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DRŽAVNI ZBOR

2331. Odlok o potrditvi letnega obračuna Banke
Slovenije za leto 1999 in o razporeditvi
presežka prihodkov nad odhodki (OdLOBS99)

Na podlagi 152. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 82. člena in prvega odstavka 83. člena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter na
podlagi 229. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96
in 26/97) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
31. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije

za leto 1999 in o razporeditvi presežka
prihodkov nad odhodki (OdLOBS99)

Potrdi se letni obračun Banke Slovenije za leto 1999,
ki ga je sprejel Svet Banke Slovenije na 201. seji dne 28. 3.
2000 in ki izkazuje:

A) Bilanca stanja na dan 31. 12. 1999:
Aktiva (v milijonih tolarjev)
Finančna sredstva 672.404
Osnovna sredstva  2.914
Skupna aktiva 675.318

Pasiva
Skupne obveznosti 585.834
Rezerve  89.484
Skupna pasiva 675.318

B) Izkaz uspeha za obdobje od 1. 1.
do 31. 12. 1999: (v milijonih tolarjev)
Prihodki 22.385
Odhodki 20.591
Neto tečajne razlike 38.399
Presežek prihodkov nad odhodki 40.193

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 1999 se raz-
poredi za:

(v milijonih tolarjev)
Prenos v rezerve za tečajne razlike 38.399
Prenos na račun posebnih rezerv
(splošnih rezerv)  1.555
Sredstva za proračun Republike Slovenije  240
Skupna razdelitev 40.193

Št. 450-03/89-2/23
Ljubljana, dne 31. maja 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2332. Odlok o potrditvi finančnega načrta Banke
Slovenije za leto 2000 (OdFNBS2000)

Na podlagi 152. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 82. člena in prvega odstavka 83. člena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter na
podlagi 229. člena poslovnika Državnega zbora (Uradni
list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96 in 26/97) je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. 5. 2000
sprejel

O D L O K
o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije

za leto 2000 (OdFNBS2000)

Potrdi se finančni načrt Banke Slovenije za leto 2000,
ki ga je sprejel Svet Banke Slovenije na 201. seji dne
28. 3. 2000. Finančni načrt izkazuje:

(v tisoč tolarjih)
1. Prihodke 23,217.454
2. Odhodke 19,838.949
3. Presežek prihodkov nad odhodki  3,378.505
4. Prenos v splošne rezerve
Banke Slovenije  3,010.526
5. Sredstva za proračun Republike
Slovenije  367.979

Št. 450-03/89-2/23
Ljubljana, dne 31. maja 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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2333. Nacionalni program zdravstvenega varstva
Republike Slovenije – zdravje za vse do leta
2004 (NPZV)

Na podlagi 6. člena zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93,
9/96, 29/98 in 6/99) in 168. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94,
28/96 in 26/97) je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 30. maja 2000 sprejel

N A C I O N A L N I   P R O G R A M
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA REPUBLIKE

SLOVENIJE – ZDRAVJE ZA VSE DO LETA 2004
(NPZV)

1. UVOD

Eden od temeljnih družbenih ciljev Republike Slovenije
je ohranjanje, krepitev in povrnitev zdravja prebivalcev.

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

Zdravje je tako obsežen pojem, da ni dela politike, ki
ne bi vplival na zdravstveno stanje prebivalstva. Zato je zdrav-
je možno zagotoviti le z usklajenim vključevanjem zdravstve-
nega interesa v politiko. Za zdravstveno stanje prebivalstva
je med družbenimi subjekti najbolj odgovorna država. Ta
mora skrbeti za uravnotežen osebni, ekonomski in socialni
razvoj. Država iz te dolžnosti črpa pristojnosti za temeljne
odločitve na vseh področjih. Zdravje je hkrati kazalec in
rezultat ekonomskega in socialnega razvoja.

Zdravje ljudi je tako ekonomsko kot tudi humanitarno
vprašanje. Veliko število bolnih, invalidnih in prezgodaj umr-
lih zmanjšuje ustvarjalno in ekonomsko moč naroda in nje-
govo kakovostno preživetje.

S spreminjanjem in dopolnjevanjem sedanjega sistema
zdravstvenega varstva se vključujemo v sodobne usmeritve
na področju varovanja zdravja ljudi. Odločamo se za
zdravstveno politiko, katere cilj je, da imajo vsi prebivalci
Slovenije zagotovljeno zdravo rast, telesni in duševni razvoj
ter da ostanejo čim dlje zdravi, polno sposobni prispevati k
razvoju družbe. Država pa mora ustvariti take pogoje življe-
nja družin in posameznikov, da bodo za zdravje lahko skrbe-
li. Ti pogoji so predvsem kreativno in dostojno plačano delo,
ki bo posameznika zadovoljevalo ter mu omogočalo kvalitet-
no življenje nad nivojem revščine, da bo imel dovolj časa in
sredstev za telesno in duševno rekreacijo ter za počitek in
da bo živel v ljudem prijaznem okolju, tolerantnem do vseh
različnosti v družbi.

Zdravstveno varstvo je le eden izmed sektorjev družbe,
ki lahko prispeva k boljšemu zdravju prebivalstva. Sodi med
temelje socialne varnosti in politične stabilnosti. Republika
Slovenija mora na temelju zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju omogočiti uresničevanje zdravstve-
nega varstva in nalog pri pospeševanju in povrnitvi zdravja.

Za načrtovanje in izvajanje zdravstvenega varstva je
pristojno ministrstvo za zdravstvo. Država ima pravico in
dolžnost, da z zakonom določa zagotovljeni obseg, kako-
vost in dostopnost zdravstvenega varstva za vse prebivalce
in določa prednosti pri uresničevanju zdravstvenega varstva.

Za zdravje ljudi so odgovorni tako posamezniki kot
celotna družba. Država in vsi javni sektorji so soodgovorni za
oblikovanje, sprejem in izvajanje zdravstvene politike in pro-
gramov za krepitev zdravja.

Nacionalni program zdravstvenega varstva upošteva
strateške usmeritve iz dokumenta Svetovne zdravstvene or-
ganizacije (SZO) “Zdravje za vse do leta 2000“, zdravstveno
stanje prebivalstva Slovenije, pogoje za politiko krepitve
zdravja, zmanjševanje razlik v možnostih za zdravje različnih
skupin prebivalcev in krepitvi osebne odgovornosti za zdrav-
je, zagotavljanje pravice do življenjskega okolja, ki omogoča
najvišjo raven zdravja in blagostanja, dvigovanje kakovosti
zdravstvenega varstva in raziskave problematike zdravja.

Nacionalni program zdravstvenega varstva opredeljuje
način zagotavljanja teh usmeritev ob upoštevanju celovitega
sistema zdravstvenega varstva, gospodarskih in družbenih
razmer v Sloveniji in vseh dejavnikov, ki pomembno vplivajo
na zdravje prebivalstva. Programi za krepitev zdravja pose-
gajo na mnoga področja zunaj zdravstva.

Na podlagi zdravstvenega stanja prebivalstva, njegovih
demografskih značilnosti (predvsem večanja deleža starih
nad 60 let), socialno ekonomskih značilnosti (naraščanje
števila revnih) in razvoja sodobne medicinske stroke, lahko
pričakujemo povečane zahteve po zdravstvenih storitvah in
zato povečevanje stroškov za zdravstvene programe. Nujna
je tudi zahteva po večji učinkovitosti in uspešnosti izvajalcev.
Podlago za to daje smotrna mreža javne zdravstvene službe,
v kateri enakopravno sodelujejo javni zdravstveni zavodi in
zasebniki koncesionarji.

Sredstva za zdravstveno vzgojo, spremljanje zdravstve-
nega stanja prebivalstva, uresničevanje republiških progra-
mov krepitve zdravja, nacionalne programe za razvoj terciar-
ne dejavnosti, socialnomedicinsko, higiensko-epidemio-
loško in zdravstveno-ekološko dejavnost, preprečevanje na-
lezljivih bolezni, vključno z okužbo z virusom HIV in bolezni
odvisnosti ter dopolnilna sredstva za delovanje javne
zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko in
socialno ogroženih območjih zagotavlja država iz proračuna,
oziroma občine za programe, ki niso zajeti v državnem pro-
gramu.

Zdravstvene programe in storitve določene z zakonom,
zagotavljamo v sistemu obveznega in prostovoljnega
zdravstvenega zavarovanja.

Tudi v Republiki Sloveniji želimo oblikovati politiko
zdravstvenega varstva. Odgovornost za zdravje oziroma pra-
vica do zdravja je v prvi vrsti odvisna od zavedanja, ravnanja
in odgovornosti posameznika za varovanje in ohranjanje last-
nega zdravja, država pa mora zagotoviti uresničevanje te
odgovornosti z razporeditvijo na vse nosilce razvoja
zdravstvene in socialne varnosti. Ta odgovornost države mo-
ra biti usklajena z globalnimi usmeritvami razvoja zdravstve-
nega varstva v državah EU in evropsko listino o socialni
varnosti ter upoštevati dejstvo, da je zdravstvena dejavnost
tudi ena izmed nosilcev razvoja. Usmeritve, ki jih priporoča
SZO, kažejo v smer krepitve zdravja, kar pomeni, da imajo
posamezniki in skupnosti večjo možnost in odgovornost
vplivati na svoje zdravje.

V ta namen bo država z zakonodajo, s programi izobra-
ževanja in drugimi ukrepi podpirala usmeritve k preventivnim
zdravstvenim programom za krepitev zdravja in preprečeva-
nja bolezni. Skladno s temi usmeritvami bomo prilagajali tudi
način delovanja zdravstvene službe.

Ta dokument nacionalnega programa zdravstvenega
varstva vsebuje:

– zdravstveno varstvo prebivalcev Slovenije v primerja-
vi z nekaterimi državami v Evropi,

– strategijo in razvojne usmeritve zdravstvenega var-
stva,

– prednostna razvojna področja,
– usmeritve in merila za oblikovanje mreže javne

zdravstvene službe,
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– spremljanje razvoja zdravstvenega varstva in
zdravstvenega stanja in

– odgovornosti za izvajanje nacionalnega programa
zdravstvenega varstva.

2. ZDRAVSTVENO VARSTVO PREBIVALSTVA SLOVENIJE
IN PRIMERJAVA Z DRUGIMI DRŽAVAMI

V nadaljevanju tega poglavja so predstavljeni najpo-
membnejši kazalniki in ugotovitve, ki opredeljujejo zdravstve-
no stanje, zmogljivosti na vseh nivojih zdravstvenega varst-
va, ekonomske razmere in pogoje financiranja zdravstvene-
ga varstva, mehanizme plačevanja programov ter naložbena
dejavnost.

Podatki so zajeti iz številnih dostopnih virov in se nana-
šajo pretežno na leto 1998, predstavljene pa so za leta
1996 oziroma 1997 (razpoložljivost podatkov) primerjave
glavnih kazalnikov zdravstvenega stanja in financiranja v pri-
merjavi z EU in s štirimi razvitimi državami Evropske unije:
Avstrijo, Nemčijo, Nizozemsko in Veliko Britanijo.1

2.1. Prebivalstvo

Prebivalstvo Slovenije se bo ob upoštevanju projekcije
demografskih gibanj v naslednjih letih rahlo zmanjševalo. Do
leta 2020 naj bi se zmanjšalo za približno 5%. K temu bo
prispevala nizka rodnost in minimalni selitveni prirast prebi-
valcev. Ocene temeljijo na projekcijah Statističnega urada
Republike Slovenije, da bo rodnost Slovencev znašala 1,3
do leta 2000 in 1,5 do leta 2020, selitvenega prirasta pa
praktično ne bo. Pričakovana življenjska doba pri moških v
Republiki Sloveniji je 72 let, pri ženskah pa 79,5 let, kar je
nekoliko nižje kot v razvitih evropskih državah.

Koeficient rodnosti (1,3) v Republiki Sloveniji je dose-
gel spodnjo raven rodnosti v državah Evropske unije. Spre-
membe je mogoče pričakovati tudi v starostni strukturi prebi-
valstva. Srečevali se bomo z upadanjem deleža prebivalstva,
starega do 19 let, povečeval pa se bo delež prebivalstva
starejšega od 65 let. Iz demografskih projekcij izhaja, da se
bo ta trend nadaljeval vse do leta 2015. Do leta 2005 se bo
nekoliko krepila starostna skupina prebivalcev od 20 do 64
let, v naslednjih letih pa bo zlagoma upadala. Staranje prebi-
valstva in podaljševanje življenjske dobe pri Slovencih bo
povečalo zahteve za različne oblike zdravstvene nege in
pomoči.

V socialno ekonomski strukturi prebivalstva lahko pri-
čakujemo po oceni gibanja števila upokojencev in delovno
aktivnih prebivalcev rahel porast aktivnega prebivalstva (v
starosti 15-64 let) do leta 2003, nato pa se bo začel zmanj-
ševati. Razmerje med upokojenci in delovno aktivnimi prebi-
valci v obdobju od leta 1995–2005 se bo zmanjšalo na 0,5,
v letu 2010 pa se bo pričelo to razmerje povečevati in bo do
leta 2020 doseglo raven 0,6.

Prilivi iz šol bodo višji od odlivov aktivnega prebivalstva.
V naslednjih letih lahko pričakujemo povečan priliv diplo-
mantov, priliv mladih brez končane poklicne ali srednje izo-
brazbe pa se zmanjšuje. Sedanja starostna struktura aktivne
populacije ne bo zahtevala bistvenega povečanja upokoji-
tev. Zato bo število upokojencev v tem obdobju le počasi
naraščalo. Tudi število kmečkih in družinskih upokojencev
se predvidoma ne bo povečevalo.

Zaradi spreminjanja strukture gospodarstva lahko pri-
čakujemo tudi strukturni problem neusklajenosti med po-
nudbo delovne sile in potrebami delodajalcev. Glede na
večje potrebe po zaposlitvah, zlasti v storitvenih dejavnostih,
se bomo srečevali z zahtevami po prekvalifikacijah in dodat-
nem izobraževanju. Do leta 2015 lahko pričakujemo 1%
rast zaposlenosti, kar pa je v pretežni meri odvisno od uspe-
šnosti ekonomske politike.

Demografska gibanja in potrebna rast produktivnosti
ne bosta omogočali hitrega zmanjševanja brezposelnosti.
Stopnja brezposelnosti se bo od 8% v letu 2000 znižala na
povprečno 7,5% v obdobju 2001–2003 (metodologija ILO).

