRTOVČ, RAVNE, RUDNO, SELCA, SMOLEVA,"SPODNJA SORICA, SPODNJE 
DANJE, STUDENO, SV. LENART, TOPOLJE, TORKA, ZABRDO, ZABREKVE, ZALA, 
ZALI LOG, ZGORNJA SORICA, ZGORNJE DANJE 

ŽIRI ŽIRI, ŽIROVSKI VRH, BREKOVICE, BREZNICA PRI ŽIREH, GOROPEKE, IZGORJE, 
JARČJA DOLINA, KOPRIVNIK, LEDINICA, MRZLI VRH, OPALE, OSOJNICA, 
PODKLANEC, RAČEVA, RAVNE PRI ŽIREH, SELO, SOVRA, ZABREŽNIK 

DOBROVA-POLHOV ŠENTJOŠT NAD HORJULOM, ČRNI VRH, BABNA GORA, BELICA, BRIŠE PRI 
GRADEC-del POLHOVEM GRADCU, BUTAJNOVA, DOLENJA VAS PRI POLH. GRADCU, DVOR 

PRI POLHOVEM GRADCU, HRASTENICE, LOG PRI POLHOVEM GRADCU, 
PLANINA NAD HORJULOM, PODREBER, POLHOV GRADEC, PRAPROČE, 
PRISTAVA PRI POLH. GRADCU, ROVT, SELO NAD POLHOVIM GRADCEM, 
SETNICA - DEL, SETNIK, SMOLNIK, SREDNJA VAS PRI POLH. GRAD., SREDNJI 
VRH 

GORENJA VAS-POLJANE ŽABJA VAS, ŽIROVSKI VRH SV ANTONA, ŽIROVSKI VRH SV. URBANA, ČABRAČE, 
ČETENA RAVAN, BAČNE, BREBOVNICA, BUKOV VRH, DEBENI, DELNICE, DOBJE, 
DOBRAVŠCE, DOLENČICE, DOLENJA ŽETINA, DOLENJA DOBRAVA. DOLENJA 
RAVAN, DOLENJE BRDO, DOLGE NJIVE, FUŽINE, GOLI VRH, GORENJA ŽETINA, 
GORENJA DOBRAVA, GORENJA RAVAN, GORENJA VAS, GORENJE BRDO, 
HLAVČE NJIVE, HOBOVŠE PRI STARI OSELICI, HOTAVLJE, HOTOVLJA, JARČJE 
BRDO, JAVORJE, JAVORJEV DOL, JAZBINE, JELOVICA, KLADJE, KOPAČNICA, 
KREMENIK, KRIVO BRDO, KRNICE PRI NOVAKIH, LAJŠE, LANIŠE, LAZE, 
LESKOVICA, LOM NAD VOLČO, LOVSKO BRDO, LUČINE, MALENSKI VRH, MLAKA 
NAD LUŠO, MURA VE, NOVA OSELICA, PODGORA, PODJELOVO BRDO, 
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PODOBENO, PODVRH, POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO, PREDMOST, PRELESJE, 
ROBIDNICA, SMOLDNO, SOVODENJ, SREDNJA VAS-POLJANE, SREDNJE BRDO, 
STARA OSELICA, STUDOR, SUŠA, TODRAŽ, TREBIJA, VINHARJE, VOLČA, 
VOLAKA, ZADOBJE, ZAKOBILJEK, ZAPREVAL 

Sedež: Železniki. 

74. člen 
(A74 TRŽIČ) 

Štiriinsedemdeseti volilni okraj obsega: 

74 KRANJ-del 

NAKLO 

TRŽIČ 

ŽABLJE, ČADOVLJE, BABNI VRT, GOLNIK, GORIČE, LETENICE, PANGRŠICA, 
POVLJE, SREDNJA VAS - GORIČE, TENETIŠE, TRSTENIK, ZALOG 
ŽEJE, BISTRICA, CEGELNICA, GOBOVCE, MALO NAKLO, NAKLO, OKROGLO, 
PODBREZJE, POLICA, SPODNJE DUPLJE, STRAHINJ, ZADRAGA, ZGORNJE 
DUPLJE 
ŽIGANJA VAS, ČADOVLJE PRI TRŽIČU, BISTRICA PRI TRŽIČU, BRDO, BREG OB 
BISTRICI, BREZJE PRI TRŽIČU, DOLINA, GOZD, GRAHOVŠE, HUŠICA, HUDI 
GRABEN, HUDO, JELENDOL, KOVOR, KRIŽE, LEŠE, LOKA, LOM POD STORŽIČEM, 
NOVAKE, PALOVIČE, PODLJUBELJ, POPOVO, POTARJE, PRISTAVA, RETNJE, 
ROČEVNICA, SEBENJE, SENIČNO, SLAP, SPODNJE VETRNO, TRŽIČ, VADIČE, 
VISOČE, ZGORNJE VETRNO, ZVIRČE 

Sedež: Tržič. 

75. člen 
(A75 LENART DUPLEK) 

Petinsedemdeseti volilni okraj obsega: 

75 DUPLEK 

LENART 

MARIBOR-del 
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM 
POLJU 

ŽIKARCE, CIGLENCE, DVORJANE, JABLANCE, SPODNJA KORENA, SPODNJI 
DUPLEK, VURBERK, ZGORNJA KORENA, ZGORNJI DUPLEK, ZIMICA 
ŽITENCE, ŠETAROVA, ČRMLJENŠAK, DOLGE NJIVE, GOČOVA, GRADENŠAK, 
HRASTOVEC V SLOV. GORICAH, JUROVSKI DOL, LENART V SLOV. GORICAH, 
LORMANJE, MALNA, MOČNA, NADBIŠEC, OSEK, RADEHOVA, ROGOZNICA, 
SELCE, SPODNJA SENARSKA, SPODNJA VOLIČINA, SPODNJE PARTINJE, 
SPODNJE VERJANE, SPODNJI ŽERJAVCI, SPODNJI GASTERAJ, SPODNJI 
PORČIČ, SREDNJI GASTERAJ. STRAŽE, SV. TROJICA V SLOV. GORICAH, VARDA, 
VINIČKA VAS, ZAMARKOVA, ZA VRH, ZGORNJA SENARSKA, ZGORNJA VOLIČINA, 
ZGORNJE PARTINJE, ZGORNJE VERJANE, ZGORNJI ŽERJAVCI, ZGORNJI 
GASTERAJ, ZGORNJI PORČIČ 
DOGOŠE 
DOBROVCE, DRAVSKI DVOR, MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, SKOKE 

Sedež: Lenart. 

76. člen 
(A76 MARIBOR I) 

Šestinsedemdeseti volilni okraj obsega: 
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76 MARIBOR-del 3, 4, 5, 6,10, 11,12,13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 123, 168, 169, 170, 
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 
489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 539, 540, 541, 543, 544, 545, 546, 
547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 664, 665 

Sedež: Maribor. 

77. člen 
(A77 MARIBOR II) 

Sedeminsedemdeseti volilni okraj obsega: 

77 MARIBOR-del 23, 24, 25, 26, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 
226, 227, 228, 229, 238, 239, 240, 241, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 
282, 283, 284, 285, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 475, 558, 559, 563, 564, 565, 
577, 578, 579, 580, 581, 679, 680, 681, 682, 683 

Sedež: Maribor. 

78. člen 
(A78 MARIBOR III) 

Oseminsedemdeseti volilni okraj obsega: 

78 MARIBOR-del 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 
268, 269, 270, 271, 272, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 
307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 337, 348, 
349, 350, 351, 352, 353, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 
369, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 404, 405, 406, 
472, 473, 474 

Sedež: Maribor. 

fclen 
(A79 MARIBOR IV) 

Svetin sedemdeset i volilni okraj obsega: 

79 MARIBOR-del 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 403, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 
413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 
430, 431, 432, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 
451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 
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Sedež: Maribor. 

468, 469, 470, 471, 477, 478, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 529, 530, 
644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690 

80. člen 
(A80 MARIBOR V) 

Osemdeseti volilni okraj obsega: 

80 MARIBOR-del 1, 2, 7, 8, 9,41,42, 43,44,45, 46,47,48,49, 50, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107,108, 109, 110,111, 112,113,114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 286, 287, 322, 323, 324, 325, 326, 
327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 
345, 346, 347, 354, 355, 356, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 
381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 433, 434, 435, 436, 476, 677, 678 

Sedež: Maribor. 

81. člen 
(A81 RAČE) 

Enainosemdeseti volilni okraj obsega: 

81 HOČE-SLIVNICA ČRETA, BOHOVA, HOČKO POHORJE, HOTINJA VAS, OREHOVA VAS, PIVOLA, 
POLANA, RADIZEL, ROGOZA, SLIVNIŠKO POHORJE, SLIVNICA PRI MARIBORU, 
SPODNJE HOČE, ZGORNJE HOČE 

RAČE-FRAM BREZULA, FRAM, JEŠENCA, KOPIVNIK, LOKA PRI FRAMU, MORJE, PLANICA, 
POŽEG, PODOVA, RAČE, RANČE, SPODNJA GORICA, ZGORNJA GORICA 

SLOVENSKA BISTRICA-del BUKOVEC, GABERNIK, GAJ, KOČNO PRI POLSKAVI, LESKOVEC, OGLJENŠAK, 
POKOŠE, PRAGERSKO, SELE PRI POLSKAVI, SPODNJA POLSKAVA, STARI LOG, 
ZGORNJA POLSKAVA 

Sedež: Rače. 