Leta 1990 smo prebivalci Slovenije zaostajali po priča-
kovanem trajanju življenja za EU za 2,4 leta (leta 1985 pa za
3,1 leto). Prebivalci Slovenije v letu 1990 zaostajamo za EU
3,0 leta ob rojstvu za moške (leta 1985 pa za 3,9 let) in 1,8
let za ženske (leta 1985 pa za 2,0 let). Slovenija je edina
država v tranziciji, ki je dosegla 6. cilj SZO (do leta 2000 naj
bi bilo za evropsko območje pričakovano trajanje življenja
ob rojstvu vsaj 75 let). V 90 letih se je nadaljeval trend
podaljševanja pričakovanega trajanja življenja ob rojstvu, ki
je v letu 1997 že 75,26 let.

2.2. Zdravstveno stanje

V Sloveniji smo dosegli uspeh na področju zmanjševa-
nja umrljivosti dojenčkov, ki je v letu 1996 znašala 4,7 na
1000 živorojenih, v EU pa 5,7.

Maternalna umrljivost se je v Sloveniji v zadnjih 20 letih
močno zmanjšala. Po letu 1995 ponovno beležimo porast
maternalne umrljivosti, saj je v letu 1997 znašala 11,1 ma-
ternalnih smrti na 100.000 živorojenih otrok, kar je več kot
beležijo enako razvite evropske države.

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

Bolezni srca in ožilja so vodilni vzrok smrti pri prebival-
cih, starih 65 let in več, kot pomemben vzrok smrti pa se
pričnejo pojavljati že v starosti 45 let in več. Starostno stan-
dardizirana umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja počasi
upada, je pa še vedno nekoliko višja kot v državah EU.

Stopnja incidence raka se iz leta v leto veča. V primer-
javi z letom 1985 je bila stopnja incidence v letu 1995 za
dobro tretjino večja (11% večja pri moških kot pri ženskah).
Pri moških je najpogostejši rak pljuč, sledijo rak debelega
črevesa in danke, rak kože, rak grla, žrela in ustne votline,
rak želodca in rak prostate. Pri ženskah je najpogostejši rak
dojke, sledijo rak kože, rak debelega črevesa in danke, rak
telesa maternice, rak želodca, rak materničnega vratu in rak
pljuč.

Še vedno je zaskrbljujoča visoka umrljivost zaradi
poškodb in zastrupitev. Smrti zaradi poškodb in zastrupitev
se kot vodilni vzrok smrti pojavljajo po 1. letu starosti in
predstavljajo vodilni vzrok umrljivosti prebivalstva vse do prib-
ližno 45. leta starosti. Čeprav se število smrti zaradi poškodb
in zastrupitev rahlo znižuje (bolj izraženo pri moški populaci-
ji) ima Slovenija še vedno eno najvišjih stopenj te umrljivosti
v Evropi in za 100% presega povprečje držav EU.

Na podlagi podatkov o vzrokih za obisk v zunajbolni-
šničnem zdravstvenem varstvu ugotavljamo, da so v Sloveni-
ji bolezni dihal na prvem mestu. Sledijo bolezni gibal in
kosti, poškodbe, bolezni živčevja in čutil, itd.

V Sloveniji se povečuje stopnja hospitalizacije zaradi
bolezni srca in ožilja in novotvorb, medtem, ko stopnja hospi-
talizacije zaradi poškodb in zastrupitev v desetletnem ob-
dobju nekoliko niha, vendar kaže trend povečanja.

1 Te države so bile izbrane, ker imajo tri dokaj podobne sisteme zdravstve-
nega zavarovanja, Velika Britanija kot predstavnica državnega sistema (Beverid-
ge) nacionalnega zdravstvenega varstva in obravnavane v študiji projekta Phare-
Consensus, ki je bil v Sloveniji zaključen v juliju 1999.
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Najpomembnejši vzrok za odsotnost z dela so bolezni
kosti, mišic in vezivnega tkiva, ter poškodbe in zastrupitve.

Tabela 1: Ključni kazalniki zdravja v Republiki Sloveniji
v primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi državami (Avstri-
ja, Nemčija, Nizozemska, Velika Britanija) in EU

SI A ZRN NL VB EU
Prebivalstvo 1997 1997 1997 1997 1997 1996
Prebivalstvo (v 1.000) 1986 8072 82057 15277 58105
Pod 15. leti starosti (v %) 17,2 17,2 16,0 18,4 19,7 17,3
Nad 65. leti starosti (v %) 13,0 15,3 15,9 12,6 15,2 15,6
Rojstev na 1.000 prebivalcev 9,1 10,4 9,9 12,2 12,5 10,9
Smrti na 1.000 prebivalcev 9,5 9,8 10,5 8,9 10,8 10,0
Zdravje 1997 1997 1997 1996 1997 1996
Pričakovana življenjska doba ob rojstvu  (moški) 71,2 74,4 73,8 74,8 74,8 74,2
Pričakovana življenjska doba ob rojstvu  (ženske) 79,2 80,9 80,0 80,9 79,9 80,8
Pričakovana življenjska doba pri 65. letih  (moški) 14,1 15,5 15,0 15,0 15,2 15,5
Pričakovana življenjska doba pri 65. letih  (ženske) 18,0 19,3 18,8 19,7 18,7 19,5
Umrljivost dojenčkov na 1.000 živorojenih 5,2 4,7 4,9 5,7 5,9 5,7
Umrljivost
Smrti na 100.000 živorojenih 1997 1997 1997 1996 1997 1996
SSU – vsi vzroki* 865,6 709,7 724,1 703,9 737,0 712,4
SSU – vsi vzroki, moški 1173,6 932,4 951,8 934,4 918,5 906,2
SSU – vsi vzroki, ženske 649,4 552,6 566,1 545,0 603,1 594,3
SSU – vsi vzroki, 0–64 let 309,4 230,1 239,1 213,7 224,1 221,7
SSU – vsi vzroki, 0–64, moški 449,5 315,4 321,7 267,3 277,9 273,4
SSU – vsi vzroki, 0–64, ženske 175,5 146,9 156,3 160,0 170,8 171,9
SSU – vsi vzroki, nad 65 let 5365,6 4589,9 4648,6 4670,5 4886,4 4673,4
SSU – vsi vzroki, nad 65, moški 7032,2 5924,7 6050,0 6331,8 6101,7 6059,2
SSU – vsi vzroki, nad 65, ženske 4483,5 3835,3 3881,8 3660,2 4100,4 3824,8
SSU – bolezni krvnih obtočil 338,0 355,7 323,8 253,9 292,1 284,7
SSU – bolezni krvnih obtočil, moški 431,2 451,6 412,2 341,1 376,0 360,7
SSU – bolezni krvnih obtočil, ženske 272,8 288,5 262,8 190,4 227,1 228,2
SSU – ishemija srca 122,5 146,8 142,6 106,0 162,6 114,4
SSU – ishemija srca, moški 174,6 209,0 201,3 156,2 231,7 164,4
SSU – ishemija srca, ženske 87,2 103,7 103,2 69,2 109,8 77,7
SSU – cerebrovaskularne bolezni 96,6 80,5 70,9 58,3 69,8 74,6
SSU – cerebrovaskularne bolezni, moški 117,1 91,2 81,5 65,2 74,0 83,8
SSU – cerebrovaskularne bolezni, ženske 82,7 72,9 63,9 52,8 65,9 67,7
SSU – maligne neoplazme 218,6 182,3 189,4 206,4 198,1 193,7
SSU – maligne neoplazme, moški 308,2 241,7 251,7 279,9 243,9 262,9
SSU – maligne neoplazme, ženske 161,8 145,3 150,6 159,7 168,8 145,8
Umrljivost porodnic na 100.000 živorojenih otrok 11,1 2,4 6,0 13,2 5,4 7,1
Umrljivost dojenčkov na 1.000 živorojenih, moški 5,7 4,7 5,4 6,3 6,4 6,3
Umrljivost dojenčkov na 1.000 živorojenih, ženske 4,7 4,7 4,3 5,1 5,3 5,1

Vir: HFA WHO Data Basis *SSU – standardizirana stopnja umrljivosti.
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2.3. Zmogljivosti

Zmogljivosti zdravstvene službe predstavljajo prostori
javnih zdravstvenih zavodov in koncesionarjev, medicinska
in nemedicinska oprema ter kadrovske zmogljivosti.

Ključni kazalniki zmogljivosti in njihove izrabe potrjuje-
jo, da na področjih osnovne zdravstvene dejavnosti, bolni-
šnične dejavnosti in zdravil na recept Slovenija dosega po-
dobne ravni kot države članice EU (glej tabelo 2).

Tabela 2: Ključni kazalniki slovenskega zdravstvenega
sistema v primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi država-
mi (Avstrija, Nemčija, Nizozemska, Velika Britanija in država-
mi EU)

Enota SI A ZRN NL VB  EU
Zmogljivosti in izraba 1997 1997 1997 1997 1997 1996
Zdravnikov na 1.000 preb. Število 2.24 3.60 3.45 1.80 1.53 3.46
Spl. zdravnikov na 1.000 preb. Število 0.7 0.5 0.7 0.8 0.6 1.00
Obiskov na prebivalca Število 6.4 6.3 13.0 5.9 5.9 7.3
Zobozdravnikov na 1.000 preb. Število 0.64 0.48 0.76 0.52 0.32 0.68
Farmacevtov na 1.000 preb. Število 0.34 0.55 0.57 0.17 0.36 0.78
Predpisanih zavitkov zdravil na prebivalca Število 15.60 17.20 11.60 9.80
Bolnišničnih postelj na 1.000 preb. Število 5.8 8.9 9.4 5.5 4.9 7.3
Bolniških zdravljenj na 1.000 preb. Število 16.9 24.6 20.8 10.5 17.1 19.0
Povpr. trajanje boln. zdravljenja Dnevi 10.0 10.8 12.5 14.3 9.0 11.0
Stopnja zasedenosti % 80.2 81.3 76.2 74.7 84.9 77.1A
Boln. osebja na posteljo Število 1.7 1.8 1.5 2.1 2.9
Boln. postelj za akut. primere
na 1.000 preb. Število 4.8 5.6 6.6 3.6 2.2 4.5
Gospodarstvo
Delež zaposlenih v % prebivalstva % 45.2 45.7 41.3 47.2 45.7
BDP na preb. (nominalni) USD 9161 25549 25470 23280 21740
BDP na preb. (metoda PPP) USD 14000 23077 22049 22142 20483 20359B
Stopnja inflacije v % % 9.1 2.2 2.0 2.3 2.6 1.2 C
Stopnja brezposelnosti v % % 7.4 4.3 9.1 6.3 7.8 9.3 C
Nominalni tečaj USD USD 159.69 12.20 1.73 1.95 0.61 1.05 C
Tečaj USD po metodi PPP USD 104.54 13.50 2.00 2.05 0.65

PPP = Purchasing Power Parity (metoda kupne moči)
A = podatek velja za leto 1995
B = podatek velja za leto 1997
C = podatek velja za leto 1999

Vir: Urad za statistiko RS, WHO.

Zasebna zdravstvena dejavnost se usklajeno in pod
pogoji enakih kadrovskih in storitvenih normativov postopo-
ma uvaja na vseh področjih zdravstvenega varstva, razen na
tistih, ki jih izvzema zakon. Zdravstveni delavci izvajajo za-
sebno zdravstveno dejavnost s koncesijo ali brez nje. Mož-
nost pridobitve koncesije imajo vsi samostojni zdravstveni
poklici v mreži javne zdravstvene službe, ob pogojih obstoje-
čega obsega javne zdravstvene mreže.

Skupna količina storitev, ki jih na področju obveznega
zdravstvenega zavarovanja vsako leto opravijo zdravniki s
koncesijo in zdravstveni zavodi, ne sme presegati finančnih
okvirov, ki jih za tisto leto določa dogovor med partnerji in
omogoča prispevna stopnja za zdravstvo. To pomeni, da

zdravstveni zavodi z odhodom svojih delavcev med zasebni-
ke izgubijo tudi ustrezen obseg dogovorjenega programa
dela.

V letu 1998 je bilo sklenjenih za izvajanje programov v
mreži javne zdravstvene službe 877 pogodb z zasebniki
(vključno z lekarnami). Od vseh splošnih zdravnikov in pe-
diatrov je v letu 1998 delalo v zasebni dejavnosti že 173
zdravnikov oziroma 14,1%, od vseh zobozdravnikov je bilo
zasebnih že 380 zobozdravnikov ali 37,04%. Od vseh spe-
cialistov pa je bilo v zasebni dejavnosti 163 zdravnikov spe-
cialistov ali 12,74%.

Delež zasebnih izvajalcev v finančnih sredstvih za
zdravstvene programe pa je znašal v letu 1998 6,95%.
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2.3.1. Kadri

Število zaposlenih v zdravstvu je bilo po podatkih Inšti-
tuta za varovanje zdravja Republike Slovenije ob koncu leta
1998 34.834 zdravstvenih delavcev in sodelavcev.

Število zdravnikov je bilo 4.436, zobozdravnikov 1165
in 556 farmacevtov. Kazalniki zdravstvenih zmogljivosti, izra-
ženi s številom zdravnikov na 1000 prebivalcev kažejo, da
imamo v Republiki Sloveniji enega zdravnika na 446 prebi-
valcev, enega zobozdravnika na 1.700 prebivalcev in enega
farmacevta na 3.561 prebivalcev.

Število zaposlenih (iz delovnih ur), ki izvajajo zdravstve-
ne storitve in programe in jih ZZZS plačuje po sklenjenih
pogodbah, je bilo po podatkih za leto 1998 34.520 in se v
zadnjih petih letih ni bistveno spreminjalo.

V zdravstvenih zavodih v Republiki Sloveniji se po po-
datkih zaključnih računov za obdobje 1996 –1998 število
fizično zaposlenih nekoliko zmanjšuje, in sicer v povprečju
za 2% letno. Podoben trend je v zadnjih letih razviden tudi iz
podatkov o gibanju števila zaposlenih iz ur.

Zmanjševanje števila zaposlenih v zdravstvenih zavodih
je v pretežni meri posledica povečevanja zasebnega načina
izvajanja zdravstvene dejavnosti, kar je v zadnjih treh letih
zmanjšalo število zaposlenih v zdravstvenih domovih za prib-
ližno 600 zaposlenih. V bolnišnicah je rahlo upadanje števila
zaposlenih posledica racionalnejših oblik izvajanja posamez-
nih dejavnosti in postopno oddajanje vzdrževalnih in režij-
skih del zunanjim izvajalcem.

V zavodih za zdravstveno varstvo in Inštitutu za varova-
nje zdravja Republike Slovenije se je število zaposlenih v
zadnjih letih rahlo zvišalo.

Kazalniki o številu farmacevtov v Republiki Sloveniji v
primerjavi z državami EU kažejo, da močno zaostajamo,
najbolj pa v bolnišničnih lekarnah.

Spremembe v zaposlenosti zdravstvenega sektorja je
mogoče pričakovati zaradi sprememb v starostni strukturi
posameznih poklicnih skupin in zaradi sprememb v vsebin-
skih in organizacijskih oblikah izvajanja zdravstvenih dejav-
nosti.

2.3.1.1. Primarna zdravstvena dejavnost

2.3.1.1.1. Osnovna zdravstvena dejavnost

V osnovni zdravstveni dejavnosti je leta 1999 na enega
zdravnika v splošni medicini 1756 prebivalcev, na pediatra
873 otrok, na specialista šolske medicine 1969 šolskih
otrok in mladine, na specialista medicine dela 6336 zapo-
slenih in na ginekologa 7003 žensk, starih več kot 13 let,

na zobozdravnika (skupaj z zobozdravniki specialisti) 1911
prebivalcev in v patronažni službi medicinska sestra na 2761
prebivalcev.

Kadri za izvajanje otroškega in mladinskega zdravstve-
nega varstva so planirani ločeno od kadrov za zdravstveno
varstvo odrasle populacije, kadri za izvajanje reproduktivne-
ga zdravstvenega varstva pa so načrtovani ločeno od drugih
zdravnikov v osnovni zdravstveni dejavnosti.

Zmogljivosti zdravstvenega doma za študente in želez-
niškega zdravstvenega doma so glede števila in vrste ekip
vključene v osnovno zdravstveno dejavnost na podlagi stan-
dardov, ki veljajo za osnovno zdravstveno dejavnost.

Tabela 3: Stanje dogovorjenega števila kadra za osnov-
no zdravstveno varstvo v letu 1999

Zaposleni Preb. na enega

Zdravniki* 1.357,98 1.465
od tega:
– ZV žensk 124,24
– ZV otrok 0–6 let 158,46
– ZV šol otrok in mladine 167,63
Zobozdravniki 912,00 2.171
Spec. zobozdravniki 124,35 15.923
Medicinske sestre** 3.907,47 509
vsi zaposleni 9.838,08 202

* V številu ni upoštevano dežurstvo; v skupnem seštev-
ku so upoštevani tudi zdravniki na področju zdravstvene
vzgoje, v ambulantah za zdravljenje odvisnikov in v razvojnih
ambulantah.

** Medicinske sestre in medicinski tehniki (tudi v reše-
valni službi).

Tabela 4: Stanje nosilcev osnovne zdravstvene dejav-
nosti po območnih enotah Zavoda za zdravstvenega zavaro-
vanja Slovenije v primerjavi s slovenskim povprečjem

Število nosilcev je povzeto iz pogodb ZZZS za leto
1998/99. Nosilci so preračunani iz ur dogovorjenega obse-
ga dela.

Drugi kadri so v pogodbah določeni po standardih
sestave ekipe posameznega nosilca in so pri vseh izvajalcih
iste dejavnosti enaki. V sestavi ekip je v vseh dejavnostih
priznano še 19% upravno-tehničnih delavcev.

Leta starosti Število Število Prebivalcev Slovensko
prebivalcev nosilcev na nosilca povprečje

(100)

OE CELJE
Splošne ambulante 19 in več 149.547 92,41 1.618 107,40
Dispanzerji za otroke 0–6 13.810 14,00 986 88,48
Disp. za šolsko mladino 7–18 33.436 13,00 2.572 76,56
Skupaj 196.794 119,41 1.648 100,47
Dispanzerji za ženske ž nad 13 86.029 11,41 7.540 92,88
Patronaža in nega vsi 196.557 71,70 2.741 100,72
Fizioterapija vsi 196.794 38,98 5.049 94,37
Mladinsko zobozdravstvo 0–18 47.754 32,73 1.459 95,03
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Leta starosti Število Število Prebivalcev Slovensko
prebivalcev nosilcev na nosilca povprečje

(100)

Zobozdravstvo za odrasle Nad 19 149.040 61,48 2.424 96,76
Ortodontija 3–18 42.257 4,43 9.539 82,89
Skupaj zobozdravstvo 196.794 98,64 1.995 95,76
Skupaj  vsi nosilci 196.794 340,14 579 98,09
Reševalna služba vsi 196.794 48,45 4.061 87,16
OE KOPER
Splošne ambulante 19 in več 105.547 60,24 1.752 99,20
Dispanzerji za otroke 0–6 8.080 10,00 808 108,02
Disp. za šolsko mladino 7–18 21.439 12,70 1.688 116,64
Skupaj 135.066 82,94 1.628 101,68
Dispanzerji za ženske ž nad 13 59.722 6,75 8.848 79,15
Patronaža in nega vsi 135.066 47,41 2.849 96,92
Fizioterapija vsi 135.066 37,33 3.618 131,67
Mladinsko zobozdravstvo 0–18 29.859 21,08 1.416 97,88
Zobozdravstvo za odrasle nad 19 105.207 42,37 2.483 94,47
Ortodontija 3–18 26.423 4,28 6.173 128,07
Skupaj zobozdravstvo 135.066 67,73 1.994 95,80
Skupaj  vsi nosilci 135.066 242,16 558 101,75
Reševalna služba vsi 135.066 46,66 2.894 122,30
OE KRANJ
Splošne ambulante 19 in več 146.508 88,59 1.654 105,10
Dispanzerji za otroke 0–6 14.590 14,36 1.016 85,91
Disp. za šolsko mladino 7–18 34.299 12,02 2.854 69,00
Skupaj 195.397 114,97 1.700 97,43
Dispanzerji za ženske ž nad 13 85.069 9,93 8.567 81,74
Patronaža in nega vsi 195.397 55,18 3.541 77,97
Fizioterapija vsi 195.397 29,01 6.736 70,73
Mladinsko zobozdravstvo 0–18 49.315 30,75 1.604 86,45
Zobozdravstvo za odrasle nad 19 146.082 56,22 2.598 90,27
Ortodontija 3–18 43.639 6,00 7.273 108,71
Skupaj zobozdravstvo 195.397 92,97 2.102 90,90
Skupaj  vsi nosilci 195.397 302,06 647 87,73
Reševalna služba vsi 195.397 54,44 3.589 98,62
OE KRŠKO
Splošne ambulante 19 in več 53.881 30,05 1.793 96,93
Dispanzerji za otroke 0–6 5.113 4,88 1.048 83,30
Disp. za šolsko mladino 7–18 11.944 4,60 2.597 75,83
Skupaj 70.938 39,53 1.795 92,27
Dispanzerji za ženske ž nad 13 30.912 3,63 8.516 82,23
Patronaža in nega vsi 70.938 23,34 3.039 90,84
Fizioterapija vsi 70.938 11,56 6.137 77,64
Mladinsko zobozdravstvo 0–18 17.245 10,10 1.707 81,20
Zobozdravstvo za odrasle nad 19 53.693 20,77 2.585 90,74
Ortodontija 3–18 15.260 1,00 15.260 51,81
Skupaj zobozdravstvo 70.938 31,87 2.226 85,83
Skupaj  vsi nosilci 70.938 109,93 645 87,94
Reševalna služba vsi 70.938 18,24 3.890 91,00
OE LJUBLJANA
Splošne ambulante 19 in več 448.722 250,14 1.794 96,89
Dispanzerji za otroke 0–6 41.778 56,27 742 117,56
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Leta starosti Število Število Prebivalcev Slovensko
prebivalcev nosilcev na nosilca povprečje

(100)

Disp. za šolsko mladino 7–18 96.893 63,64 1.523 129,33
Skupaj 587.393 370,05 1.587 104,31
Dispanzerji za ženske ž nad 13 260.440 42,95 6.064 115,48
Patronaža in nega vsi 587.393 209,30 2.806 98,38
Fizioterapija vsi 587.393 96,21 6.105 78,03
Mladinsko zobozdravstvo 0–18 139.853 117,91 1.186 116,89
Zobozdravstvo za odrasle nad 19 447.540 199,58 2.242 104,61
Ortodontija 3–18 123.756 17,55 7.052 112,12
Skupaj zobozdravstvo 587.393 335,04 1.753 108,97
Skupaj  vsi nosilci 587.393 1.053,55 558 101,79
Reševalna služba vsi 587.393 150,97 3.891 90,98
OE MARIBOR
Splošne ambulante 19 in več 251.419 139,35 1.804 96,33
Dispanzerji za otroke 0–6 21.183 25,64 826 105,65
Disp. za šolsko mladino 7–18 51.269 25,44 2.015 97,70
Skupaj 323.871 190,43 1.701 97,36
Dispanzerji za ženske ž nad 13 144.027 17,50 8.230 85,09
Patronaža in nega vsi 323.871 148,24 2.185 126,38
Fizioterapija vsi 323.871 89,80 3.607 132,10
Mladinsko zobozdravstvo 0–18 73.200 56,21 1.302 106,47
Zobozdravstvo za odrasle nad 19 let 250.671 107,88 2.324 100,95
Ortodontija 3–18 64.774 9,02 7.181 110,10
Skupaj zobozdravstvo 323.871 173,11 1.871 102,12
Skupaj  vsi nosilci 323.871 619,08 523 108,48
Reševalna služba vsi 323.871 97,68 3.316 106,76
OE MURSKA SOBOTA
Splošne ambulante 19 in več 98.946 54,50 1.816 95,73
Dispanzerji za otroke 0–6 8.585 9,15 938 93,03
Disp. za šolsko mladino 7–18 21.142 9,90 2.136 92,20
Skupaj 128.673 73,55 1.749 94,65
Dispanzerji za ženske ž nad 13 57.043 9,10 6.269 111,71
Patronaža in nega vsi 128.673 46,50 2.767 99,78
Fizioterapija vsi 128.673 24,12 5.335 89,31
Mladinsko zobozdravstvo 0–18 29.677 16,10 1.843 75,22
Zobozdravstvo za odrasle nad 19 98.996 40,00 2.475 94,78
Ortodontija 3–18 26.261 1,60 16.413 48,17
Skupaj zobozdravstvo 128.673 57,70 2.230 85,67
Skupaj  vsi nosilci 128.673 210,97 610 93,04
Reševalna služba vsi 128.673 41,86 3.074 115,15
OE NOVA GORICA
Slošne ambulante 19 in več 78.701 46,17 1.705 101,97
Dispanzerji za otroke 0–6 6.724 5,80 1.159 75,29
Disp. za šolsko mladino 7–18 16.268 7,28 2.235 88,11
Skupaj 101.693 59,25 1.716 96,47
Dispanzerji za ženske ž nad 13 44.881 7,55 5.944 117,80
Patronaža in nega vsi 101.693 37,15 2.737 100,87
Fizioterapija vsi 101.693 20,48 4.965 95,95
Mladinsko zobozdravstvo 0–18 23.162 18,42 1.257 110,26
Zobozdravstvo za odrasle nad 19 78.531 34,69 2.264 103,62
Ortodontija 3–18 20.496 2,50 8.198 96,44
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Leta starosti Število Število Prebivalcev Slovensko
prebivalcev nosilcev na nosilca povprečje

(100)

Supaj zobozdravstvo 101.693 55,61 1.829 104,47
Skupaj  vsi nosilci 101.693 180,04 565 100,47
Reševalna služba vsi 101.693 28,39 3.581 98,84
OE NOVO MESTO
Splošne ambulante 19 in več 77.671 46,12 1.684 103,20
Dispanzerji za otroke 0–6 8.577 7,55 1.136 76,83
Disp. za šolsko mladino 7–18 19.006 7,75 2.452 80,29
Skupaj 105.254 61,42 1.714 96,62
Dispanzerji za ženske ž nad 13 44.529 6,32 7.046 99,39
Patronaža in nega vsi 105.254 33,43 3.148 87,69
Fizioterapija vsi 105.254 23,48 4.483 106,28
Mladinsko zobozdravstvo 0–18 27.898 16,10 1.733 80,01
Zobozdravstvo za odrasle nad 19 77.356 33,50 2.309 101,58
Ortodontija 3–18 24.687 2,90 8.513 92,88
Skupaj zobozdravstvo 105.254 52,50 2.005 95,30
Skupaj  vsi nosilci 105.254 177,15 594 95,51
Reševalna služba vsi 105.254 27,45 3.834 92,33
OE RAVNE
Splošne ambulante 19 in več 100.683 62,14 1.620 107,27
Dispanzerji za otroke 0–6 9.867 10,81 913 95,63
Disp. za šolsko mladino 7–18 24.371 11,30 2.157 91,30
Skupaj 134.921 84,25 1.601 103,39
Dispanzerji za ženske ž nad 13 57.357 9,10 6.303 111,10
Patronaža in nega vsi 134.921 44,78 3.013 91,64
Fizioterapija vsi 134.921 44,63 3.023 157,59
Mladinsko zobozdravstvo 0–18 34.600 21,44 1.614 85,91
Zobozdravstvo za odrasle nad 19 100.321 46,15 2.174 107,91
Ortodontija 3–18 30.618 3,61 8.481 93,22
Skupaj zobozdravstvo 134.921 71,20 1.895 100,82
Skupaj  vsi nosilci 134.921 253,96 531 106,82
Reševalna služba vsi 134.921 45,19 2.985 118,57
SLOVENIJA SKUPAJ
Splošne ambulante 19 in več 1.511.624 869,71 1.738 100,00
Dispanzerji za otroke 0–6 138.307 158,46 873 100,00
Disp. za šolsko mladino 7–18 330.069 167,63 1.969 100,00
Skupaj 1.980.000 1.195,80 1.656 100,00
Dispanzerji za ženske ž nad 13 870.009 124,24 7.003 100,00
Patronaža in nega vsi 1.979.763 717,03 2.761 100,00
Fizioterapija vsi 1.980.000 415,60 4.764 100,00
Mladinsko zobozdravstvo 0–18 472.563 340,84 1.386 100,00
Zobozdravstvo za odrasle nad 19 1.507.437 642,64 2.346 100,00
Ortodontija 3–18 418.171 52,89 7.906 100,00
Skupaj zobozdravstvo 1.980.000 1.036,37 1.911 100,00
Skupaj  vsi nosilci 1.980.000 3.489,04 567 100,00
Reševalna služba vsi 1.980.000 559,34 3.540 100,00

Opomba:
– pri patronažni negi ter fizioterapiji so nosilci višje medicinske sestre in višji fizioterapevti
– pri mladinskem zobozdravstvu so vključeni tudi pedontologi
– pri zobozdravstvu za odrasle so vključeni tudi specialisti protetiki, oralni kirurgi in specialisti za ustne bolezni
– pri reševalni službi so upoštevani le šoferji in spremljevalci
– pri fizioterapiji so prišteti tudi fizioterapevti, ki delajo ambulantno v bolnišnicah in zdraviliščih po strukturi koriščenja

prebivalcev posameznih OE.
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2.3.1.1.2. Lekarniška dejavnost

Lekarniško dejavnost kot javno službo za preskrbo pre-
bivalstva z zdravili opravljajo javne lekarne.