82. člen 
(A82 ORMOŽ) 

Dvainosemdeseti volilni okraj obsega: 

82 GORIŠNICA 

ORMOŽ 

BREZOVEC, CIRKULANE, CUNKOVCI, DOLANE, FORMIN, GAJEVCI, GORIŠNICA, 
GRADIŠČA, GRUŠKOVEC, MALA VAS, MALI OKIČ, MEDRIBNIK, MEJE, 
MOŠKANJCI, MURETINCI, PARADIŽ, PLACEROVCI, POHORJE, PRISTAVA, 
SLATINA, TIBOLCI, VELIKI VRH, ZAGOJIČI, ZAMUŠANI 
ŽEROVINCI, ŽVAB, ŠALOVCI, ŠARDINJE, BRATONEČICE. BRESNICA, CEROVEC 
STANKA VRAZA, CVETKOVCI, DOBRAVA, DOBROVŠČAK, DRAKŠL, FRANKOVCI. 
GODENINCI, GOMILA PRI KOGU, GORNJI KLJUČAROVCI, GRABE, GRADIŠČE P*' 
ORMOŽU, HAJNDL, HARDEK, HERMANCI, HRANJIGOVCI, HUJBAR, HUM PRI 
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ORMOŽU, IVANJKOVCI, JASTREBCI, KAJŽAR, KOG, KORAČIĆE, KRČEVINA, 
LAČAVES, LAHONCI, LEŠNIŠKI VRH, LEŠNICA, LIBANJA, LITMERK, LOPERŠICE, 
LUNOVEC, MALA VAS PRI ORMOŽU, MALI BREBROVNIK, MEZGOVCI, MIHALOVCI, 
MIHOVCI PRI VEL. NEDELJI, MIKLAVŽ PRI ORMOŽU, OBREŽ, ORMOŽ, 
OSLUŠEVCI, PAVLOVCI, PAVLOVSKI VRH, PODGORCI, PRŠETINCI, PRECLAVA, 
PUŠENCI, RAKOVCI, RITMERK, RUCMANCI, RUNEČ, SAVCI, SEJANCI, SENČAK, 
SENEŠCI, SENIK, SODINCI, SPODNJI KLJUČAROVCI, SREDIŠČE OB DRAVI, 
STANOVNO, STREZETINA, STRJANCI, STRMEC PRI ORMOŽU, SVETI TOMAŽ, 
TRGOVIŠČE, TRNOVCI, VELIČANE, VELIKA NEDELJA, VELIKI BREBROVNIK, 
VIČANCI, VINSKI VRH, VITAN, VODRANCI, VUZMETINCI, ZAGORJE, ZASAVCI 

ZA VRČ BELSKI VRH, DRENOVEC, GORENJSKI VRH, GORIČAK, HRASTOVEC, KORENJAK, 
PESTIKE, TURŠKI VRH, ZA VRČ 

Sedež: Ormož. 

83. člen 
(A83 PESNICA) 

Triinosemdeseti volilni okraj obsega: 

83 ŠENTILJ 

KUNGOTA 

MARIBOR-del 

PESNICA 

ŠENTILJ V SLOV. GORICAH, ŠOMAT, ŠTRIHOVEC, CERŠAK, CIRKNICA, DRAŽEN 
VRH - DEL, JURJEVSKI DOL, KANIŽA, KOZJAK PRI CERŠAKU, KRESNICA, 
PLODRŠNICA, SELNICA OB MURI, SLADKI VRH, SPODNJA VELKA, SREBOTJE, 
STARA GORA PRI ŠENTILJU, SVEČANE, TRATE, VRANJI VRH, ZGORNJA VELKA, 
ZGORNJE DOBRENJE, ZGORNJE GRADIŠČE 
ŠPIČNIK, CIRINGA, GRADIŠKA, GRUŠENA, JEDLOVNIK, JURSKI VRH, KOZJAK 
NAD PESNICO, PESNICA, PLAČ, PLINTOVEC, PODIGRAC, ROŠPOH - DEL, 
SLATINA, SLATINSKI DOL, SPODNJE VRTIČE, SVEČINA, VRŠNIK, ZGORNJA 
KUNGOTA, ZGORNJE VRTIČE 
CELESTRINA, GRUŠOVA, HRENCA, MALEČNIK, METAVA, NEBOVA, RUPERČE, 
TRČOVA, VODOLE 
DOLNJA POČEHOVA, DRAGUČOVA, DRANKOVEC, FLEKUŠEK, GAČNIK, 
JARENINSKI DOL, JARENINSKI VRH, JELENČE, KUŠERNIK, LOŽANE, MALI DOL, 
PERNICA, PESNIŠKI DVOR, PESNICA PRI MARIBORU, POČENIK, POLIČKA VAS, 
POLIČKI VRH, RANCA, ROČICA, SLATENIK, SPODNJE DOBRENJE, SPODNJE 
HLAPJE, SPODNJI JAKOBSKI DOL, VAJGEN, VOSEK, VUKOVJE, VUKOVSKI DOL, 
VUKOVSKI VRH, ZGORNJE HLAPJE, ZGORNJI JAKOBSKI DOL 

Sedež: Pesnica. 

84. člen 
(A84 PTUJ) 

triinosemdeseti volilni okraj obsega: 

84 PTUJ GRAJENŠČAK, GRAJENA, KICAR, KRČEVINA PRI VURBERGU, MESTNI VRH, 
PACINJE, PODVINCI, PTUJ, SPODNJI VELOVLEK, SPUHLJA 

Sedež: Ptuj. 

®5- člen 
^85 DORNAVA-JURŠINCI-VIDEM) 



Petinosemdeseti volilni okraj obsega: 

85 CERKVENJAK 

DESTRNIK 

DORNAVA 

JURŠINCI 

MARKOVCI 

PODLEHNIK 

SVETI ANDRAŽ V SLOV. 
GORICAH 
TRNOVSKA VAS 
VIDEM 

ŽUPETINCI, ČAGONA, ANDRENCI, BRENGOVA, CENKOVA, CERKVENJAK, 
COGETINCI, GRABONOŠKI VRH, IVANJSKI VRH, KADRENCI, KOMARNICA, 
PEŠČENI VRH, SMOLINCI, STANETINCI, VANETINA 
DESENCI, DESTRNIK, DOLIČ, DRSTELJA, GOMILA, GOMILCI, JANEŽOVCI, 
JANEŽOVSKI VRH, JIRŠOVCI, LEVANJCI, LOČKI VRH, PLACAR, STRMEC PRI 
DESTRNIKU, SVETINCI, VINTAROVCI, ZASADI, ZGORNJI VELOVLEK 
ŽAMENCI, BRATISLAVO, BREZOVCI, DORNAVA, LASIGOVCI, MEZGOVCI OB 
PESNICI, POLENŠAK, POLENCI, PRERAD, SLOMI, STREJACI, STRMEC PRI 
POLENŠAKU 
BODKOVCI, DRAGOVIČ, GABRNIK, GRADIŠČAK, GRLINCI, HLAPONCI, JURŠINCI, 
KUKAVA, MOSTJE, ROTMAN, SAKUŠAK, SENČAK PRI JURŠINCIH, ZAGORCI 
BOROVCI, BUKOVCI, MARKOVCI, NOVA VAS PRI MARKOVCIH, PRVENCI, 
SOBETINCI, STOJNCI, STRELCI, ZABOVCI 
DEŽNO PRI PODLEHNIKU, GORCA, JABLOVEC, KOZMINCI, LOŽINA, PODLEHNIK. 
RODNI VRH, SEDLAŠEK, SPODNJE GRUŠKOVJE, STANOŠINA, STRAJNA, ZAKL, 
ZGORNJE GRUŠKOVJE 
DRBETINCI, GIBINA, HVALETINCI, NOVINCI, RJAVCI, SLAVŠINA, VITOMARCI 

ČRMLJA, BIŠ, BIŠEČKI VRH, LOČIČ, SOVJAK, TRNOVSKA VAS, TRNOVSKI VRH 
ŠTURMOVCI, BARISLOVCI, BELAVŠEK, BERINJAK, DOLENA, DRAVCI, 
DRAVINJSKI VRH, GRADIŠČE, JUROVCI, LANCOVA VAS, LANCOVA VAS PRI 
PTUJU, LJUBSTAVA, MAJSKI VRH, MALA VARNICA, POBREŽJE, POPOVO, 
REPIŠČE, SELA, SKORIŠNJAK, SOVIČE, SPODNJI LESKOVEC, STRMEC PRI 
LESKOVCU, TRŽEČ, TRDOBOJCI, TRNOVEC, VAREJA, VELIKA VARNICA, VELIKI 
OKIČ, VIDEM PRI PTUJU, ZGORNJA PRISTAVA, ZGORNJI LESKOVEC 

Sedež: Dornava. 

86. člen 
(A86 KIDRIĆEVO-STRAŠE) 

Šestinosemdeseti volilni okraj obsega: 

86 ŽETALE 
HAJDINA 

KIDRIČEVO 

MAJŠPERK 

STARŠE 

Sedež: Kidričevo. 