Lekarniško službo izvajajo lekarniški zavodi in zasebni
lekarnarji. Konec leta 1998 je bilo v Sloveniji 220 javnih
lekarn in lekarniških podružnic, od tega 53 zasebnih lekarn
in 3 zasebne podružnice. Lekarna je v poprečju oskrbovala
8973 prebivalcev.

Lekarne opravljajo poleg javne službe tudi del preskrbe
z medicinskimi pripomočki, sredstvi za nego in za varovanje
zdravja ter veterinarskimi zdravili. V javni lekarniški dejavno-
sti v Republiki Sloveniji je bilo ob koncu leta 1998 1470
zaposlenih, od tega 584 farmacevtov, 28 inženirjev farmaci-
je in 389 farmacevtskih tehnikov. Od skupnega števila zapo-
slenih v lekarniški dejavnosti je 1155 financiranih iz javnih
sredstev, od tega 575 farmacevtov in 404 farmacevtskih
tehnikov, kar se predvidoma ne bo spreminjalo.

2.3.1.2. Sekundarna in terciarna zdravstvena dejavnost

Sekundarna raven zdravstvene dejavnosti podpira pri-
marno in obsega specialistične ambulante ter bolnišnice.

Izvajalci terciarne zdravstvene dejavnosti izvajajo kot
nacionalne referenčne ustanove zahtevnejše zdravstvene
obravnave, raziskovalno, izobraževalno in drugo strokovno
delo za določeno medicinsko stroko.

2.3.1.2.1. Specialistična ambulantna dejavnost

Specialistična ambulantna in bolnišnična dejavnost sta
funkcionalno povezani v celoto, saj se med seboj dopolnju-
jeta.

Specialistična ambulantna dejavnost se izvaja v bolni-
šnicah, zasebnih specialističnih ambulantah s koncesijo,
zdravstvenih domovih in v naravnih zdraviliščih.

Mreža ambulantno specialistične dejavnosti v Republi-
ki Sloveniji je razvidna iz tabele 5.

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

Število specialistov zajema tudi tiste, ki opravljajo stori-
tve funkcionalne diagnostike, storitve v urgentnih ambulan-
tah in pri nujnih sprejemih.

Geografska območja se večinoma pokrivajo z Ob-
močnimi enotami Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije. Odstopanja za 10% nad ali pod povprečjem (stan-
dardom) se izračunava le v seštevku vseh specialističnih
ambulantnih dejavnosti, ki se opravljajo na določnem ob-
močju. V nobenem območju preskrbljenost ne sme prese-
gati zgornje meje (2.114 prebivalcev na specialista) in ne
sme biti pod spodnjo mejo preskrbljenosti (2.584 prebival-
cev na specialista).

Tabela 5: Stanje preskrbljenosti z nosilci v specialistični ambulantni dejavnosti v letu 1999 (število prebivalcev na enega
nosilca dejavnosti)

Specialnost Največ Stanje 1999 Najmanj Zdravnikov
Internistika 9.721 8.749 7.954 226,31
Infektologija 289.801 260.820 237.110 7,59
Kirurgija 14.920 13.428 12.208 147,45
Okulistika 35.547 31.992 29.084 61,89
ORL 48.458 43.612 39.648 45,40
Ortopedija 87.163 78.447 71.315 25,24
Pediatrija 86.478 77.830 70.755 25,44
Ginekologija 52.720 47.448 43.134 41,73
Dermatologija 76.469 68.822 62.565 28,77
Nevrologija 103.578 93.220 84.746 21,24
Onkologija 125.757 113.181 102.892 17,49
Rehabilitacija 101.010 90.909 82.645 21,78
Radiologija 22.244 20.020 18.200 98,90
Psihiatrija 25.620 23.058 20.962 85,87
Skupaj 2.573 2.315,51 2.105 855,10

Opomba: Nevrologija brez EMG, EEG.
Radiologija zajema RTG, NMR, CT in UZ.

2.3.1.2.2. Bolnišnična zdravstvena dejavnost

Bolnišnična zdravstvena dejavnost obsega diagnosti-
ko, zdravljenje, medicinsko rehabilitacijo, bolnišnično lekar-
niško službo, zdravstveno nego, nastanitev in prehrano v
splošnih in specialnih bolnišnicah. Nivo strokovnega dela v

posamezni bolnišnici mora biti skladen s kategorizacijo bol-
nišnice in zahtevami po kakovosti opravljenega dela.

Organiziranje bolnišničnega oddelka za določene spe-
cialnosti je dopustno, kadar gravitacijsko območje bolnišni-
ce potrebuje vsaj 15 postelj za to specialnost. Pri tem vzpod-
bujamo, da se sorodni oddelki organizacijsko povezujejo v
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večje enote. Gravitacijsko območje se določa s splošnim in
področnim dogovorom.

Organiziranost bolnišnice na posamezne specialistič-
ne oddelke ne sme omejevati timske obravnave bolnika in
njegove obravnave na enem samem mestu.

Bolnišnična lekarniška služba se organizira v bolnišni-
cah za oskrbo z zdravili in medicinskimi pripomočki, ki se
uporabljajo za zdravljenje in nego hospitaliziranih oseb.

V bolnišnicah je v letu 1998 delovalo 25 bolnišničnih
lekarn, v katerih je bilo zaposlenih 52 farmacevtov (od tega
20 specialistov), 12 inženirjev farmacije in 93 farmacevtskih
tehnikov.

Za normalno zasedenost postelj se šteje 85%, razen v
intenzivnih enotah, kjer je 70%, na infektoloških in pediatrič-
nih oddelkih 80% in na psihiatričnih oddelkih 90%.

Realizacija v letu 1998 pa je pokazala, da je prišlo do
skrajšanja ležalnih dob tako, da je bil ves program opravljen
z 3,187.470 dnevi, kar pomeni ob normalni zasedenosti
postelj 10.364 postelj ali 5,21 na 1000 prebivalcev.

Delitev programov med posamezne bolnišnice, oziro-
ma njihove oddelke je vsako leto opravljena na osnovi reali-
zacije preteklega leta in določena s področnim dogovorom
za bolnišnice, ob upoštevanju možne stopnje hospitalizaci-
je, priliva pacientov od drugod in odhajanja pacientov v
druge bolnišnice.

Tabela 6: Bolnišnično oskrbni dnevi, potrebne postelje
in število bolniških postelj na 1000 prebivalcev v letu 1998

Bolnišnično Potrebne Število
oskrbni dnevi bolniške bolniških

postelje postelj
na 1000
prebival.

Internistika 1 847.182 2.796 1,41
Kirurgija 2 829.256 2.673 1,34
Pediatrija 216.346 741 0,37
Ginekologija 375.478 1.210 0,61
Okulistika 59.141 191 0,10
ORL 82.828 267 0,13
Dermatologija 57.790 186 0,09
Onkologija 3 99.601 321 0,16
Rehabilitacija 4 59.074 190 0,10
Psihiatrija 520.685 1.678 0,84
Inv. mladina 40.089 110 0,06
Skupaj 3.187.470 10.364 5,21

1. internistika zajema internistiki v ožjem smislu, nevro-
logijo, infektologijo in pulmologijo,

2. kirurgija zajema kirurgijo v ožjem smislu, ortopedijo,
urologijo in maksilofacialno kirurgijo,

3. samo Onkološki institut,
4. samo Institut za rehabilitacijo,
5. Zavod Šentvid pri Stični in Stara gora.
Po kadrovskih standardih v letu 1998 je za bolnišnično

zdravljenje potrebno 14.349 zdravstvenih delavcev in sode-
lavcev, preračunano iz delovnih ur. Od tega števila je 1.533
zdravnikov specialistov. Na vsakega zdravnika pride 209
zdravljenih bolnikov v bolnišnici in na vsakega farmacevta
2.100 zdravljenih bolnikov.

Minimalni standardi preskrbljenosti z zaposlenimi v bol-
nišnični zdravstveni dejavnosti so za 5% nižji od dogovorje-
nega stanja za posamezno kategorijo bolnišnice, oziroma
oddelka. Pod temi minimalnimi standardi bolnišnica ne sme
poslovati.

V kadrovskih standardih so zajeti tudi delavci, ki jih
sicer, zaradi racionalnosti, bolnišnica sama nima, temveč
sklene z drugimi izvajalci pogodbe za opravljanje določenih
opravil.

Tabela 7: Stanje zaposlenosti glede na planirane zase-
dene postelje po posameznih dejavnostih v letu 1998***

Št. zdravnikov Št. vseh Št. vseh
na zasedeno delavcev zdravnikov

posteljo na zasedeno
posteljo

Skupaj 0,18 1,65 1,532,72
Kirurgija 0,21 2,05 477,58
Internistika 0,17 1,67 418,37
Pediatrija 0,24 1,73 113,90
ORL 0,17 1,53 40,07
Okulistika 0,24 1,46 37,75
Psihiatrija 0,08 0,85 113,17
Ginekologija 0,21 1,99 216,10
Dermatologija 0,14 1,34 21,76
Onkologija 0,24 1,71 65,01
Rehabilitacija 0,16 1,54 29,02

*** Številke predstavljajo povprečje vseh kategorij bol-
nišnic, vključno s terciarno dejavnostjo. Število delavcev in
zdravnikov v posamezni kategoriji in posamezni dejavnosti
določijo partnerji v vsakoletnem Področnem dogovoru za
bolnišnice. Skupno število pa ne more preseči dogovorje-
nega stanja v letu 1999. S krajšanjem ležalnih dob se bo
število zdravnikov in ostalega kadra na zasedeno posteljo
vzporedno večalo.

2.3.1.2.3. Dejavnost varovanja zdravja prebivalstva

Socialnomedicinska, higienska, epidemiološka in
zdravstvenoekološka dejavnost je organizirana v okviru za-
vodov za zdravstveno varstvo in Inštituta za varovanje zdravja
Republike Slovenije. Dejavnost je urejena tako, da omogo-
ča spremljanje in poznavanje zdravstvenega stanja prebi-
valstva in zdravstvenega varstva, izvajanje zdravstvenoeko-
loške dejavnosti in epidemiologije nalezljivih bolezni, pred-
vsem pa nadzor nad izvajanjem zdravstvenovzgojnih in pre-
ventivnih programov.

Zavodi za zdravstveno varstvo delujejo na vseh
zdravstvenih območjih.

Tabela 8: Število zaposlenih na IVZ in v ZZV v letu
1998

1998

Zaposlenih Preb. na enega

Območni ZZV 772 2580
Inštitut za varovanje zdravja 240 8300
Skupaj 1012 1970

Od tega je 298 zaposlenih financiranih iz proračuna po
pogodbi z Ministrstvom za zdravstvo.

2.3.1.2.4. Zdraviliška zdravstvena dejavnost

Zdraviliška zdravstvena dejavnost obsega preventivno
zdravstveno varstvo ter specialistično ambulantno in bolni-
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šnično rehabilitacijo, ki jo izvajajo naravna zdravilišča. V
Sloveniji imamo 15 naravnih zdravilišč za odrasle in 2 zdravi-
lišči za otroke. Obseg programov se določa letno s splo-
šnim in področnim dogovorom za zdravilišča.

2.3.1.2.5. Zdravstvena dejavnost v socialnovarstvenih
zavodih in zavodih za usposabljanje

Zmogljivosti socialnovarstvenih zavodov ureja social-
novarstveni program Republike Slovenije.

Zavodi izvajajo in organizirajo v okviru osnovne
zdravstvene dejavnosti splošno medicinsko dejavnost, reha-
bilitacijo in zdravstveno nego ter specialistično ambulantno
dejavnost v skladu z naravo dejavnosti zavoda.

Kadrovski normativi, kvalifikacijska struktura in posa-
mezni profili se določajo z vsakoletnim področnim dogovo-
rom za socialno varstveno dejavnost. To velja tudi za kadrov-
ske standarde v varstveno delovnih centrih in v zavodih za
usposabljanje. Vse morebitne specifičnosti se upoštevajo v
vsakoletnem področnem dogovoru.

2.4. Zdravstveno zavarovanje

Zdravstveno zavarovanje je sestavni del celovitega si-
stema zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji. Sestoji iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki vključuje po zako-
nu vse prebivalce Slovenije ter prostovoljnega zdravstvene-
ga zavarovanja za doplačila, nad z zakonom določenim od-
stotkom od vrednosti zdravstvenih storitev. Osnovni model
obveznega zdravstvenega zavarovanja smo nadgradili s pro-
stovoljnim in na ta način vzpostavili določeno smiselno deli-
tev pokrivanja stroškov za zdravstvo z javnimi in zasebnimi
viri ter omogočili obvladovanje naraščajočih stroškov za
zdravstvene storitve.

V Republiki Sloveniji zagotavlja obvezno zdravstveno
zavarovanje obsežen obseg pravic do zdravstvenih storitev
in denarnih nadomestil, ki je primerljiv z državami EU. To se
nanaša tako na pravice do zdravstvenih storitev, ki jih izvaja
javna zdravstvena mreža, kot na denarna nadomestila (na-
domestila plače med odsotnostjo z dela, povračila potnih
stroškov, posmrtnine in pogrebnine).

Struktura in število zavarovanih oseb se v Republiki
Sloveniji od leta 1992 spreminja; število zavarovanih oseb
se zaradi različnih vzrokov zmanjšuje.

V strukturi zavarovanih oseb v Republiki Sloveniji se
zmanjšuje delež zaposlenih in kmetov. Povečuje se delež
zavarovancev, ki plačujejo prispevke iz prihodkov, pridoblje-
nih iz drugih skladov (osebe, za katere plačuje prispevke
občina, upokojenci, itd.).

Z vidika porazdelitve bremen med različnimi skupina-
mi zavarovancev je mogoče ugotoviti, da obremenitve po-
pulacijskih skupin pri plačevanju prispevkov niso enako-
merne. Nekatere kategorije zavezancev za plačilo
zdravstvenih prispevkov ne prispevajo v skladu s svojimi
materialnimi možnostmi, kot na primer samostojni podjet-
niki in obrtniki. Razmerje med prispevki posameznih kate-
gorij zavezancev in višino odhodkov za zdravstvene storitve
teh kategorij kaže na sorazmerno manjšo obremenjenost
kmetov in upokojencev.