ŽETALE, ČERMOŽIŠE, DOBRINA, KOČICE, NADOLE 
DRAŽENO, GEREČJA VAS, HAJDOŠE, SKORBA, SLOVENJA VAS, SPODNJA 
HAJDINA, ZGORNJA HAJDINA 
ŽUPEČJA VAS, ŠIKOLE, APAČE, CIRKOVCE, DRAGONJA VAS. KIDRIČEVO, 
KUNGOTA PRI PTUJU, LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU, MIHOVCE, NJIVERCE, 
PLETERJE, PONGRCE, SPODNJE JABLANE, SPODNJI GAJ PRI PRAGERSKEM. 
STAROŠINCE, STRAŽGONJCA, STRNIŠČE, ZGORNJE JABLANE 
BOLEČKA VAS, BREG, DOKLECE, DOL PRI STOPERCAH, GRDINA, JANŠKI VRH, 
JELOVICE, KORITNO, KUPČINJI VRH, LEŠJE, MAJŠPERK, MEDVEDCE, 
NARAPLJE, PLANJSKO, PODLOŽE, PREŠA, PTUJSKA GORA, SESTRŽE, SITEŽ, 
SKRBLJE, SLAPE, SPODNJA SVEČA, STANEČKA VAS, STOGOVCI, STOPERCE, 
ZGORNJA SVEČA 
BRUNŠVIK, LOKA, MARJETA NA DRAVSKEM POLJU, PREPOLJE, ROŠNJA, 
STARŠE, TRNIČE, ZLATOLIČJE 
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87. člen 
(A87 RUŠE) 

Sedeminosemdeseti volilni okraj obsega: 

87 LOVRENC NA POHORJU 

MARIBOR-del 

PODVELKA-del 
RUŠE 
SELNICA OB DRAVI 

ČINŽAT, KUMEN, LOVRENC NA POHORJU, PUŠČAVA, RDEČI BREG - DEL, 
RECENJAK, RUTA 
ŠOBER, BRESTRNICA, GAJ NAD MARIBOROM, JELOVEC, LAZNICA, LIMBUŠ, 
SREDNJE, VRHOV DOL, ZGORNJI SLEMEN - DEL 
JAVNIK, OŽBALT, SPODNJA KAPLA, VURMAT - DEL, ZGORNJA KAPLA 
BEZENA, BISTRICA OB DRAVI, FALA, LOBNICA, LOG, RUŠE, SMOLNIK 
ČREŠNJEVEC OB DRAVI, FALA, GRADIŠČE NA KOZJAKU, JANŽEVA GORA, 
SELNICA OB DRAVI, SPODNJA SELNICA, SPODNJI BOČ, SPODNJI SLEMEN, SV. 
DUH NA OSTREM VRHU, VELIKI BOČ, VURMAT - DEL, ZGORNJA SELNICA, 
ZGORNJI BOČ, ZGORNJI SLEMEN - DEL 

Sedež: Ruše. 

88. člen 
(A88 SLOVENSKA BISTRICA) 

Oseminosemdeseti volilni okraj obsega: 

88 SLOVENSKA BISTRICA-del ŽABLJEK, ŠENTOVEC, ŠMARTNO NA POHORJU, ŠTATENBERG, ČADRAMSKA 
VAS, ČREŠNJEVEC, BOJTINA, BREZJE PRI POLJČANAH, BREZJE PRI SLOV. 
BISTRICI, CEZLAK, CIGONCA, DEŽNO PRI MAKOLAH, DEVINA, DOLGI VRH, 
DRUMLAŽNO, FAROVEC, FOŠT, FRAJHAJM, GLADOMES, GLOBOKO OB 
DRAVINJI, HOŠNICA, HRASTOVEC POD BOČEM, JEŠOVEC, JELOVEC PRI 
MAKOLAH, JURIŠNA VAS, KALŠE, KEBELJ, KLOPCE, KOČNO OB LOŽNICI, 
KORPUE, KOSTANJEVEC, KOT NA POHORJU, KOVAČA VAS, KRASNA, KRIŽEČA 
VAS, KRIŽNI VRH, LAPORJE, LEVIČ, LJUBIČNO, LOŽNICA, LOKANJA VAS, LOVNIK, 
LUŠEČKA VAS, LUKANJA, MAKOLE, MALO TINJE, MODRAŽE, MODRIČ, 
MOSTEČNO, NADGRAD, NOVAKE, OŠELJ, PEČKE, PLANINA POD ŠUMIKOM, 
PODBOČ, PODGRAD NA POHORJU, POLJČANE, PRELOGE, PREPUŽ, PRETREŽ, 
RAZGOR PRI ŽABLJEKU, REP, RITOZNOJ, SAVINSKO, SEVEC, SLOVENSKA 
BISTRICA, SMREČNO, SPODNJA BREŽNICA, SPODNJA LOŽNICA, SPODNJA 
NOVA VAS, SPODNJE POLJČANE, SPODNJE PREBUKOVJE, STANOVSKO, STARI 
GRAD, STOPNO, STRANSKE MAKOLE, STRUG, STUDENICE, TINJSKA GORA, 
TRNOVEC PRI SLOVENSKI BISTRICI, TURIŠKA VAS NA POHORJU, URH, VAROŠ, 
VELIKO TINJE, VIDEŽ, VINARJE, VISOLE, VRHLOGA, VRHOLE PRI LAPORJU, 
VRHOLE PRI SLOV. KONJICAH, ZGORNJA BISTRICA, ZGORNJA BREŽNICA, 
ZGORNJA LOŽNICA, ZGORNJA NOVA VAS, ZGORNJE POLJČANE, ZGORNJE 
PREBUKOVJE 

Sedež: Slovenska Bistrica. 

89. eicn 

^"osemdeset, volilni okraj (za volitve poslanca italijanske narodne skupnosti) obsega: območje občine Izola, območje mestne 
'ine Koper in območje občine Piran. 

Sedcž: Koper 
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90. člen 

Devetdeseti volilni okraj (za volitve poslanca madžarske narodne skupnosti) obsega: območje občin Dobrovnik, Hodoš, Lendava, 
Moravske Toplice in Šalovci. 

Priloga določa obseg in sedež volilnih okrajev, ki jih je komisija za volilne okraje soglasno sprejela. Volilni okraji so določeni po 
naseljih oziroma prostorskih okoliših, vendar sledijo mejam obstoječih občin oziroma krajevnih skupnosti. Priloga določa tudi 
obseg in sedež dveh posebnih volilnih okrajev za volitve predstavnikov narodnih skupnosti. Zaradi preglednosti kot obrazložitev 
prilagamo tudi gradiva, ki jih je pripravil Inštitut za geografijo v sodelovanju z Oddelkom za geografijo Filozofske fakultete: 
pregledni zemljevid vseh volilnih okrajev z dne 29. 3. 2000; zemljevide Ljubljane, Maribora, Celja in Kranja (mest, deljenih po 
prostorskih okoliših); ter razpredelnico »Seznam volilnih okrajev: usklajen predlog delovne skupine za oblikovanje volilnih 
okrajev - 29. 3. 2000« in razpredelnico, iz katere je podrobneje razvidna varianta, ki jo je predlagala LDS v zvezi z oblikovanjem 
volilnih okrajev na območju zgornje Gorenjske. 

Sedež: Lendava 

Obrazložitev: 
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SEZNAM VOLILNIH OKRAJEV: 

USKLAJEN PREDLOG DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE VOLILNIH OKRAJEV - 29. 3. 2000. 

IME VOLILNEGA OKRAJA - 
delovno ime 

Št volivcev. 
29.02.2000 

OBSEG (občine, krajevne - KS, naselja) 

GORIŠKA REGIJA 
Ajdovščina 17740 Ajdovščina, Vipava 
Idrija 15960 Cerkno, Idrija, Logatec-del (vsa naselja razen 

Grčarevec. Jakovica. Laze. Logatec) 
Nova. Gorica 17687 Nova Gorica-del (KS N. Gorica, Rožna Dolina), 

Šempeter-Vrtojba 
Solkan 16606 Brda. Kanal. Nova Gorica-del (KS Banjščice. 

Čepovan, Grgar. Grgarske Ravne. Kroinberk. 
Lokovec. Lokve. Ravnica. Solkan. Tmovo) 

Komen-Miren 16569 Komen. Miren-Kostanjevica, N.Gorica-del (KS 
Osek-Vitovlje, Ozeljan. Šempas. Vogrsko, 
Bukovica, Prvačina. Domberk. Renče. Gradišče. 
Branik) 

Tolmin 16096 Bovec. Kobarid. Tolmin 
POSAVSKA REGIJA 
Brežice 18050 Brežice-del (brez KS Cerklje) 
Krško 16863 Krško-del (brez KS Kostanjevica, Podbočje. Raka, 

V. Podlog) 
Sevnica 17809 Sevnica. Radeče 
SAVINJSKA REGIJA 
Celje I 19073 Celje-del. Lava. Medlog, Ostrožno. Ljubečna 

Škofja vas. Trnovi je 
Celje II 19236 Celje-del. Aljažev hrib. Pod gradom. Teharje 
Vojnik 18705 Celje-del (KSlimartno,), Dobrna Šentjur-del (KŠ 

Dramlje). Vitanje, Vojnik. Žalec-del (KS Galicija 
Gotovlje. Leveč. Petrovče. Ponikva ter naselje 
Ložnica iz MS Žalec) 

Laško 16826 Dobje. Laško, Šentjur-del (KS Planina p. S ). Štore 
Mozirje 18808 Braslovče. Gomji Grad. Ljubno, Luče, Moziije. 

Nazarje. Solčava. Vransko 
Slovenske Konjice 18474 Oplotnica. Slovenske Konjice. Zreče 
Šentjur pri Celju 18714 Bistrica ob Sotli. Kozje. Podčetrtek, Šentjur-del 

(brez KS Dramlje. Planina) 
Šmarje pri Jelšah 18505 Rogaška Slatina. Rogatec. Šmarje pri Jelšah 
Velenje 17884 Velenje-del (mestne KS Stara vas, Šmartno. Šalek. 

Gorica, V.-desni breg, V.-levi breg vzhod. V -levi 
breg zahod) 

Šoštanj 16277 1 Šmartno ob P.. Šoštanj. Velenje-del (brez mestnih 
KS) 

Žalec 19442 TPolzela. Prebold. Tabor. Žalec-del (brez KS 
Galicija. Gotovlje. Leveč. Petrovče, Ponikva ter 
naselja Ložnica iz MS Žalec) 

NOTRANJSKO-KRAŠKA 
Cerknica-Logatec 17867 j Bloke. Cerknica. Logatec-del (naselja Grčarevec. 