Obvezno zdravstveno zavarovanje se financira preko
prispevne stopnje za zdravstvo. Programi obveznega
zdravstvenega zavarovanja so opredeljeni po vsebini in koli-
čini.

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ki dopolnjuje os-
novni model obveznega zdravstvenega zavarovanja, zago-
tavlja pomemben dopolnilni vir sredstev za zdravstvene stori-
tve. V obdobju po uveljavitvi zdravstvenega zavarovanja se je

ta dopolnilni vir za financiranje programov zdravstvenih stori-
tev pomembno povečeval in je znašal leta 1998 13%. Na-
raščanje deleža zasebnih sredstev v celotnih sredstvih za
zdravstvo lahko štejemo med glavne dosežke reforme siste-
ma zdravstva, saj pomeni uvajanje novega finančnega vira
tudi uresničevanje pravic v nezmanjšanem obsegu in prak-
tično enak nivo kakovosti in standardov.

2.5. Ekonomske razmere in finančni pogoji
zdravstvenega varstva

Sistem zdravstvenega varstva opredeljujeta predvsem
ekonomska moč države, oblike delovanja in njegova organi-
ziranost. Glavni parametri so število in struktura prebivalstva,
zaposlenost in višina sredstev za zdravstvo.

V Republiki Sloveniji v obdobju od leta 1993 bruto
domači proizvod (BDP) narašča; v letu 1995 je znašal 2.202
milijard tolarjev, v letu 1996 2.552 milijard tolarjev, v letu
1997 2.907 milijard tolarjev, za leto 1998 pa je ocenjen v
višini 3.279 milijard tolarjev (vrednosti so izražene v tekočih
cenah).

Republika Slovenija je imela v obdobju 1995-1998
uravnoteženo gospodarsko rast. Po mednarodno primerlji-
vih kazalnikih razvitosti Republika Slovenija zmanjšuje zao-
stanek za razvitimi. V letu 1997 je dosega 68% povprečne-
ga bruto domačega proizvoda na prebivalca po kupni moči v
EU; S 13.000 ECU (14.000 USD) bruto domačega proizvo-
da na prebivalca po kupni moči v letu 1997 (Eurostat, 1998)
je Slovenija najbolj razvita med kandidatkami za vstop v EU.
Ob uporabi kazalnika človekovega razvoja, ki indikatorje
gospodarske razvitosti dopolnjuje z indikatorji zdravja in izo-
brazbe prebivalstva, se je po mednarodnih primerjavah Slo-
venija v letu 1995 uvrstila na 26. mesto med 175 državami,
oziroma tudi pred nekatere države, ki so pred Republiko
Slovenijo po gospodarski razvitosti.

Delež BDP za zdravstvo, upoštevaje javne izdatke za
zdravstvo in sredstva prostovoljnega zdravstvenega zavaro-
vanja je bil v obdobju od leta 1995 do vključno leta 1998
relativno stabilen in je znašal v letu 1995 7,72 BDP, v letu
1998 pa 7,74 BDP. V okviru celotnih izdatkov za zdravstvo
je prisoten trend zmanjševanja deleža BDP iz javnih sred-
stev, saj se je zmanjšal od 6,71 v letu 1995 na 6,59 v letu
1998. Istočasno se je povečal delež zasebnih sredstev za
zdravstvo v BDP, izraženo v višini in deležu sredstev BDP za
zdravstvo.

2.5.1. Financiranje zdravstvenega varstva

Na področju zdravstvenega varstva zagotavljamo v Re-
publiki Sloveniji vse od leta 1992, po spremenjeni zdravstve-
ni zakonodaji, in postopni reformi zdravstvenega varstva so-
razmerno stabilno in uravnoteženo financiranje. Delež BDP
za zdravstvo iz javnih virov je znašal za leto 1998 6,60%;
delež zasebnih sredstev, oziroma sredstev prostovoljnega
zdravstvenega zavarovanja pa je znašal 0,90% BDP. Oce-
njen delež BDP iz obeh virov za leto 1998 je 7,9% BDP in
ostaja nespremenjen glede na leto 1997.

V zadnjih petih letih je bil delež javnih izdatkov za
zdravstvo uravnotežen in ni presegel 7% BDP. Zasebni del
sredstev, upoštevaje sredstva prostovoljnega zdravstvenega
zavarovanja od leta 1992 narašča in je predstavljal za leto
1998 že 13% celotnih izdatkov za zdravstvo. Če bi poleg
navedenih virov sredstev upoštevali tudi celotna zasebna
sredstva, ki jih zavarovane osebe plačujejo za različna plači-
la v zdravstvene namene (osebni nakupi zdravil, samoplač-
niške storitve, prostovoljno zavarovanje pri Adriaticu in drugi
izdatki povezani z zdravstvenimi potrebami), bi celoten delež



Uradni list Republike Slovenije Št. 49 / 6. 6. 2000 / Stran 6661

zasebnih sredstev za zdravstvo v Republiki Sloveniji že pre-
segel 20% in bi bil primerljiv z državami EU.

Obseg zasebnih sredstev za zdravstvo narašča ne le
zaradi prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj, ampak pred-
vsem zaradi vse večjega obsega samoplačniških speciali-
stičnih in bolnišničnih zdravstvenih storitev in zaradi dolgih
čakalnih dob v obveznem zdravstvenem zavarovanju. Čakal-
ne dobe so se podaljšale v času nedodelanih pravil širjenja
zasebnega dela v zdravstvu.

Prispevna stopnja za obvezno zdravstveno zavarovanje
je od leta 1996 praktično nespremenjena in znaša 13,25%.

V Republiki Sloveniji namenjamo za zdravstvo, upošte-
vaje podatke za leto 1998, 770 USD na prebivalca. Ob
upoštevanju preračuna na primerljivo kupno moč po PPP
metodi namenjamo za zdravstvo v Republiki Sloveniji 1170
USD na prebivalca, od tega 1036 USD iz javnih sredstev in
141 USD iz zasebnih virov. Pri tem pa je potrebno opozoriti,
da PPP metoda za primerjavo ni primerna glede na stroškov-
no strukturo izdatkov za zdravstvo; skoraj 50% izdatkov v
zdravstvu predstavljajo materialni stroški, ki so v pretežni
meri vezani na uvoz, s tem pa na cene materialov in izdelkov
na tujih trgih. Povprečje 15 izbranih držav EU znaša 1067
USD na prebivalca. Za ustrezno primerjavo podatkov o pora-

bi sredstev v naši državi z drugimi državami bi bila potrebna
standardizirana mednarodna metodologija; razpoložljivi po-
datki pa kažejo, da je ocenjena poraba sredstev za zdravstvo
v Republiki Sloveniji pod evropskim povprečjem, saj so sred-
stva za zdravstveno varstvo upoštevaje te primerjave na spod-
nji meji držav EU.

Višina finančnih sredstev za zdravstveno varstvo iz ob-
veznega zdravstvenega zavarovanja je znašala 216 mlrd to-
larjev, iz proračunskih virov države pa smo namenili 5,7 mlrd
tolarjev. Iz premij za prostovoljno zdravstveno zavarovanje je
bilo za leto 1998 zbranih 29,5 mlrd tolarjev. Skupna sredst-
va iz vseh navedenih virov za zdravstveno varstvo so za leto
1998 znašala 251,4 mlrd tolarjev.

Z obvladovanjem zdravstvenih izdatkov so bile v pre-
teklih letih dosledno upoštevane globalne letne omejitve
na državni ravni. S partnerskim dogovarjanjem o vsebini,
obsegu programov in osnovah za financiranje med izvajal-
ci, ZZZS, zbornicama ter ministrstvom je bilo zagotovljeno
relativno stabilno financiranje. Kljub stalnemu obvladova-
nju izdatkov za zdravstveno varstvo je bilo zagotovljeno
ohranjanje dosežene ravni zdravstvene varnosti prebi-
valstva. Financiranje zdravstvenih programov in izvajalcev
je potekalo tekoče.

Tabela 9: Ključni kazalniki slovenskega zdravstvenega sistema v primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi državami

 Enota SI A ZRN NL VB
Celotna poraba za zdravstvo 1997 1996 1997 1997 1996
Celotna poraba za zdravstvo % BDP 7,9 8,3 10,8 9,1 8,1
Javno zdravje % BDP 0,1 0,2 0,3 1,0 0,5
Osnovna dejavnost* % BDP 1,5 1,6 2,0 1,1 1,3
Specialist. dejavnost, vklj. bolnišnična % BDP 3,7 4,4 4,4 3,7 3,8
Nega % BDP 0,3 0,8 1,1 1,5 0,9
Zdravila % BDP 1,5 0,8 1,4 1,0 1,0
Tehnični pripomočki % BDP 0,5 0,2 0,6 0,3 0,3
Administracija/raziskave % BDP 0,2 0,3 1,0 0,4 0,3
Poraba sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja 1997 1996 1997 1997 1996
Zdravstveni programi + administracija % BDP 5,9 6,3 5,7
Javno zdravje % BDP 0,0 0,1 0,5
Osnovna dejavnost* % BDP 1,2 1,2 0,7
Specialist. dejavnost, vklj. bolnišnična % BDP 3,1 3,1 3,6
Nega % BDP 0,3 0,1 0,1
Zdravila % BDP 0,9 0,9 0,6
Tehnični pripomočki % BDP 0,2 0,6 0,0
Administracija/raziskave % BDP 0,2 0,3 0,2

* Vključno z zobozdravstveno dejavnostjo.
Vir: BASYS, lastni izračuni.



Stran 6662 / Št. 49 / 6. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije

2.5.2. Mehanizmi plačevanja programov in zdravstvenih
storitev

Mehanizmi financiranja zdravstvenih programov in sto-
ritev so pomembna sestavina zdravstvenega varstva, ki v
veliki meri vpliva na njegovo učinkovitost.

Obračunski modeli lahko spodbujajo racionalno gospo-
darjenje s sredstvi pri uresničevanju zdravstvenih progra-
mov.

V Republiki Sloveniji smo po uveljavitvi nove zdravstve-
ne zakonodaje in zdravstvenega zavarovanja postopoma
spreminjali predhodno uveljavljen storitveni sistem. Spre-
membe so bile izvedene z uvedbo glavarine in količnikov,
povprečnih bolniško oskrbnih dni, pavšalnimi plačilom ne-
katerih storitev in podobno.

Programi zdravstvene vzgoje se načrtujejo in financira-
jo z letno planirano vrednostjo. Uporaba storitvenega siste-
ma ostaja v veljavi za svetovanje in izdajo zdravil v lekarnah,
kar predstavlja dobro ureditev, hkrati pa posebnost načina
plačevanja lekarniške dejavnosti glede na ureditev v evrop-
skih državah.

Na sekundarni in terciarni ravni je pri načrtovanju obse-
ga programa bolnišnic uvedeno plačevanje po številu bolni-
kov, pri čemer je ob standardizirani povprečni ležalni dobi
vzpostavljen sistem, ki zagotavlja bolj učinkovito plačevanje
bolnišničnih kapacitet. S spremembami v sistemu financira-
nja bolnišnic je že zagotovljeno, da “denar sledi bolniku“.
Skrajševanje ležalnih dob in večje število obravnavanih pri-
merov bo možno, poleg večjega obsega zdravljenja na na-
čin “dnevne bolnišnice“, tudi z boljšo organizacijo in izvedbo
diagnostičnih postopkov na ambulantni način ter z učinkovi-
tejšo izrabo moderne diagnostične tehnologije.

Ob zagotavljanju pogojev kakovosti bo nujno potrebno
dodatno opredeliti nivoje strokovnega dela v posamezni kate-
goriji bolnišnic in temu prilagoditi tudi program financiranja.

2.5.3. Investicije v zdravstvenem varstvu

Z investicijami v zdravstveni mreži se oblikujejo pogoji
za delovanje, spremembe in razvoj zdravstvenih dejavnosti
in programov na državni ravni. Zdravstveni izvajalci načrtuje-
jo za naslednja obdobja dokaj intenzivna investicijska vlaga-
nja v opremo, prostore in za investicijsko vzdrževanje.

Ob upoštevanju obstoječe zdravstvene mreže na vseh
ravneh zdravstvene dejavnosti in načrtovana vlaganja na po-
sameznih ravneh lahko ugotovimo, da imamo v Republiki
Sloveniji na primarni zdravstveni ravni sorazmerno dobro
zdravstveno mrežo. Zdravstveni domovi ne načrtujejo večjih
vlaganj v novogradnje, temveč predvsem investicijske pose-
ge v obnovo obstoječih objektov, in v posodobitev medicin-
ske in druge opreme. Pretežni del investicij v zdravstvu za
naslednje obdobje (nad 80%) je planiran v bolnišnicah in
drugih zdravstvenih zavodih na sekundarni in terciarni ravni,
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Po vsebini inve-
sticijskih programov je pretežni del načrtovanih sredstev
namenjen dokončanju in nadaljevanju obstoječih začetih
investicij, v preostalem delu pa gre za adaptacije, moderni-
zacije ter dograditve obstoječih zmogljivosti. Bolnišnice na-
črtujejo občutna investicijska vlaganja za nadomestitve v
iztrošene ali nabavi nove medicinske opreme, ki se v pretež-
ni meri financira iz lastnih amortizacijskih sredstev zavodov,
iz sredstev donacij ter v posameznih primerih v sklopu inve-
sticijskih vlaganj po letnih programih investicij, ki jih skladno
z zakonom o investicijah določa Vlada Republike Slovenije.
Vse te investicije morajo biti skladne z zahtevami stroke in
temeljiti na zahtevanem in priznanem nivoju oziroma progra-
mu dela.

Srednjeročni program investicij v javne zdravstvene za-
vode za obdobje 1994–1999 skladno z zakonom o investi-
cijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Re-
publika Slovenija, je omogočil usklajeno politiko investiranja
v zdravstvu v odnosu na razpoložljiva proračunska sredstva v
ta namen in po zakonu zbrana sredstva iz drugih virov.
Zaradi prenizko ocenjenega programa investicij za to ob-
dobje, precejšnjega porasta investicijskih stroškov spričo
ostrejših predpisov in zahtev, podaljšanj rokov za dokonča-
nje večjih investicij ter podražitev investicij, se je pokazala
potreba po spremembah in dopolnitvah obstoječega zakona
o investicijah v zdravstvu. Po obstoječem zakonu bo do
konca leta 1999 realiziranih predvidoma 13,4 mlrd tolarjev
(od tega ca. 30% iz drugih virov).

3. STRATEGIJA IN RAZVOJNE USMERITVE
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Osnovna strategija zdravstvene politike v nadaljnjem
razvoju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja
je dvig kakovosti zdravja prebivalstva Slovenije in prilagaja-
nje ter izboljševanje delovanja sistema v skladu s finančnimi
možnostmi. Zdravstveno varstvo naj zagotavlja ustrezno
zdravstveno varnost državljanov Republike Slovenije ob izva-
janju razvojnih usmeritev in predlogov ukrepov za izpeljavo
potrebnih nadaljnjih organizacijskih, kadrovskih in ekonom-
skih sprememb na vseh področjih varovanja in ohranjanja
zdravja.

Cilj tega dokumenta je celovito usmerjanje nadaljnjega
razvoja zdravstvenega varstva države za predlagano obdobje
v katerem je potrebno ob uresničevanju strategij Svetovne
zdravstvene organizacije, še posebej pa načel Ljubljanske
listine, sprejete v Ljubljani junija 1996, dograditi obstoječo
zdravstveno zakonodajo in v sklopu pridruževanja Slovenije
Evropski uniji prevzeti pravne okvire in se vključiti v progra-
me na področju zdravstva.

3.1. Zdravstveno zavarovanje

3.1.1. Obvezno zdravstveno zavarovanje

Ohranili, in z dopolnitvami z zakonodaji, bomo razvijali
ureditev obveznega zdravstvenega zavarovanja, uvedenega
leta 1992. Obvezno zdravstveno zavarovanje je avtonomno
področje, ki ga bodo skladno z zakonskimi opredelitvami
opravljali predstavniki delojemalcev in njihovih interesnih sku-
pin ter delodajalcev. Ohranjena bo njegova vloga zagotavlja-
nja zdravstvene in socialne varnosti vsemu slovenskemu
prebivalstvu s kritjem stroškov za zdravstvene storitve in
druge pravice v skladu z zakonom. Izvajali ga bomo v skladu
z načeli solidarnosti med zavarovanimi osebami, enakoprav-
nosti (pravičnosti) v obravnavi in pravicah do zdravstvenih
storitev, skrbi za zagotavljanje kvalitete in za spoštovanje ter
varstvo pravic zavarovanih oseb in postopnim izenačeva-
njem dostopnosti storitev na območju Republike Slovenije.

Vlada bo pred vložitvijo predlogov za širjenje ali oženje
pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja pridobila so-
glasje socialnih partnerjev v okviru ekonomsko-socialnega
sveta.

Solidarnostna raven bo izhajala iz prioritet javnega
zdravstvenega interesa. Določiti je potrebno z najširšim druž-
benim konsenzom vsako širitev in zožitev pravic, ker je
tesno povezano z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Spod-
bujali bomo enakomernejšo obremenitev populacijskih sku-
pin ob upoštevanju načela solidarnosti in dohodkovnih zmož-
nosti zavezancev za prispevek.
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Odločanje o programih zdravstvenih storitev in merilih
za njihovo vrednotenje se bo odvijalo v postopkih pogajanj
med partnerji, ki ga bo skladno s prakso držav EU potrebno
dograditi. Z dopolnitvijo zakonodaje bodo tudi cene zdravil
in medicinskih ter tehničnih pripomočkov postale predmet
pogajanj med predstavniki plačnika (obvezno zavarovanje,
izvajalci) ter proizvajalci in drugimi dobavitelji zdravil.

3.1.2. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje

Sledili bomo strategiji razvoja takšnega sistema prosto-
voljnega zdravstvenega zavarovanja, ki bo z zdravo konku-
renčnostjo spodbujal kvaliteto zavarovalne ponudbe in regu-
liral cene zavarovanj.

Za doplačila do polne cene zdravstvenih storitev, ki
štejejo v obvezno zavarovanje bo preoblikovano v dolgoroč-
no zavarovanje, ki bo zagotavljalo zavarovancem zdravstve-
no in socialno varnost tudi v starejših letih življenja. Vzajem-
nost in medgeneracijski odnos med zavarovanci bomo omo-
gočili dostopnost tega zavarovanja predvsem starejšim ose-
bam, pri katerih so potrebe po zdravstvenih storitvah in s
tem tveganja višja.

Poseben poudarek bo dan tudi razvoju drugih zdravstve-
nih zavarovanj, predvsem za stroške in storitve, ki niso vklju-
čene v obvezno zdravstveno zavarovanje ali pa bodo na
zahtevo zavarovancev opravljene v višjem in drugačnem stan-
dardu, kot ga zagotavlja obvezno zavarovanje. Sem sodijo
tudi storitve, ki so sicer v programu obveznega zdravstvene-
ga zavarovanja, vendar je njihova dostopnost težja, zdravlje-
nja v tujini in nekatere druge storitve. Z dopolnitvijo zakono-
daje bodo dane možnosti v okviru prostovoljnih zdravstvenih
zavarovanj, da bodo lahko zavarovali svoje delavce za dolo-
čene zdravstvene storitve tudi delodajalci.

Sredstva za prostovoljna zdravstvena zavarovanja bodo
v naslednjih letih dosegla okrog 1% BDP.

3.2. Zdravstvena dejavnost

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

Uvrščanje strokovnih in zdravstvenih novosti v program
obveznega zdravstvenega zavarovanja bo usmerjalo Mini-
strstvo za zdravstvo preko zdravstvenega sveta, razširjenih
strokovnih kolegijev in strokovnih utemeljitev klinik ter inšti-
tutov.

Organizacija in delovanje zdravstvene službe bosta iz-
hajali iz organizacijske prilagodljivosti, ki bo omogočila pre-
hajanje osebja in zmogljivosti na tista medicinska področja,
kjer bodo zdravstvene potrebe naraščale. Pri tem je treba
paziti, da bodo ustrezna dela opravljali delavci s potrebno
strokovno usposobljenostjo, ki bo zagotavljala ustrezno stro-
kovno raven opravil.

Ob omejenih sredstvih za vse oblike zdravstvenega
zavarovanja, je mogoče višjo vrednost dela dosegati le z

boljšo organizacijo dela, z boljšo izrabo delovnega časa in
zdravstvene opreme, z smotrno porabo sanitetnega in
zdravstvenega materiala in s prodajo zdravstvenih storitev,
znanja in kapacitet na domačem in tujem tržišču. Za dosega-
nje teh ciljev je potrebno delavce ustrezno motivirati; v ta
namen je potrebno določiti mehanizme stimulacije in kazal-
nike vrednotenja.

3.2.1. Osnovna zdravstvena dejavnost

Izvajanje zdravstvene dejavnosti v zdravstvenih domo-
vih je tudi v svetovnem merilu primer uspešnega vzorca
izvajanja zdravstvene dejavnosti in organizacijske povezano-
sti vseh nosilcev javne zdravstvene službe na primarni ravni.
Zdravstveni dom mora zato ostati tudi v prihodnje osrednji
izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti v mreži javne
zdravstvene službe, kar naj upoštevajo tudi koncedenti pri
izdajanju koncesij.

Zdravstveni domovi ohranijo vsebino dela, ki jim jo
nalaga zakon (zakon o zdravstveni dejavnosti, 9. člen) v
obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje. Občine kot usta-
noviteljice zdravstvenih domov (zakon o zdravstvenem varst-
vu in zdravstvenem zavarovanju, 8. člen) se morajo zavedati,
da s podeljevanjem koncesij ne smejo ogroziti obstoja
zdravstvenega doma, kot je definiran v 7. členu zakona o
zdravstveni dejavnosti, v katerem je določen obseg osnovne
zdravstvene dejavnosti.

Za usklajevanje zdravstvene dejavnosti v mreži javne
zdravstvene službe in za učinkovito urejanje skupnih nalog
javnih zdravstvenih zavodov in koncesionarjev bo na območ-
ju več občin oziroma regij potrebno ustanoviti svete javne
zdravstvene službe kot posvetovalnega organa ustanovitelja
javnega zdravstvenega zavoda oziroma koncedentov.

Naloge sveta javne zdravstvene službe so:
– predlogi za ureditev skupnih nalog javnih zdravstve-

nih zavodov in koncesionarjev pri opravljanju zdravstvene
dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe,

– predlogi za izdajo koncesij ali izvedbo razpisa za
koncesije,

– mnenja in stališča o smotrnem delovanju in razvoju
zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe in
zunaj nje,

– predlogi o potrebnem investicijskem vzdrževanju in
naložbah v materialne zmogljivosti v mreži javne zdravstvene
službe,

– reševanje sporov med javnimi zdravstvenimi zavodi in
koncesionarji pri opravljanju skupnih nalog in drugih intere-
snih sporih.

Svet javne zdravstvene službe sestavljajo predstavniki
ustanoviteljev oziroma koncedentov, javnih zdravstvenih za-
vodov, koncesionarjev, Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in Zavoda za zdravstveno varstvo. Način imenova-
nja predsednika in članov sveta javne zdravstvene službe ter
način njihovega dela določi ustanovitelj oziroma njegov poob-
laščenec s posebnim aktom.

Pod pogoji enakih kadrovskih in storitvenih normativov
bomo nadzorovano, usklajeno in postopoma uvajali zaseb-
no delo, predvsem v ordinacijah sedanjih zdravstvenih do-
mov.

Uvajanje zasebnega dela ne bo vplivalo na nepretrgano
in nemoteno zdravstveno preskrbljenost prebivalcev.

Dokler bo obseg mreže javne zdravstvene službe
nespremenjen lahko pridobijo koncesijo le nosilci zdravstve-
ne dejavnosti ter drugi zdravstveni delavci in sodelavci, ki
bodo prenehali opravljati zdravstveno dejavnost kot usluž-
benci v javnih zdravstvenih zavodih. Novi koncesionarji se
lahko vključujejo v mrežo javne zdravstvene službe v prime-
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rih, ko se zniža število nosilcev ter drugih zdravstvenih delav-
cev oziroma sodelavcev zaradi drugih vzrokov (prenehanje z
delom zaradi upokojitve, smrti, bolezni, vrnitve ali odvzema
koncesije ipd.).

V primeru, da zdravnik ali zdravstveni delavec ali sode-
lavec, ki mu je bila podeljena koncesija za določen obseg in
vrsto dejavnosti, ne sklene pogodbe z Zavodom za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije, mora koncedent na ustrezen na-
čin zagotoviti izvajanje in pristop do teh zdravstvenih storitev
na svojem območju.

Nosilci zdravstvenih dejavnosti, ki opravljajo preventiv-
no zdravstveno dejavnost oziroma skrbijo za zdravstveno
varstvo določenih skupin prebivalcev (otroci in mladina, žen-
ske v zvezi z reproduktivnim zdravjem, telesno in duševno
prizadeti ipd.) lahko dobijo koncesijo, če bodo še naprej
opravljali isto zdravstveno dejavnost enako ali bolj učinkovito
in uspešno in to v enakem obsegu in kakovosti.

Za to, da se zagotovi podeljevanje koncesij pod enaki-
mi pogoji Ministrstvo za zdravstvo Republike Slovenije izda
navodilo z bistvenimi elementi za izdajo odločb in sklenitev
pogodb o koncesiji.

3.2.2. Koordinacija in usmerjanje celovite zdravstvene
dejavnosti

V okviru celovite zdravstvene dejavnosti bodo posebne
pozornosti in spodbude deležni programi osnovne zdravstve-
ne dejavnosti. S strokovnimi merili za ugotavljanje kakovosti
dela se bo bolje vrednotilo uspešno izvajanje njenih storitev
in programov. Pri tem bo dana prednost izvajanju in financi-
ranju preventivnih programov v skladu z navodili ministra za
zdravstvo. Na ta način bo mogoče doseči večji delež sred-
stev za osnovno zdravstveno dejavnost.

Bolj razpršeno zdravstveno dejavnost bodo na posa-
meznih širših območjih, ki bodo pokrivala območja več
novih občin, spremljali in usklajevali koordinatorji zdravstve-
ne dejavnosti. Delovali bodo v območnih zavodih za
zdravstveno varstvo za preventivo. Zavodi za zdravstveno
varstvo bodo skupaj z občinami, zdravstvenimi domovi in
lekarnami sodelovali pri oblikovanju mreže javne zdravstve-
ne službe na primarni ravni. Medtem ko so za koordinacijo
organizacije nujne medicinske pomoči, dežurno službo in
reševalne prevoze na primarni ravni odgovorni pristojni
zdravstveni domovi.

3.2.3. Lekarniška dejavnost

Postopna privatizacija lekarn bo odvisna od zakonskih
predpisov. Lekarniška dejavnost lahko postopno preide v
zasebno dejavnost. S povečanjem števila lekarn in farma-
cevtov se bo izboljševala lekarniška mreža in konkurenčnost
v kakovosti preskrbe z zdravili. Z enakomerno porazdelitvijo
lekarniških enot bo zagotovljena boljša dostopnost do zdra-
vil.

Posebna skrb bo namenjena svetovanju bolnikom o
varni uporabi zdravil, tudi pri samozdravljenju, tesnejšemu
sodelovanju z zdravniki pri predpisovanju zdravil, kar bo
prispevalo k racionalnejši porabi zdravil in uveljavitvi koncep-
ta farmacevtske skrbi v Sloveniji.

3.2.4. Specialistična ambulantna dejavnost

Izvajala bo strokovno usmerjeno specialistično
zdravstveno varstvo nehospitaliziranih bolnikov. Ministrstvo,
pristojno za zdravstvo bo pripravilo kriterije za podeljevanje
koncesij za opravljanje javne službe v specialistično ambu-
lantni dejavnosti, v katerih bodo upoštevani kadrovski in

storitveni normativi ter načelo za ohranjanje zdravstvenih
storitev na lokaciji zdravstvenega doma. Koncesije za oprav-
ljanje teh storitev na drugih lokacijah bodo možne le kadar
bodo istovrstne storitve zagotovljene tudi na lokaciji
zdravstvenega doma. Pogoje in oblike takega sodelovanja
bo predpisal poseben pravilnik, ki ga bo izdalo Ministrstvo
za zdravstvo.

S spremembo načina financiranja specialistične ambu-
lantne dejavnosti bomo skrajšali čakalne dobe in omogočili
enako dostopnost pravic iz obveznega zdravstvenega zava-
rovanja.

Potrebno bo določiti in nadzorovati cene zdravstvenih
storitev tudi za zasebno zdravstveno dejavnost brez konce-
sije.

3.2.5. Bolnišnična dejavnost

Za zmanjšanje stroškov bolnišnične dejavnosti se uve-
dejo takšni načini bolnišničnega zdravstvenega varstva, ki
bodo zmanjševali ležalno dobo oziroma število bolnikov, ki
bivajo v bolnišnicah preko noči.