Jakovica. Laze. Logatec). Loška dolina 
Postojna 16573 i Divaća-del (KS Senožeče). Pivka. Postojna 
Ilirska Bistrica 16711 i Hrpelje-Kozina-del (KS Tatre, Materija. Slivje. 

j Obrov, Prešnica. Gradišče). Ilirska Bistrica. Koper- 
del (KS Podgorje, Sv. Anton. Gračišče. Zazid. 
Marezige. Boršt. Rakilovec. Gradin) 
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DOLENJSKA REGIJA 
Črnomelj 17537 Cmomelj-del (brez KS Stari trg). Metlika 
Novo mesto - mesto 17588 Novo mesto-del (območje naselja N. mesto: KS 

Bršljin. Bučna vas. Žabja vas. Drska. Kandija- 
Grm. Gotna vas. Šmihel, Mestne Njive. Ločna- 
Mačkovec. Regrča vas. Majde Šile. Center) 

Novo mesto - okolica 19242 Semič. Dolenjske Toplice. Mirna Peč. Novo mesto- 
del (kar ni vključeno v Šentjernej in N. mesto - 
mesto) 

Šentjernej 16339 Brežice-del (KS Cerklje), Krško-del (KS 
Kostanjevica. Podbočje. Raka. V. Podlog), Novo 
mesto-del (KS Bela Cerkev, Gabeije, Brusnice), 
Šentjernej, Škocjan) 

Trebnje 17559 Trebnje, Žužemberk 
OSREDNJA SLOVENIJA 
Domžale 1 19589 Domžale-del (KS S. Šlasnder, V. Perko. S. Jenko, 

Jarše-Rodica). Komenda. Mengeš 
Domžale 2 19093 Domžale-del (kar ni v Domžale 1), Moravče, 

Lukovica, Kamnik-del (KS Šmarca) 
Grosuplje 19410 Grosuplje, Ivančna Gorica-del (brez KS Ambrus. 

Krka. Zagradec) 
Kamnik 19008 Kamnik-del (brez KS Šmarca) 
Kočevje 15979 Cmomelj-de! (KS Stari trg). Kočevje. Kostel, 

Loški Potok, Osilnica 
Litija 17901 Dol pri Ljubljani. Litija 
LJUBLJANA 234758 Dobrova-Polhov Gradec-del (KS Dobrova). Hoijul, 

Ljubljana, Medvode. Trzin. Vodice 

Skupaj 234738 vol., skupaj 13 okrajev, srednja 
velikost 18058 

Ljubljana 1 18501 
Ljubljana 2 17135 
Ljubljana 3 18098 
Ljubljana 4 18568 
Ljubljana 5 18018 
Ljubljana 6 17837 
Ljubljana 7 17700 
Ljubljana 8 17605 
Ljubljana 9 17546 
Ljubljana 10 19539 
Ljubljana 11 19635 
Ljubljana 12 17281 —" .     
Ljubljana 13     17029     
Ig    I 16091  | Brezovica. Ig. Škofljica 
Ribnica 16457 j Dobrepolje. Ivančna Gonca-del (KS Ambrus. Krka. 
   i  i Zagradec). Ribnica. Sodražica. Velike Lašče 
Vrhnika P 16052 i Borovnica. Vrhnika  J 
KORO$KA REGIJA' "~"T" j  . " 
Radlje i 19382 Dravograd. Muta. Podvelka-del (KS Brezno. 
 . j j Lehen. Podvelka). Ribnica. Vuzenica   
Ravne na Koroškem J 19461 ■ Čma. Mežica. Prevalje. Ravne-del (brez KS Kotlje) 
Slovenj Gradec ! 18479 Mislinja. Ravne-del (KS Kotlje). Slovenj Gradec 
POMURSKA REGIJA  T   
Gornja Radgona   i 18051 j Benedikt. Gornja Radgona. Radenci. Sv Ana 
Lendava 19046 Dobrovnik. Črenšovci. Kobilje. Lendava. Tumišče. 
  ! ! Velika Polana 
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Ljutomer 
Murska Sobota 

17241 Križevci. Ljutomer. Razkrižje. Sv. Jurij. Veržej 
~1671S Murska Sobota 

Ravensko 17642 Beltinci. Odranci. Cankova. Tišina M. Toplice-del 
(naselja Bogojina, Bukovnica. Filovci. Ivanci. 
Noršinci. Sebeborci. Martjanci, Lukaševci, 

 : Mlajtinci) 
Goričko 16992 Grad. Kuzma. Rogaševci. G. Petrovci. Hodoš. 

Šalovci. M. Toplice-del (kar ni v Ravensko). 
 Puconci-del (kar ni v Ravensko)  

I 

ZASAVSKA REGIJA 
T rbovlje-Hrastnik 

Zagorje ob Savi  
OBALNO-KRAŠKA REGIJA 

18371 j Hrastnik. Trbovlje-del (brez KS Dobovec, F Fakin. 
 ; F. Solomon. Klek. Zasavje)  
18022 ; Trbovlje-del (preostalo). Zagorje ob Savi  

Koper 19417 Koper-del (naselje Koper) 
Izola-Piran 18190 | Izola. Piran-del (KS Piran. Portorož. Strunjan) 
Obala - zaledje 16725 ! Koper-del (KS Ankaran, Bertoki, Pobegi-Čežaiji, 

j Škocjan. Šmaije, Vanganel, naselje Šalara iz Kop. \ 
 1 KS). Piran-del (brez KS Piran. Portorož. Strunjan) 

Sežana 19459 Divača-del (brez KS Senožeče), Hrpelje-Kozina-del 
(KS Hrpelje-Kozina Rodik. Artviže, Ocizla), 
Koper-del (KS Črni Kal, Dekani, Hrvatini, Škofije), 
Sežana 

GORENJSKA REGIJA 
Bled 17552 Bled, Bohinj, Kranjska Gora 
Jesenice 17130 Jesenice 
Kranj I 17378 Kranj-del (KS Bratov Smuk, Center, Huje, Planina, 

Struževo. Vodovodni Stolp, Zlato Polje) 
Kranj II 

Šenčur 

Radovljica 
Škofja Loka 

18444 Kranj-del (KS Besnica. Bitnje, BritoffČirče, G. 
| Sava. Jošt. Mavčiče, Orehek-Drulovka, Podblica, 

  ' Predoslje. Primskovo. Stražišče. Žabnica)  
16732 Cerklje. Jezersko, Kranj-del (KS Kokrica). 

Preddvor, Šenčur 

Gorenja vas-Železniki-Žiri 

17829 
16751 

Radovljica. Žirovnica 
Škofja Loka 

16039 . Dobrova-P.Gradec-del (KS P. Gradec, Črni Vrh, 
ŠentjoSt). Gorenja vas-Poljane. Železniki. Žiri 

Tržič 17637 Kranj-del (KS Golnik, Goriče. Tenetiše, Trstenik). 
Naklo. Tržič 

PODRAVSKA REGIJA 
Lenart-Duplek 18570 Duplek, Lenart, Manbor-del (naselje Dogoše), 

Miklavž 
MARIBOR 89382 Manbor-del (brez KS Brestemica-Gaj. Limbuš. 

Malečnik-Ruperče in naselja Dogoše) 

Skupaj 89382 vol., skupaj 5 okrajev, srednja 
velikost 17876 

Maribor 1 17249 
Maribor 2 
Maribor 3 
Maribor 4 
Maribor 5 

17212 
18318 
16893 
19818 

I 

Rače 

Ormož 
Pesnica 

17838 Hoče-Slivnica. Rače-Fram. SI. Bistrica-del (KS 
 Leskovec. Pragersko. Sp Polskava. Zg. Polskava) 
19845 Gorišnica. Onnož. Zavrč 
18431 Kungota, Pesnica. Maribor-del (KS Malečnik- 
 i Ruperče). Šentilj      
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Ptuj  _ 
Dornava-Juršinci-Videm 

19544 "" Ptuj 

Kidriče v o-Starše 
Ruše 

Slovenska Bistrica 

18701 Cerkvenjak. Destmik. Domava. Juršinci. Markovci. 
 Podlehnik. Trnovska vas. Sv. Andraž. Videm 
16228 j Hajdina. Kidričevo. Majšperk. Starše, Žetale 
17606 Maribor-del (KS Brestrnica-Gaj, Limbuš), Lovrenc, 

Podvelka-del (KS Sp. Kapla. Zg. Kapla. Ožbalt, 
Vurmat. Javnik). Ruše. Selnica 

19170 i Slovenska Bistrica-del (brez KS Leskovec. 
 Pragersko. Sp Polskava. Zg. Polskava) 

1 
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DELOVNO GRADIVO KOT PODLAGA ZA RAZPRAVO 
27. 3. 2000 

PREDLOG LDS ZA ZGORNJO GORENJSKO 
Bled 16409 Bled. Bohinj, Radovljica-del (KS Lesce. Lancovo) 
Jesenice i 17934 ! 

Jcseiuce-del (KS Hnišica. P Imuna. Sava. S. Bokala. 
M. Roglja. C. Tavčarja. Podinežaklja-Jcscnicc. 
Blejska Dobrava). Kranjska goni 

Radovljica IS 160 Radovljica-del. Žirovnica. Jcscnicc-del (KS 
Javornik-K. Bela) 

A , 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUDLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO REPUDLIKE DOLGARIJE 0 

SODELOVANJU NA PODROČJU 

POMORSKEGA TOVORNEGA PROMETA 

(RDOPTP) 

EPA 1127 -II- 

številka: 344-10/99-3 
Ljubljana, 4.04.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 152. seji dne 23. marca 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
vlado republike Slovenije in vlado republike 
Bolgarije o sodelovanju na področju 
pomorskega tovornega prometa, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve 
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve 
- Vojko VOLK, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve 
- Edvard ROŠKAR, državni sekretar v Ministrstvu za Promet 

in zveze 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

I.člen 2. člen 

Se sP°ra2um med Vlado Republike Slovenije in Vlado Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:' 
tovo 8 Bol9ariie 0 sodelovanju na področju pomorskega ^ega prometa, podpisan v Ljubljani 27. oktobra 1999. 

• Besedilo v bolgarskem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
C l/Mfaniia Slovenije. 

         ——  
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SPORAZUM 

MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 

VLADO REPUBLIKE BOLGARIJE 

O 

SODELOVANJU NA PODROČJU POMORSKEGA TOVORNEGA PROMETA 
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Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Bolgarije, v 
nadaljevanju pogodbenici, sta se 

v potrditvi prizadevanja, da razvijeta pomorski tovorni promet 
med državama na temelju enakopravnosti in vzajemne koristi, 

vželji, da okrepita sodelovanje na področju pomorskega tovornega 
prometa na podlagi načela svobode pomorskega tovornega 
prometa, ■> 

sporazumeli, kot sledi: 

1. ČLEN 

Za namen tega sporazuma: 

Izraz "ladja pogodbenice" pomeni katerokoli ladjo, ki pluje 
pod zastavo te države in je registrirana v skladu z njeno 
zakonodajo na tem ozemlju, kot tudi vsako ladjo, zakupljeno 
za čas. Zakupljena ladja pomeni vsako ladjo, ki je registrirana 
v tretji državi v skladu z njeno zakonodajo in pluje pod zastavo 
te države ter jo upravlja fizična ali pravna oseba ene od 
pogodbenic v skladu z njeno zakonodajo. Ta izraz ne vključuje 
vojnih ladij in drugih ladij, ki se uporabljajo v netrgovske 
namene, kot tudi hidrografskih, znanstvenoraziskovalnih in 
ribiških ladij. 

Izraz "član posadke" pomeni kapitana ali katero koli drugo 
osebo, vključeno v seznam posadke, ki med potovanjem 
dejansko opravlja dolžnosti na krovu ladje, vzdrževanje ali 
servisiranje. 

^ Pristojna pomorska organa sta: 

za Republiko Slovenijo - Ministrstvo za promet in zveze, 

za Republiko Bolgarijo - Ministrstvo za promet. 

2. ČLEN 
Ta sporazum se uporablja na ozemlju Republike Slovenije in na 
°zemiju Republike Bolgarije. 

3. ČLEN 

^delovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo na 
Pocfročju pomorskega tovornega prometa temelji na načelih 

nakopravnosti, priznanja državne suverenosti, medsebojne 
0ris»i in medsebojnih interesov. 

^°9odbenici druga drugi na vse načine pomagata pri izvajanju acela svobode pomorskega tovornega prometa in se vzdržita 
Seh dejanj, ki lahko škodijo normalnemu razvoju mednarodnega 

Gorskega prometa. 

4. ČLEN 

p°90dbenici pomagata pri vzpostavitvi odnosov med svojimi 
Dr> i', organizacijami in organi, ki so vključeni v področje 

Gorskega prometa. 

5. ČLEN 

p°godbenici sta se sporazumeli o naslednjem: 

a) da bosta spodbujali udeležbo ladij pogodbenic v 
pomorskem prometu med pristanišči svojih držav, 

b) da bosta sodelovali pri odpravljanju ovir pri razvoju 
prometa med pristanišči svojih držav, 

c) da ne bosta ovirali ladij ene od pogodbenic pri opravljanju 
pomorskega prometa med pristanišči druge pogodbenice 
in pristanišči tretjih držav. 

2. Določbe prvega odstavka tega člena ne vplivajo na pravico 
ladij tretjih, da sodelujejo v pomorskem prometu med pristanišči 
pogodbenic. 

6. ČLEN 

1. Vsaka pogodbenica prizna ladjam pogodbenic, ki se 
uporabljajo v mednarodnem pomorskem prometu, isto 
obravnavo kot svojim domačim ladjam glede prostega dostopa 
do pristanišč, zagotovitve pristaniških privezov in opreme za 
natovarjanje ter raztovarjanje, vkrcanja in izkrcanja potnikov, 
pobiranja pristaniških pristojbin in uporabe storitev, povezanih 
s pomorskim tovornim prometom. 

2. Določbe prvega odstavka tega člena: 

a) ne veljajo za pristanišča, ki niso odprta za tuje ladje, 

b) ne veljajo za dejavnosti, ki jih vsaka od pogodbenic pridrži 
za svoja podjetja in organizacije, kot so kabotaža, 
reševalne operacije in vleka, 

c) ne obvezujejo pogodbenic, da priznavata ladjam druge 
pogodbenice izvzetja od pravil obvezne pilotaže, priznana 
njunim ladjam, 

d) ne vplivajo na uporabo pravil vsake od pogodbenic, ki se 
nanašajo na vstop, bivanje in odhod tujcev. 

7. ČLEN 

Pogodbenici v okviru svoje domače zakonodaje in pristaniških 
predpisov sprejmeta vse potrebne ukrepe za omogočanje in 
spodbujanje pomorskega prometa, da bi se v pristaniščih izognili 
nepotrebnemu zadrževanju ladij in da bi, kolikor je mogoče, 
pospešili in poenostavili carinske in vse druge postopke, ki se 
uporabljajo v njunih pristaniščih. 

8. ČLEN 

1. Dokumente, ki potrjujejo državno pripadnost ladij, izmeritvena 
spričevala ladij in druge ladijske dokumente, ki jih izda ali 
prizna ena od pogodbenic, prizna druga pogodbenica. 

2. Ladje ene od pogodbenic, ki imajo zakonito izdano 
mednarodno izmeritveno spričevalo v skladu z Mednarodno 
konvencijo o izmeritvi ladij iz leta 1969, so oproščene ponovne 
izmeritve tonaže v pristaniščih druge pogodbenice. Ta 
spričevala se uporabljajo kot podlaga za izračun pristaniških 
pristojbin. 

9. ČLEN 

Vsaka od pogodbenic prizna osebne dokumente pomorščakov, 
ki so jih izdali pristojni organi druge pogodbenice. 
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Ta osebna dokumenta sta: 

- za državljane Republike Slovenije: pomorska knjižica, 

- za državljane Republike Bolgarije: mornarski potni list. 

10. ČLEN 

Posameznikom kot članom posadke ladje pogodbenice, ki so 
imetniki veljavnega osebnega dokumenta, navedenega v 9. členu 
tega sporazuma, je dovoljeno, da se med postankom ladje v 
pristanišču druge pogodbenice izkrcajo in ostanejo v pristaniškem 
mestu brez vizuma po zakonodaji države vstopa pod pogojem, 
da je poveljnik ladje dal pristojnim lokalnim organom seznam članov 
posadke. 

Pri izkrcanju in vkrcanju na ladjo ti posamezniki opravijo kontrolne 
postopke, ki veljajo po določbah zakonodaje te države. 

11. ČLEN 

1. Posameznikom, ki so imetniki osebnih dokumentov 
pomorščakov, omenjenih v 9. členu tega sporazuma, ki jih je 
izdala ena od pogodbenic, je dovoljeno bivanje na ozemlju druge 
pogodbenice ali prehod čez njeno ozemlje z namenom vrnitve na 
njihovo ladjo, v matično državo ali drugega namena, ki ga kot 
sprejemljivega priznavajo pristojni organi te pogodbenice, ne 
glede na vrsto uporabljenega vozila in ob upoštevanju zakonov in 
predpisov te iste pogodbenice. 

2. Pristojni organi ene od pogodbenic dovolijo članom posadke 
ladje druge pogodbenice, da so v bolnišnicah na njenem ozemlju 
toliko časa, kolikor je potrebno za zdravljenje. 

Vsaka od pogodbenic zagotovi potrebno zdravniško pomoč 
članom posadke ladij druge pogodbenice v skladu s svojo notranjo 
zakonodajo. 

12. ČLEN 

Določbe 9. in 10. člena se uporabljajo za vsakega posameznika, 
ki ni državljan pogodbenic, je pa imetnik osebnega dokumenta, v 
skladu z določbami Konvencije o olajšavah v mednarodnem 
pomorskem prometu iz leta 1965 in njene priloge ali Konvencije 
št. 108 Mednarodne organizacije dela o osebnih dokumentih 
pomorščakov iz leta 1958. Ti osebni dokumenti, ki jih izda država 
pogodbenica ene ali druge konvencije, imetniku zagotavljajo 
pravico do vrnitve v državo, ki je izdala dokument. 

13. ČLEN 

1. Pri uporabi določb 9. do 11. člena tega sporazuma ostanejo v 
veljavi predpisi o vstopu tujcev na ozemlje pogodbenic in 
odhodu tujcev z njega. 

2. Vsaka od pogodbenic si pridržuje pravico, da osebam, ki jih 
šteje za nezaželene, zavrne vstop in bivanje na svojem 
ozemlju. 

14. ČLEN 

1. Če ladja ene od pogodbenic doživi brodolom, nasede, jo vrže 
na obalo ali se ji zgodi kakšna druga nesreča ob obali druge 
pogodbenice, pristojni organi te pogodbenice zagotovijo 
zaščito, pomoč in sodelovanje potnikom, posadki, ladji sami 
in njenemu tovoru v istem obsegu kot ladji, ki pluje pod njeno 
zastavo. 
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2. Če je ladja ene od pogodbenic imela škodo na ozemlju druge 
pogodbenice, so njen tovor, zaloge in drugo imetje oproščeni 
davka na dodano vrednost, carin in dajatev, razen v primerih, 
ko so namenjeni neposredni potrošnji in uporabi na ozemlju 
druge pogodbenice. 

3. Določbe drugega odstavka tega člena ne razveljavljajo 
zakonov in predpisov v zvezi z začasnim skladiščenjem 
tovorov, kj veljajo na ozemljih pogodbenic. 

15. ČLEN 

Ladjarska podjetja in organizacije ene ali druge pogodbenice imajo 
pravico ustanoviti poslovalnice na ozemlju druge pogodbenice. 
Dejavnost teh poslovalnic je v skladu z zakonodajo države, na 
ozemlju katere so ustanovljene. 

t6. ČLEN 

1. Vsaka pogodbenica prizna ladjarskim podjetjem in 
organizacijam druge pogodbenice pravico, da za namen 
plačevanja uporabijo dohodek in prihodke, pridobljene s 
pomorskim prometom na njenem ozemlju. 