Zato bomo uvedli negovalne bolnišnice, bolnišnice na
domu, bolnišnice v katerih bivajo bolniki kratek čas in dnev-
ne bolnišnice.

Določili bomo vsebino njihovega dela in pogoje za
njihovo uvajanje. Uvajanje novih oblik bolnišnic bo pogoje-
valo postopno prilagajanje kadrovskih normativov na po-
dročju bolnišnične zdravstvene dejavnosti, na področju
zdravstvene nege pa poglobljeno sodelovanje z osnovno
zdravstveno dejavnostjo in področjem socialnega varstva.

Zaradi boljše izmenjave znanja in izkušenj naj bi se
bolnišnice bolj povezale med seboj tudi z izmenjavo strokov-
njakov. Diagnostični in terapevtski ukrepi vezani na drago
opremo se bodo opravljali le v bolnišnicah, katere bo verifi-
ciralo Ministrstvo za zdravstvo. Pri teh preiskavah bodo lah-
ko sodelovali usposobljeni strokovnjaki iz vseh bolnišnic.

Bolnišnice bodo poskrbele za racionalno, klinično
učinkovito, varno in strokovno učinkovito terapijo z zdravili,
kar pogojuje tudi razvoj bolnišnične lekarniške dejavnosti
in vpeljavo metod farmakoekonomskih analiz v načrtovanju
terapije.

3.2.6. Zdravstvena nega

Zdravstvena nega se bo razvijala skladno s kadrovski-
mi, izobraževalnimi in materialnimi pogoji na osnovi dolgo-
ročnega programa razvoja zdravstvene nege v Republiki
Sloveniji s posebnim poudarkom na negi kroničnih bolnikov
na domu in v zavodih.

Patronažna služba je posebna oblika dela zdravstvene
nege. Je edina zdravstvena služba, katere osnovna dejav-
nost je zaznava zdravstvenih razmer v lokalni skupnosti, v
okolju, kjer ljudje živijo in pravočasno usmerjanje bolnikov v
zdravstveni sistem. Patronažna služba mora letno izdelati
analizo zdravstvenega stanja prebivalstva na geografskem
področju, ki ga pokriva zdravstveni dom (število ostarelih,
kroničnih bolnikov, nosečnic, ogroženih zaradi revščine,
invalidov itd.) in poročilo o tem, kolikšen delež skupin s
posebnimi potrebami je patronažna služba v tekočem letu
obiskala.

3.2.7. Nujna medicinska pomoč

Zagotovili bomo razvoj nujne medicinske pomoči na
vseh treh nivojih delovanja službe (predbolnišnična nujna
medicinska pomoč, bolnišnična medicinska pomoč in nujni
reševalni prevozi). Na tem področju delovanja bomo vzpo-
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stavili tesno povezavo tudi z nemedicinskimi udeleženci iz-
vajanja nujne medicinske pomoči in organizirali primeren
transport akutno ogroženih bolnikov in poškodovancev ter
preučili možnost uvedbe novih pristopov pri izvajanju nujne
medicinske pomoči poškodovancem v prometu (npr. reše-
vanje z motornim kolesom …). Strokovne pogoje, organiza-
cijo in izvajanje urgentne medicine bo uredil poseben za-
kon. Posebno pozornost bomo posvetili tudi zagotavljanju
pogojev za razvoj katastrofne medicine oziroma zdravstve-
nega varstva v izrednih razmerah.

3.2.8. Dolgotrajna nega

Da bi vzpostavili enoten sistem dolgotrajne nege v dr-
žavi in zagotovili ustrezno vsebinsko koordinacijo nosilcev
nege, ki naj bi s svojim delom omogočili starejšim osebam,
telesno prizadetim osebam in drugim posameznikom po-
trebnim dolgotrajne nege, kakovostne zdravstvene, social-
ne in druge storitve bo potrebno v Sloveniji vzpostaviti enot-
no obvezno javno zavarovanje za dolgotrajno nego. Upravi-
čenci bi bili deležni pravic v naravi (storitve v ustanovah)
in/ali pravic v obliki denarnih nadomestil. Takšen sistem
dolgotrajne nege, ki bi temeljil na enotni organiziranosti in
javnem zavarovanju ne bo zahteval bistveno povečanje jav-
nih sredstev, prinesel pa bo večjo pravičnost in s tem zado-
voljstvo ljudi.

3.2.9. Zagotavljanje kakovosti v zdravstvu

Pospešili bomo pripravo projektov za dvig kakovosti v
sistemu zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarova-
nja, vključno z ekonomičnostjo poslovanja, predvsem pa za
smotrno uporabo javnih sredstev.

Z usposabljanjem zdravstvenega osebja, smotrno upo-
rabo ustrezne tehnologije, definiranjem postopkov in pro-
gramov kakovosti bomo postopno uvajali celovito kakovost
obravnave bolnikov v postopkih zdravljenja.

Razvijali bomo prostovoljno delo v bolnišnicah kot eno
izmed oblik izboljšanja kvalitete življenja bolnikov med hospi-
talizacijo in kot eno od oblik razbremenitve strokovnega
kadra pri zadovoljevanju laičnih potreb bolnikov.

3.2.10. Pobolnišnična skrb

Izdelali bomo programe skupnostne skrbi za ljudi z
dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki jih bodo izva-
jale nevladne organizacije s področja duševnega zdravja.
Programi bodo usmerjeni v področju rehabilitacije in preven-
tive, s posebnim poudarkom pri reševanju kriznih situacij.

Programi nevladnih organizacij za duševno zdravje
bodo prispevali k zmanjševanju stopnje hospitalizacije du-
ševno bolnih in omogočanju kakovostnejšega bivanja v
skupnosti.

3.3. Izobraževanje in strokovno usposabljanje

3.3.1. Dodiplomsko izobraževanje

Vpis na medicinsko fakulteto in na druge zdravstvene
šole naj izhaja iz strokovno ocenjenih in preverjenih potreb
po določenih zdravstvenih poklicih v mreži javne zdravstve-
ne službe in izven nje (zasebniki brez koncesije, slovenski
zdravniki na tujem, tuji študenti, samoplačniki itd.). V učne
programe vseh zdravstvenih šol naj bo vključeno poznavanje
zdravstvene ekonomike, kakor tudi vsebine in ciljev SZO
“Zdravje za vse“ in zmožnosti ter načinov njihovega dosega-
nja v Sloveniji. Predvsem zdravniki naj v zadnjem letu šolanja

dobijo izbrana znanja o ekonomskem in socialnem okolju, v
katerem bodo opravljali svoj poklic, pa tudi psihološka zna-
nja, ki so pomembna za odnose med zdravnikom in bolni-
kom.

3.3.2. Podiplomsko izobraževanje

Javni zdravstveni zavodi in koncesionarji morajo zapo-
slovati pripravnike, sekundarije in specializante do pridobi-
tve pravice za samostojno delo. Programe pripravništva je
potrebno prilagoditi tudi potrebam delodajalcev. Za to jim
pripadajo tudi ustrezna sredstva. Z administrativnimi in fi-
nančnimi ukrepi, kot so štipendije (država, Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, lokalne skupnosti, pod-
jetja), zagotovljeno delovno razmerje, ustrezna plača in ka-
drovsko stanovanje, naj se zdravstvene delavce spodbuja in
zaveže, da se bodo usposabljali in kasneje tudi zaposlili v
strokah in krajih, kjer so v mreži javne zdravstvene službe
najbolj potrebni. Konkretni pogoji za podiplomsko usposab-
ljanje zdravstvenih delavcev bodo vneseni v vsakoletne do-
govore med partnerji.

Pri odločanju o specializacijah v osnovni dejavnosti
mora imeti absolutno prednost specializacija iz družinske
medicine, razen v tistih večjih mestih, kjer je mogoče in
smiselno zagotoviti 24-urno zdravstveno varstvo otrok. Vse-
bino specializacije iz družinske medicine bo nujno potrebno
posebej določiti in jo obogatiti z znanji iz področja preventiv-
ne in urgentne medicine za vse starostne skupine prebi-
valstva. Dosedanjim specialistom splošne medicine, in ti-
stim v dispanzerjih, je potrebno omogočiti pridobitev ustrez-
nih znanj v obliki podiplomskega tečaja z izbranimi poglavji iz
vsebine specializacije družinske medicine.

Pri odločanju o specializacijah v lekarniški dejavnosti
naj imajo prednost tiste, ki prispevajo k varni in racionalni
uporabi zdravil.

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

Potrebe po novih zdravstvenih delavcih v mreži javne
zdravstvene službe, ki bodo nastale zaradi upokojitev, odho-
dov v zasebno delo zaradi prilagoditve delovnega časa di-
rektivam EU ali zaradi drugih vzrokov, bodo zdravstveni za-
vodi in koncesionarji pravočasno vnaprej prijavili Ministrstvu
za zdravstvo. To jim bo priznalo sredstva za šolanje bodočih
strokovnjakov do pridobitve pravice za samostojno opravlja-
nje poklica. Zdravnike, ki mimo teh potreb po končanem
sekundarijatu nadaljujejo s specializacijo, bodo plačevali jav-
ni zdravstveni zavodi in koncesionarji sami. Možnost volonti-
ranja bo za vse in povsem odprta.

Za tista strokovna področja, za katera zaradi premajh-
nega zanimanja ni mogoče zagotoviti dovolj strokovnega
kadra se bodo zagotovila posebna finančna sredstva.

3.3.3. Strokovno usposabljanje

Zaradi naglega razvoja medicinske in farmacevtske zna-
nosti le redno sprotno usposabljanje in izobraževanje omo-
goča ustrezno strokovno raven dela. Zato bo treba v posa-
meznih zdravstvenih zavodih in na posameznih strokovnih
področjih, pomembnih za sistem slovenskega zdravstvene-
ga varstva, finančno podpirati strokovno usposabljanje in
raziskovalno delo. Potrebno bo vzpodbujati izobraževanje
strokovnih stanovskih združenj. Pri tem naj sodelujejo tudi
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zdravstvene šole, še zlasti medicinska fakulteta in fakulteta
za farmacijo. Omogočiti bo treba tudi kupovanje strokovne
literature in vključevanje v mednarodno informacijsko mre-
žo, ki zdravstveno osebje hitro in enostavno seznanja z
najnovejšimi dosežki.

Za organizacijo strokovnih srečanj na domači ali med-
narodni ravni, bo potrebno predpisati splošne pogoje, ki naj
določijo tako njihovo pogostnost, kakor tudi organizacijske
in finančne pogoje oziroma vse oblike odgovornosti organi-
zatorjev.

3.4. Financiranje, upravljanje in vodenje
zdravstvenega varstva

V prihodnjih letih bomo zaradi zagotavljanja nespre-
menjene ravni zdravstvenega varstva ohranili delež javnih
izdatkov za zdravstvo v višini 7% BDP. Zaradi napredka
medicinske tehnologije in zahtevnejših medicinskih postop-
kov bo možno ohranjanje sedanje ravni zdravstvenih pro-
gramov le ob doslednem obvladovanju stroškov in upošte-
vanju prioritet.

Pri urejanju odnosov med državo, izvajalci in poklicnimi
združenji bomo ohranjali razvoj partnerstva, ker dolgoročno
zagotavlja večjo učinkovitost, soodgovornost in uspešnost
pri oblikovanju, financiranju ter izvajanju zdravstvenih stori-
tev in programov.

3.4.1. Obvladovanje javnih izdatkov za zdravstvo

V pogojih omejenih sredstev iz javnih virov za zdravstve-
no varstvo in ob enakih pravicah do zdravstvenega varstva
bo mogoče čim večjo dostopnost do zdravstvenih storitev
vzdrževati le z obvladovanjem stroškov in širitvijo prostovolj-
nega zdravstvenega zavarovanja.

Predvsem bomo to dosegali z načinom financiranja
programov in storitev v zdravstvenem varstvu z uvajanjem
stimulacij izvajalcev za smotrno izvajanje programov, zmanj-
ševanje nepotrebnih storitev, spodbujanje razvoja strokov-
nosti in čimbolj gospodarnega ravnanja s sredstvi.

Zaostreni bodo pogoji in odgovornosti vodilnih delav-
cev v zdravstvenih zavodih za gospodarjenje z vnaprej znani-
mi in dogovorjenimi sredstvi. Potrebno jim bo omogočiti, da
bodo o morebitnih prihrankih odločali sami. Hkrati pa bodo
morali biti zagotovljeni mehanizmi vzpodbud za zdravstveno
osebje, da z racionalnim ravnanjem prispevajo k zniževanju
stroškov zdravstvenih zavodov.

Skladno s temi usmeritvami je mogoče pričakovati, da
bodo ostala javna sredstva za zdravstvo ob obvladovanju
javnih izdatkov za zdravstvo na ravni rasti družbenega bruto
proizvoda.

3.4.2. Mehanizmi plačevanja programov in zdravstvenih
storitev

V prihodnjih sistemih plačevanja zdravstvenih progra-
mov bosta morala biti ključna dejavnika učinkovitost izvajal-
cev in kakovost zdravstvenih storitev, da bo opravljeno delo
tudi učinkovito in transparentno. Opravljeno delo bomo mo-
rali evidentirati in meriti tako po fizičnih kazalnikih (število
bolnikov, število obiskov) kot po opravljenih medicinskih
storitvah in ugotoviti kakovost opravljenega dela in njegov
vpliv na nivo zdravstvenega stanja prebivalstva. V ta namen
se vpeljuje kartica zdravstvenega zavarovanja oziroma
zdravstvena kartica.

V dograjevanju mehanizmov financiranja programov
zdravstvenih storitev na vseh ravneh, bo potrebno zagotoviti
vzpodbude za zasebne zdravnike in javne zdravstvene zavo-
de za večji obseg zdravstvenih storitev na primarni ravni pred

napotitvijo na sekundarno in terciarno raven, oziroma da
bodo izvajali bolj kakovostno celovito obravnavo pred napo-
titvijo na sekundarno in terciarno raven.

Skrajševanje ležalnih dob in večje število obravnavanih
primerov bo možno poleg večjega obsega zdravljenja na
način “dnevne bolnišnice“, tudi z boljšo organizacijo in iz-
vedbo diagnostičnih postopkov na ambulantni način ter z
učinkovitejšo izrabo moderne diagnostične tehnologije.

Na področju specialistično ambulantne dejavnosti v
bolnišnicah bo potrebno po predhodnem spremljanju učin-
kovitosti dela s pacienti in finančne učinkovitosti standardizi-
rati posamezen specialistični pregled. V smislu racionaliza-
cije zdravstvenega varstva bomo izvedli racionalno delitev
dela v korist boljše izrabe zdravstvenega varstva.