Ladjarska podjetja in organizacije ene ali druge pogodbenice 
imajo pravico, da v skladu z veljavno notranjo zakonodajo 
prenesejo v matično državo vse prihodke, ki so ostali, potem 
ko so bila opravljena zgoraj omenjena plačila. 

2. Vsa plačila, ki izhajajo iz dejavnosti na podlagi tega sporazuma, 
se opravijo v prosto zamenljivi tuji valuti, ki je vzajemno 
sprejemljiva za zainteresirane organizacije obeh pogodbenic- 

17. ČLEN 

1. Pristojni organi ene od pogodbenic ne obravnavajo civilnih 
sporov med lastnikom ladje, kapitanom in drugimi člani 
posadke v zvezi z delovnimi razmerji in delom na ladji, ki pM® 
pod zastavo druge pogodbenice. 

2. Pristojni organi ene od pogodbenic nimajo kazenske 
pristojnosti za kaznivo dejanje, storjeno na ladji drug® 
pogodbenice, ki je na prehodu skozi njeno teritorialno mori®' 
razen v naslednjih primerih: 

a) če kaznivo dejanje moti mir in red v njenih teritorialni 
vodah, 

b) če posledice kaznivega dejanja vplivajo na ozemlje držav®' 
v kateri ima ladja postanek, 

c) da se prepreči nezakonita trgovina z narkotik^ 
psihotropnimi in radioaktivnimi snovmi, 

d) s pristankom pristojnega diplomatskega ali konzularne9a 

predstavnika države, pod katere zastavo pluje ladja, 

e) če gre za kaznivo dejanje zoper mir in človeštvo. 

3. Določbe drugega odstavka tega člena ne posegajo v pravic® 
organov vsake pogodbenice, da nadzorujejo in preiskuj®! 
dogodke v skladu s svojo zakonodajo. 

4. V skladu s svojo notranjo zakonodajo ima vsaka 
pogodbenic kazensko pristojnost za kakršno koli kazni 
dejanje, storjeno na ladji druge pogodbenice med postank 
v njenih pristaniščih ali njenih notranjih vodah. 
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18. ČLEN 

Če je potrebno, se predstavniki pristojnih pomorskih organov 
pogodbenic sestajajo izmenično v Republiki Sloveniji in Republiki 
Bolgariji, da bi obravnavali zadeve, povezane z izvajanjem tega 
sporazuma, in druge zadeve vzajemnega interesa, povezane z 
morsko plovbo. 

19. ČLEN 

Kakršen koli spor glede razlage ali uporabe tega sporazuma se 
rešuje z neposrednimi pogajanji med pristojnimi organi pogodbenic, 
če zgoraj omenjeni organi ne dosežejo sporazuma, se spor reši 
po diplomatski poti. 

20. ČLEN 

Ta sporazum začne veljati trideseti dan po dnevu prejema druge 

od obeh diplomatskih not, s katerima pogodbenici druga drugo 
obvestita, da so dokončani postopki, potrebni za začetek njegove 
veljavnosti, v skladu z njuno notranjo zakonodajo. 

Ta sporazum se sklene za nedoločen čas in velja še šest mesecev, 
potem ko katera koli od pogodbenic pisno sporoči drugi 
pogodbenici, da ga odpoveduje. 

Sestavljeno v Ljubljani dne 27. oktobra 1999 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, bolgarskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
tri besedila enako verodostojna. Ob sporih v zvezi z razlago 
besedila tega sporazuma prevlada angleško besedilo. 

mag. Anton Bergauer, l.r. Gueorgui Ananiev, l.r. 
ZA VLADO ZA VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE REPUBLIKE BOLGARIJE 

3. člen 4. aien 

2a izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze. Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Bolgarije sta s 
sklenitvijo Sporazuma o sodelovanju na področju pomorskega 
tovornega prometa okrepili medsebojno sodelovanje in 
gospodarske odnose zlasti na področju pomorskega prometa v 
obojestransko korist in v skladu s potrebami in cilji gospodarskega 
razvoja. 

Pomorski promet z Republiko Bolgarijo je do sedaj potekal po 
načelih prostega tržnega poslovanja, neformalizirano in po 
začasnih dogovorih med izvajalci storitev v pomorskem prometu. 
S sklenitvijo omenjenega sporazuma pa so ti odnosi tudi formalno 
urejeni. 

Pobudo za sklenitev sporazuma je podala Vlada Republike 
Bolgarije v mesecu januarju leta 1999 med obiskom bolgarskega 
premiera v Sloveniji. Po preučitvi predloga sporazuma ter možnosti 
o nadaljnjem sodelovanju na področju pomorskega prometa je 
bilo ugotovljeno, da bi sklenitev tega sporazuma pripomogla h 
krepitvi gospodarskega sodelovanja z Republiko Bolgarijo. 

Bistveni elementi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju na področju pomorskega 
tovornega prometa so: 

sodelovanje obeh strani pri razvoju pomorskega prometa 
med državama; 

- odpravljanje razlogov za nastajanje nepotrebnih zamud ladij 
zaradi izvajanja upravnih, carinskih in drugih formalnostih, ki 
veljajo v pristaniščih obeh držav; 
priznavanje ladijskih dokumentov na podlagi vzajemnosti; 
pomoč pri pripravi dokumentacije za hiter in nemoten 
pristaniški tranzit; 

- medsebojno tehnična pomoč pri razvijanju trgovskega 
ladjevja, vključno s spodbujanjem, podpiranjem in 
pospeševanjem sodelovanja med ustanovami za 
usposabljanje pomorščakov in pomorskimi organizacijami 
obeh držav; 
razširitev in poglobitev sodelovanja med pristojnimi državnimi 
organi in gospodarskimi subjekti oz. njihovimi združenji, kar 
bo povečalo zanimanje za uporabo pristanišč obeh držav. 

Sporazum sta podpisala minister za promet in zveze Republike 
Slovenije g. mag. Anton Bergauerin minister za obrambo Republike 
Bolgarije g. Gueorgui Ananiev ob obisku predsednika Republike 
Bolgarije v Sloveniji med 27. in 29.10.1999. 

Izvajanje sporazuma ne bo zahtevalo posebnih finančnih sredstev. 

Za izvajanje sporazuma bo skrbelo Ministrstvo za promet in zveze. 

Sporazum v skladu s 63. členom Zakona o zunanjih zadevah 
ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 
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Nadomestitev 

BESEDILA PREVODA PREDLOGA 

SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 

BOLGARIJE O MEDNARODNEM 

CESTNEM PREVOZU POTNIKOV IN 

BLAGA 

EPA 1012-II- 

številka: 286-03/98-2 

O 

Ljubljana, 03.04.2000 in Vlado Republike Bolgarije o mednarodnem cestnem prevozu 
potnikov in blaga z dnevnega reda zaradi potrebnih redakcijskih 
popravkov v prevodu sporazuma. ZADEVA: Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado 

Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o 
mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga 
- nadomestitev besedila prevoda Sporazuma med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 

Priloženo za nadaljevanje obravnave predloga zakona pošilja 
nov, redakcijsko popravljen prevod sporazuma. 

Na 116. seji Odbora za mednarodne odnose Državnega zbora 
Republike Slovenije dne 12.1.2000 je predstavnik Vlade 
Republike Slovenije predlagal odložitev obravnave predloga 
Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije 

Bolgarije o mednarodnem cestnem prevozu 
potnikov in blaga 

Vlada Republike Slovenije prosi, da se z gradivom nadomesti 
del gradiva, ki ga je poslala z dopisom št. 286-03/98-2 (T) z 
dne 2. decembra 2000 in predlaga, da Državni zbor Republike 
Slovenije nadaljuje z obravnavo predloga zakona o ratifikaciji 
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Bolgarije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga. 

°POMBA UREDNIŠTVA: 

predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado 
RePubllke Slovenije In Vlado Republike Bolgarije o 
""ednarodnem cestnem prevozu počitkov In blaga 
(0BOMCP) - EPA 1012 - II Je bil ob|avl(en v Poročevalcu 
st. 88, dne 22. decembra 1999. 

i 
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SPORAZUM 

MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO REPUBLIKE BOLGARIJE 

O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU 

POTNIKOV IN BLAGA 

% 

poročevalec, št. 26 160 12. april 2°°° 

A 



Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Bolgarije sta se 

V ŽELJI, da bi prispevali k razvoju trgovinskih in gospodarskih 
odnosov med državama in tudi k razvoju cestnega prevoza blaga 
in potnikov v njunih državah in iz njih ter tranzitno čez njuni ozemlji 
v okviru tržnega gospodarstva, 

V SKRBI za varstvo okolja in ljudi, racionalno uporabo energije, 
varnost na cesti in izboljšanje delovnih razmer voznikov, 

v nadaljevanju "pogodbenici", 

sporazumeli, kot sledi: 

I. DEL 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Obseg 

1 • Ta sporazum se uporablja za cestni prevoz, ki ga opravljajo 
prevozniki, katerih sedež podjetja je na ozemlju ene od 
pogodbenic, z vozili, registriranimi na tem ozemlju, pri čemer 
sta odhodni in namembni kraj na omenjenem ozemlju, in 
vključuje tranzit čez to ozemlje in čez ozemlje druge 
pogodbenice. 
Ta sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz 
drugih mednarodnih obvez pogodbenic, pa tudi ne na 
zakonodajo obeh držav ali na sporazume med eno od 
pogodbenic in tretjo državo. 

2. člen 
Opredelitev pojmov 

^ tem sporazumu: 

1- "prevoznik" pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki ima 
sedež na ozemlju ene od pogodbenic in prevaža potnike ali 
blago v skladu z zahtevami notranje zakonodaje, ki ureja 
dostop do poklica prevoznika in do trga; 

"vozilo" pomeni motorno vozilo: 
" samo ali kombinacijo vozil, 
" namenjeno cestnemu prevozu potnikov ali blaga, ki je na 

razpolago prevozniku kot njegova last ali na podlagi 
pogodbe o najemu ali zakupu; 

3 u ' "reglstracl|a" pomeni identifikacijsko številko, ki jo vozilu 
dodelijo pristojni organi. Pri kombinaciji vozil je motorno vozilo 
odločilni dejavnik za izdajo dovolilnice ali oprostitev od zahteve 
2a izdajo dovolilnice, 

4 " Prevoz" pomeni vožnjo s polnim ali praznim vozilom, tudi 
če se vozilo, priklopnik ali polpriklopnik na delu potovanja 
Prevaža z vlakom ali ladjo; 

kabotaža" pomeni prevoz potnikov ali blaga, ki ga prevoznik 0ne pogodbenice opravi med posameznimi kraji znotraj 
°2emlja druge pogodbenice; 
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6. "kombinirani prevoz" pomeni prevoz blaga, pri katerem 
tovornjak, priklopnik, polpriklopnik, zamenljivo tovorišče ali 
zabojnik z vlečnim vozilom ali brez njega uporablja cesto za 
začetno ali končno etapo potovanja, drugo etapo pa opravi 
po železnici, vodni poti ali morju; 

7. "ozemlje pogodbenice" pomeni ozemlje Republike 
Slovenije oziroma ozemlje Republike Bolgarije; 

8. "država, v kateri je sedež podjetja" pomeni ozemlje 
pogodbenice, na katerem ima prevoznik sedež svojega 
podjetja in na katerem je vozilo registrirano; 

9. "država gostiteljica" pomeni ozemlje pogodbenice, po 
katerem vozilo opravlja prevoz, ne da bi bilo na njem 
registrirano in ne da bi imel na njem prevoznik sedež svojega 
podjetja; 

10. "avtobus" pomeni vozilo, ki je konstruirano in namenjeno za 
prevoz potnikov in ima poleg voznikovega več kot osem 
sedežev; 

11. "linijski prevoz potnikov" pomeni prevoz potnikov na 
določeni progi, ki se izvaja po voznem redu in vnaprej 
določenih cenah vozovnic. Potniki vstopajo ali izstopajo na 
vnaprej določenih postajališčih in prevoz je namenjen 
vsakomur ne glede na to, da je v nekaterih primerih potrebna 
rezervacija; 

12. "Izmenični prevoz" pomeni prevoz, pri katerem se vnaprej 
oblikovane skupine potnikov prevažajo z več vožnjami tja in 
nazaj iz istega odhodnega kraja v isti namembni kraj. Vsaka 
skupina, ki je sestavljena iz potnikov, ki so odpotovali skupaj, 
se s kasnejšo vožnjo prepelje nazaj v odhodni kraj. Odhodni 
oziroma namembni kraj pomeni kraj, kjer se vožnja začne, 
oziroma kraj, kjer se vožnja konča, pri čemer so v vsakem 
primeru vključeni okoliški kraji v polmeru 50 km. 

V nizu izmeničnih voženj se prva vožnja nazaj v odhodni kraj 
in zadnja vožnja v namembni kraj opravita s praznim vozilom. 

Na opredelitev izmeničnega prevoza ne vpliva dejstvo, da 
nekateri od potnikov potujejo nazaj z drugo skupino, niti 
dejstvo, da se prva vožnja v namembni kraj in zadnja vožnja 
v odhodni kraj opravita s praznim vozilom. Ta vrsta 
izmeničnega prevoza se imenuje "obrnjeni izmenični prevoz". 

Izmenični prevoz, pri katerem se zagotovi nastanitev za vsaj 
80 odstotkov potnikov v namembnem kraju in po potrebi med 
vožnjo z obroki ali brez njih, se imenuje "izmenični prevoz z 
nastanitvijo"; 

13. "občasni prevoz" pomeni prevoz, ki ni opredeljen ne kot 
linijski prevoz potnikov in ne kot izmenični prevoz. Pogostost 
ali število prevozov ne vpliva na njihovo uvrstitev v občasni 
prevoz; 

14. "kontrolni dokument" pomeni potniško spremnico za 
avtobuse, o njegovi obliki pa se dogovori in jo potrdi skupni 
odbor, naveden v 15. členu. 
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II. DEL 5. člen 
Občasni prevoz 

PREVOZ POTNIKOV 

3. člen 
Linijski prevoz 

1. Za linijski prevoz, ki se opravlja z avtobusom, velja sistem 
dovoljenj, ki jih izda pristojni organ v državi odhoda, namembni 
državi in državi tranzita. 

2. Vlogo za dovoljenje je treba predložiti pristojnemu organu 
države, v kateri je sedež prevoznika. Če organ vlogo odobri, 
se dovoljenje pošlje pristojnemu organu druge pogodbenice. 
Če ni vzajemnosti, se dovoljenje za dvostranski linijski prevoz 
lahko zavrne. 

Skupni odbor, ustanovljen po 15. členu tega sporazuma, 
odloča o obliki vloge za dovoljenje, dogovoru glede postopka 
in dokumentih, ki jih je treba predložiti. 

3. Dovoljenja se izdajo na podlagi skupnega dogovora pristojnih 
organov pogodbenic. 

Odločitev, da se dovoljenje odobri ali zavrne, se sprejme v 
treh mesecih, razen če gre za posebne okoliščine. 

Dovoljenja so veljavna največ tri leta. Vozila morajo izpolnjevati 
pogoje delovanja, vključno z okoljevarstvenimi in varnostnimi 
standardi, ki veljajo v državi gostiteljici za avtobuse in se 
uporabljajo brez razlikovanja. 

4. O spremembi pogojev dedovanja in odpovedi opravljanja linije 
se odloča po postopku, določenem v drugem in tretjem 
odstavku tega člena. 

Če ni več povpraševanja po liniji, jo lahko prevoznik odpove 
s trimesečnim odpovednim rokom pristojnim organom, ki so 
dovoljenje izdali, in strankam. 

5. Če se prevoz opravlja na podlagi podizvajalskih pogodb, se 
dovoljenje izda vodilnemu podjetju, v katerem so omenjena 
imena podizvajalcev, pod pogojem, da se prevoz opravlja v 
imenu vodilnega podjetja. 

4. člen 
Izmenični prevoz 

1. Za izmenični prevoz, ki se opravlja z avtobusom z nastanitvijo 
ali brez nje, velja sistem dovoljenj, ki jih izda pristojni organ v 
državi odhoda, namembni državi in državi tranzita. 

2. Vlogo za dovoljenje je treba predložiti pristojnemu organu v 
državi, v kateri ima prevoznik sedež svojega podjetja. 

Skupni odbor, ustanovljen po 15. členu, odloča o obliki in 
vsebini vloge za dovoljenje, postopku in pogojih dogovora kot 
tudi o dokumentih, ki jih je treba predložiti. 

3. Skupni odbor lahko vzpostavi liberalnejši režim za izmenični 
prevoz. 
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1. Za občasni prevoz, ki se opravlja z avtobusi, velja sistem 
dovoljenj, ki jih izda pristojni organ v državi odhoda, namembni 
državi in državi tranzita. 

2. Kot izjema k prvemu odstavku tega člena so spodaj navedeni 
prevozi oproščeni sistema dovoljenj na ozemlju države 
gostiteljice: 

2.1 krožne vožnje zaprtih vrat, pri katerih se isto vozilo 
uporablja za prevoz iste skupine potnikov ves čas potovanja 
in jih tudi pripelje nazaj v odhodni kraj; 

2.2 prevoz s polnim vozilom v namembni kraj in s praznim 
vozilom nazaj v odhodni kraj; 

2.3 prevoz s praznim vozilom v namembni kraj in s polnim 
vozilom nazaj v odhodni kraj pod pogojem, da: 

a) potniki sestavljajo skupino, oblikovano na podlagi pogodbe 
o prevozu, sklenjene pred njihovim prihodom na ozemlje 
pogodbenice, na katerem jih prevoznik prevzame in 
odpelje na ozemlje države, na katerem ima sedež svojega 
podjetja; 

b) jih je predhodno isti prevoznik pripeljal na ozemlje 
pogodbenice, na katerem jih spet prevzame in odpelje na 
ozemlje države, na katerem ima sedež svojega podjetja; 

c) so bili povabljeni na potovanje na ozemlje države, na 
katerem ima prevoznik sedež svojega podjetja, pri čemer 
stroške potovanja krije oseba, ki jih je povabila. 

3. Sprejemanje potnikov v vozilo med potovanjem z 

liberaliziranim prevozom ni dovoljeno, razen če je za to izdano 
posebno dovoljenje. 

Skupni odbor, ustanovljen na podlagi 15. člena tega 
sporazuma, lahko dopolni vrste občasnega prevoza, za katere 
dovoljenja niso potrebna. 

Skupni odbor, ustanovljen na podlagi 15. člena tega 

sporazuma, odloča o načinu izdajanja dovoljenj. 

Za občasni prevoz, ki je oproščen dovoljenj in se opravlja z 
avtobusi, je potreben kontrolni dokument. Pogoje za uporabe 
in vsebino kontrolnega dokumenta določi skupni odbor, 
naveden v 15. členu tega sporazuma. 

6. člen 
Skupne določbe za prevoz potnikov 

1. Dovoljenja za prevoz potnikov se izdajo prevozniku in nis° 
prenosljiva na druge prevoznike. 

2. Opravljanje kabotaže je prepovedano. Lokalni izle''; 
organizirani izključno za skupino potnikov, ki jih na ta kra) 
pripelje isti prevoznik, se ne štejejo za kabotažo pod pogoj0111' 
da so vpisani na potniški spremnici. 

3. Za prevoz poškodovanih ali pokvarjenih vozil in prev°z 

servisnih vozil ni potrebno dovoljenje. 

4. Za vožnje praznega vozila, poslanega kot zamenjava 
vozilo, ki se je pokvarilo v drugi državi, in po popravilu tu 

povratno vožnjo vozila, ki se je pokvarilo, ni potret"1 

dovoljenje. 

12. april200° 
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III. DEL 9. člen 
Skupne določbe za prevoz blaga 

PREVOZ BLAGA 

7. člen 
Sistem dovolilnic 

1. Prevozniki, katerih sedež podjetja je na ozemlju pogodbenice, 
lahko na podlagi sistema dovolilnic na ozemlju druge 
pogodbenice opravljajo: 

a) prevoz med ozemljema obeh pogodbenic, 

b) prevoz med krajem na ozemlju druge pogodbenice in 
krajem na ozemlju tretje države, 

c) tranzitni prevoz. 

2. Kabotaža je dovoljena le s posebnim dovoljenjem države 
gostiteljice. 

8. člen 
Prevoz, za katerega dovolilnice niso potrebne 

1 • Kot izjema k 7. členu so naslednje vrste prevoza oproščene 
dovolilnic: 

a) prevoz z vozili, katerih skupna dovoljena masa vključno 
s priklopniki ne presega 6 ton ali pri katerih dovoljena 
nosilnost vključno s priklopniki ne presega 3,5 tone; 

b) občasen prevoz na letališča ali z njih v primerih, ko je 
letalski prevoz preusmerjen; 

c) prevoz poškodovanih ali pokvarjenih vozil in prevoz 
servisnih vozil; 

d) vožnje praznega vozila, poslanega kot zamenjava za 
vozilo, ki se je pokvarilo v drugi državi, in po popravilu 
tudi povratna vožnja vozila, ki se je pokvarilo; 

e) prevoz rezervnih delov in potrebščin za čezoceanske in 
rečne ladje in letala; 

0 prevoz blaga, potrebnega za nujne primere, še zlasti ob 
naravnih nesrečah, in za človekoljubne potrebe; 

9) prevoz umetniških del in predmetov za sejme in razstave 
ali za nekomercialne namene; 

h) prevoz gledaliških rekvizitov, pripomočkov in živali na 
gledališke, glasbene, filmske, športne ali cirkuške 
predstave ter z njih v nekomercialne namene in tistih, ki 
so namenjeni za radijska snemanja ali filmsko ali 
televizijsko produkcijo; 

') prevoz posmrtnih ostankov; 

i) selitveni prevoz, ki ga opravlja podjetje s posebno opremo 
•n osebjem v ta namen; 

prevoz pošte. 

Skupni odbor, naveden v 15. členu tega sporazuma, lahko 
°Prosti dovolilnic druge vrste prevoza posameznih tovorov 
a" vseh tovorov v določene namembne kraje. 

aPril 2000 

1. Pristojna organa pogodbenic si vsako leto izmenjata 
dogovorjeno število neizpolnjenih obrazcev dovolilnic. 

Dovolilnice domačim prevoznikom izda pristojni organ ali or- 
gan, ki ga ta organ določi. 

2. Dovolilnice se izdajo prevozniku in niso prenosljive na tretje. 
Uporabljajo se lahko hkrati samo za eno vozilo. 

3. Če gre za kombinacijo vozil, je motorno vozilo odločilni 
dejavnik pri izdaji ali oprostitvi dovolilnice. 

4. Dovolilnice veljajo do 31. januarja naslednjega koledarskega 
leta. 

5. Skupni odbor, naveden v 15. členu tega sporazuma, določi 
število in vrsto dovolilnic v skladu s 7. členom, ki jih 
pogodbenici izmenjata vsako leto, in tudi dodatne pogoje za 
izdajo dovolilnic. 

IV. DEL 

SKUPNE DOLOČBE 

10. člen 
Davčne določbe 

1. Prevoz z vozili, registriranimi na ozemlju ene pogodbenice, ki 
se začasno opravlja na ozemlju druge pogodbenice po določilih 
tega sporazuma, je oproščen plačila vseh davkov v zvezi z 
lastništvom, registracijo in upravljanjem vozil kakor tudi 
posebnih davkov na prevozne storitve. 

2. Gorivo, ki je v serijsko vgrajenih, standardnih rezervoarjih 
vozila in je namenjeno pogonu in upravljanju vozila, ter maziva 
in rezervni deli so na ozemlju države gostiteljice oproščeni 
vseh uvoznih carin pod pogojem, da prevoznik upošteva 
ustrezne carinske predpise. 

3. Za prevoz, za katerega velja ta sporazum, se v državi 
gostiteljici plačujejo cestne pristojbine, cestnine in druge 
dajatve za uporabo cestnega omrežja ali mostov. Cestnine in 
druge pristojbine se prevoznikom obeh pogodbenic 
zaračunavajo brez razlikovanja. Skupni odbor, naveden v 15. 
členu, lahko na vzajemni podlagi določene vrste prevoza 
oprosti plačila cestnih pristojbin. 

11. člen 
Mase in dimenzije 

1. Največja dovoljena masa, osna obremenitev in dimenzije vozila 
ne smejo preseči tistih, ki so vpisane v registracijskih 
dokumentih, in ne zgornjih meja, veljavnih v državi gostiteljici. 

2. Pri prekoračitvah zgornjih meja dovoljene mase, dimenzij ali 
obremenitve je v državi gostiteljici možno opraviti tak prevoz 
le s posebno dovolilnico, ki jo pristojni organi države gostiteljice 
izdajo pred začetkom opravljanja prevoza. 
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12. člen 
Oprema in druge značilnosti 

1. Vozila za prevoz nevarnega ali pokvarljivega blaga morajo 
biti opremljena v skladu z zahtevami Evropskega sporazuma 
o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) 
in Sporazuma o mednarodnem prevozu pokvarljivih živil in o 
specializiranih vozilih za njihov prevoz (ATP). 

2. Oprema, ki je v vozilih nameščena za spremljanje in 
nadzorovanje časa vožnje in časa počitka posadke, mora 
biti v skladu z določbami Evropskega sporazuma o delu 
posadk vozil, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze 
(AETR). 

3. Pogodbenici se zavezujeta, da bosta v okviru tega sporazuma 
spodbujali uporabo vozil, ki izpolnjujejo varnostne in ekološke 
standarde. 

Skupni odbor, naveden v 15. členu tega sporazuma, lahko pri 
odločanju o kvotah in prihodnji liberalizaciji ugodneje 
obravnava vozila, ki izpolnjujejo najsodobnejše varnostne in 
ekološke standarde. 

15. člen 
Sodelovanje in skupni odbor 

1. Pristojna organa pogodbenic ukreneta vse potrebno za 
izvajanje in uporabo tega sporazuma in drug drugemu 
preneseta vse koristne informacije. Medsebojno se tudi 
obveščata o vsaki spremembi v notranji zakonodaji, ki bi 
vplivala na uporabo tega sporazuma. 

Pristojna organa si medsebojno pomagata pri izvajanju tega 
sporazuma. 

2. Pogodbenici ustanovita skupni odbor za izvajanje tega 
sporazuma in reševanje zadev v zvezi z njim in na splošno 
za pregled vseh vprašanj v zvezi z odnosi med 
pogodbenicama na področju cestnega prometa. 

V. DEL 

KONČNE DOLOČBE 

13. člen 
Nadzor 

Dovolilnice, kontrolne in druge dokumente, ki se dodatno zahtevajo 
po tem sporazumu, je treba imeti v vozilu in jih pokazati na zahtevo 
nadzornih uradnih oseb. 

14. člen 
Obveznosti prevoznikov in kazni 

1. Prevozniki pogodbenice in posadke njihovih vozil morajo, ko 
so na ozemlju druge pogodbenice, spoštovati veljavne zakone 
in predpise te države. 

2. Pristojni organi v državi, v kateri je sedež podjetja, lahko ob 
hudih ali večkratnih kršitvah, storjenih na ozemlju države 
gostiteljice, in na njeno zahtevo, upravno ukrepajo na enega 
od naslednjih načinov: 

izrečejo opomin, 

prepovedo dostop do ozemlja pogodbenice, na katerem 
je bila storjena kršitev oziroma so bile storjene kršitve. 

V posebej hudih primerih lahko pristojni organ države 
gostiteljice kršilcu začasno prepove dostop do svojega 
ozemlja, dokler organ v državi, kjpr je sedež podjetja, ne 
sprejme odločitve. 

Pogodbenici se o sprejetih odločitvah medsebojno obveščata. 

16. člen 
Začetek veljavnosti in trajanje sporazuma 

1. Ta sporazum začne veljati 30 dni od dneva prejema drugega 
uradnega obvestila, s katerima se pogodbenici obvestita, da 
so izpolnjene zahteve notranje zakonodaje, ki se nanašajo 
na začetek veljavnosti tega sporazuma. 

2. Ta sporazum velja za nedoločen čas. Ena ali druga 
pogodbenica ga lahko po diplomatski poti pisno odpove s 
šestmesečnim odpovednim rokom. 

3. Na datum začetka veljavnosti tega sporazuma prenehajo 
obveznosti obeh pogodbenic, ki izhajajo iz Sporazuma med 
Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado 
Ljudske republike Bolgarije, ki ureja cestni prevoz potnikov if 
blaga, podpisanega v Beogradu 17. julija 1964, kot tudi iz 
Sporazuma med Vlado Socialistične federativne republik® 
Jugoslavije in Vlado Ljudske republike Bolgarije o sodelovanj 
na področju cestnega prevoza potnikov in blaga za obdobl® 
do 1980, podpisanega v Sofiji 8. julija 1977. 

V dokaz tega sta predstavnika, ki sta ju njuni vladi za ,0 

pravilno pooblastili, podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v Ljubljani dne 22. 1. 1999 v dveh izvirnikih v 

angleškem jeziku. 

ZA VLADO ZA VLAD^ 
REPUBLIKE SLOVENIJE REPUBLIKE BOLGAR'*" 
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