V naslednjem obdobju bomo razvijali in dograjevali ob-
stoječe sisteme financiranja programov zdravstvenih storitev
tako, da bo zagotovljen skladen razvoj medicinskih strok,
zdravstvene mreže v Republiki Sloveniji ter ustreznejše vred-
notenje rezultatov dela zdravstvenih delavcev.

Za zagotavljanje pravičnejše delitve sredstev med izva-
jalci, skladnejšega razvoja strok in zdravstvene mreže in
kakovostnega uresničevanja pravic zavarovanih oseb bomo
uveljavili različne pristope v financiranju posameznih
zdravstvenih dejavnosti. Način financiranja zdravstvenih pro-
gramov in storitev bo prospektiven, kar pomeni da bodo
vrednosti programov po dejavnostih v naprej znane oziroma
določene v skladu z razpoložljivimi sredstvi zdravstvenega
zavarovanja. Podrobnejše načine, metode vrednotenja pro-
gramov in storitev bodo določali partnerji v sistemu zdravstve-
nega varstva. Pri tem bodo upoštevali naslednje usmeritve:

a) V osnovni zdravstveni dejavnosti se bo še nadalje
uporabljal sistem glavarine, ki naj bi v dejavnostih splošnih
ambulant, otroških in šolskih dispanzerjev ter dispanzerjev
za ženske prinašal polovico prihodka, medtem ko bi poeno-
stavljeni storitveni sistem prinašal drugo polovico prihodka.
Količina upravičeno opravljenih storitev bo odvisna v teh
dejavnostih od števila opredeljenih zavarovanih oseb, ob
istočasnem upoštevanju različnega koriščenja glede na sta-
rost opredeljenih (količniki glede na starost). Vrednost posa-
mezne standardne ekipe bo v vsej Sloveniji enaka, kar po-
meni tudi enake cene za storitve in za glavarino. Prihodek
standardnih ekip pa bo odvisen od števila opredeljenih zava-
rovanih oseb. Stroški laboratorijske dejavnosti bodo še na-
dalje sestavni del cene storitev in glavarine.

b) Zdravstvena nega na domu bo imela storitveni si-
stem, ki bo vseboval le nekaj cenovno različnih opravil,
patronažna dejavnost pa sistem realizacije letnega načrta.

c) V zobozdravstveni dejavnosti bo ohranjen storitveni
sistem, pri čemer je potrebno število storitev bistveno zmanj-
šati in uvesti odvisnost števila upravičenih storitev od števila
opredeljenih zavarovanih oseb. Tudi v tej dejavnosti bodo
cene storitev še nadalje enake v vsej Sloveniji.

d) V reševalni službi bo cena prevoženih kilometrov pri
nenujnih prevozih enaka pri vseh prevoznikih. Nujne prevo-
ze pa bodo opravljale le reševalne postaje v javnih zavodih in
to v okviru dogovorjenih pavšalnih zneskov.

e) V bolnišnični zdravstveni dejavnosti se bo sistem
financiranja spreminjal v smeri plačevanja po primerih ob
opuščanju plačevanja bolnišnično oskrbnih dni. Uvedena
bo postopoma diferencirana cena primera glede na diagno-
zo, težo obolenja in s tem zvezanimi stroški. V ceni primera
bodo zajeti vsi stroški diagnostike in terapije. Število prime-
rov in njihova struktura pa bo vnaprej dogovorjena in bo
odvisna od gravitacijskega območja posameznega oddelka
posamezne bolnišnice ob upoštevanju dogovorjene stopnje
hospitalizacije. Realizacija programa pa bo osnova za dogo-
vorjeni program v naslednjem letu. Cena primera bo na vseh
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oddelkih iste stroke posameznih bolnišnic enaka. Dokler ne
bo izdelan sistem plačevanja po primerih v celoti, bo razlika
v ceni primera enaka le v vseh oddelkih iste kategorije.
Razlika med bolnišnicami različne kategorije pa bo odvisna
od kadrovskih in materialnih standardov za posamezne kate-
gorije in oddelke, ki jih bodo partnerji vsako leto dopolnjeva-
li in sprejemali v področnem dogovoru za bolnišnično
zdravstveno dejavnost.

f) V zdraviliški zdravstveni dejavnosti bo še nadalje ve-
ljal sistem plačevanja nemedicinskega dela in medicinskega
dela dnevne oskrbe.

g) V specialistični ambulantni dejavnosti bo še nadalje
uveljavljen storitveni sistem, ki pa bo doživel temeljito preno-
vo in posodobitev, kjer bo dan večji poudarek neposredne-
mu delu s pacientom, zlasti prvemu pregledu in določen
možen odstotek preiskav funkcionalne diagnostike. Število
opravljenih prvih pregledov bo poleg skupnega števila stori-
tev merilo doseganja programa in upravičenosti do planira-
nega dogovorjenega prihodka. Cene storitev bodo v istih
dejavnostih v vsej državi enake in bodo vsebovale tudi sred-
stva za kritje stroškov laboratorijske dejavnosti. Enakost cen
pa pomeni tudi enakost kadrovske sestave ekip, enake kva-
lifikacijske strukture in enakost stroškov na ekipo.

h) V lekarniški dejavnosti se bo financiranje dejavnosti
uskladilo z evropskimi sistemi.

a) V socialno-varstvenih zavodih bo sistem financiranja
še nadalje slonel na zaračunavanju treh vrst dnevnih neg.
Cena posamezne vrste nege bo v vsej državi enaka.

j) Cene storitev zavodov in drugih izvajalcev, ki opravlja-
jo zdravstvene storitve za izvajalce obveznega zdravstvene-
ga zavarovanja, niso pa pogodbeni partnerji z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, bo odobraval minister za
zdravstvo in bodo temeljile na istih kalkulativnih elementih,
kot bodo veljali za druge izvajalce obveznega zdravstvenega
zavarovanja.

3.4.3. Materialne zmogljivosti

Ministrstvo za zdravstvo bo določilo standarde materia-
la in materialnih zmogljivosti v mreži javne zdravstvene služ-
be. To so standardi porabe medicinskega in nemedicinske-
ga materiala in zdravil, uporabe zgradb in prostorov, za
medicinsko in nemedicinsko opremo in podobno. Te stan-
darde bo mogoče prilagajati razvoju zdravstvene službe, pa
tudi spreminjanju zdravstvenega standarda, ki bo posledica
spremenjene zbolevnosti in zahtevnosti ljudi.

Ministrstvo za zdravstvo določi standarde najkasneje v
treh letih po sprejetju nacionalnega programa.

Vzpostavili bomo strokovna telesa, ki bodo ocenjevala
utemeljenost za nabavo, uvajanje in uporabo novih tehnolo-
gij (zdravila, nove metode dela, medicinska oprema, tehnič-
ni pripomočki) ter pripomočkov v diagnostiki in postopkih
zdravljenja, ki se financirajo iz sredstev obveznega zdravstve-
nega zavarovanja, ob upoštevanju strokovnih doktrin zdrav-
ljenja in ekonomskih možnosti države.

3.4.4. Investicije v zdravstvu

Politika investicij bo sledila racionalni izrabi objektov in
drugega premoženja na osnovi izkustvenih standardov pro-
storov in opreme, oziroma tovrstnih standardov, ki so v
pripravi. Posebej po upoštevano skrajševanje ležalne dobe
in s tem prilagojenih potreb po posteljnih zmogljivostih in
vključevanje drugih zdravstvenih programov. Pri investicijah
v opremo pa bo imela, ob upoštevanju zahtev novih medicin-
skih tehnologij, prioriteto smotrna izraba medicinske opre-
me in strategija na področju zdravstvenega varstva. V ta

namen bodo zaradi celovite odgovornosti vključeni v zago-
tavljanje finančnih sredstev tudi uporabniki – upravljalci inve-
sticij.

Cilj zakonskih in drugih podlag za politiko investicij v
zdravstvu je, ustvariti pogoje za razvoj sodobnega zdravstva,
z vsebinsko in krajevno uravnoteženimi naložbami v javno
zdravstveno mrežo, kot izhaja iz tega dokumenta. S spre-
membami zakonodaje bo zagotovljena podlaga za nadalje-
vanje proračunskega financiranja in za financiranje iz drugih
virov. Hkrati bo določen program investicij za srednjeročno
in letno obdobje v skladu z dejanskimi potrebami za delova-
nje javne zdravstvene službe.

Na podlagi teh kriterijev bo potrebno v tem planskem
obdobju zagotoviti ustrezna sredstva zaradi nerealiziranega
programa investicijskih naložb iz zakona za program nujnih
investicij v zdravstveno mrežo, predvsem na področju ureja-
nja infrastrukture, požarne in druge varnosti ter za zagotav-
ljanje standardov prostorov in opreme, ki bodo zagotavljali
verifikacijo vseh javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Vlada
Republike Slovenije.

Posebno prioriteto morajo imeti investicije za urgentno
medicino, sicer ne bo zagotovljena nujna pomoč, skladno z
že veljavnim pravilnikom.

3.4.5. Zaposlovanje v mreži javne zdravstvene službe

Število vseh zaposlenih v mreži javne zdravstvene služ-
be za potrebe obveznega zdravstvenega zavarovanja se pra-
viloma ne bo povečalo. Nove prioritetne naloge zdravstve-
nega varstva se bodo urejevale s prerazporejanjem in prek-
valifikacijo obstoječega osebja. Javni zdravstveni zavodi ne
bodo nadomeščali z novimi zaposlitvami tistih zdravstvenih
delavcev, ki bodo od njih odšli in postali zasebniki s konce-
sijo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa jim bo
za ustrezen odstotek znižal program iz obveznega zdravstve-
nega zavarovanja.

Kjer bodo tehnično-servisni del zdravstva prenesli na
zasebno področje izven zdravstva, se bodo stroški reševal-
nih, tehničnih in finančnih služb sicer vračunali v ceno stori-
tev, ne bodo pa se računali več zaposleni na teh področjih.

Zagotovila se bodo javna sredstva za prezaposlitev,
nujno potrebno prekvalifikacijo, dokvalifikacijo in druge
ustrezne ukrepe za zaposlene v zdravstvu, katerih delo ne
bo več potrebno.

V lekarniški dejavnosti se bo za izvajanje javne službe
povečalo število zaposlenih zaradi predvidene širitve lekar-
niške mreže in izboljšanja lekarniške službe v bolnišnicah.

3.4.6. Zdravstveno informacijski sistem

Za zagotavljanje informacij o izvajanju programov in
zdravstvenih storitev v vseh zdravstvenih dejavnostih potreb-
nih za vodenje politike, načrtovanje, usmerjanje razvoja in
uspešno ter učinkovito funkcioniranje zdravstvenega varstva
bo vzpostavljanje enotnega zdravstveno informacijskega si-
stema ena izmed prednostnih nalog v naslednjih letih. To je
namreč pogoj za nadaljnji strokovni dvig in kakovost
zdravstvenega varstva, možnost izmenjave podatkov in mnenj
med zdravniki (telemedicina), za večjo preglednost nad po-
slovnimi dogodki, spremljanjem ukrepov za racionalnost in
stroškov poslovanja, hkrati pa podlaga za pridobitev potreb-
nih podatkov o uresničevanju partnerskih pogajanj za obli-
kovanje zdravstvenih programov. Tem usmeritvam bo prila-
gojena tudi naložbena politika v zdravstvenih zavodih in uspo-
sabljanje zaposlenih.

Ministrstvo za zdravstvo Republike Slovenije bo skupaj
z ostalimi odgovornimi vladnimi resorji in inštitucijami v siste-



Stran 6668 / Št. 49 / 6. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije

mu zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v
obravnavanem obdobju pripravilo projekt posodobitve
zdravstvenega sektorja s poudarkom na modernizaciji
zdravstveno informacijskega sistema na nacionalni ravni.
Projekt predvideva vzpostavitev nacionalnega centra za iz-
menjavo podatkov zdravstvenega resorja (National Health
Information Clearinghouse) in podatkovnih skladišč pri izva-
jalcih javne zdravstvene službe. Pri tem bodo dosledno upo-
števani mednarodno uveljavljeni standardi na področju
zdravstvene informatike in zagotovljeni vsi potrebni ukrepi za
varovanje podatkov.

3.4.7. Usposabljanje strokovnjakov za vodstvene
funkcije

Za čimboljšo izrabo zdravstvenih zmogljivosti bo vse
pomembnejše učinkovito vodenje in upravljanje. Razvijali in
strokovno krepili bomo vodstvene funkcije. Vodstvom
zdravstvenih izvajalcev mora biti zagotovljena čimvečja stop-
nja avtonomije v okviru pogojev gospodarjenja z javnimi
financami. Hkrati pa si bomo prizadevali za večjo stopnjo
deregulacije in decentralizacije predvsem pri upravljanju bol-
nišnic s ciljem čimbolj učinkovitega upravljanja z razpoložlji-
vimi sredstvi. Zaradi zagotavljanja večje preglednosti in učin-
kovitosti pri upravljanju ter gospodarjenju bomo pri organizi-
ranju zavodov zasledovali princip najustreznejših organiza-
cijskih in upravljalskih nivojev in po potrebi decentralizacijo
obstoječih zavodskih oblik.

Zaradi zahtevnosti upravljanja in vodenja bolnišnic in
drugih zdravstvenih zavodov bomo v tem planskem obdobju
zagotovili ločitev upravne in strokovne funkcije vodstvenih
delavcev v zdravstvenih zavodih.

Omogočili bomo usposabljanje vodilnih delavcev, da si
bodo morali pridobiti ustrezna znanja za vodenje poslovnih
procesov. Imeti morajo takšna znanja in veščine,da bodo
odgovorni za učinkovito organizacijo dela, gospodarno po-
rabo in izrabo vseh virov za poslovni rezultat zavoda. Te
veščine bodo postale pogoj za prevzem vodilnih nalog.

3.4.8. Trženje zdravstvenih storitev

Zaradi izraženih potreb in tržne zanimivosti bomo z
ustreznimi predpisi spodbujali interese izvajalcev v javni
zdravstveni mreži, da razvijajo ponudbe dodatnih zdravstve-
nih storitev, ki ne obremenjujejo javnih finančnih sredstev,
hkrati pa kakovostno dopolnjujejo ponudbo zdravstvenih sto-
ritev v državi. Ti dodatni programi ne bodo smeli zmanjševati
uresničevanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarova-
nja in dostopnosti prebivalcev do zdravstvenih storitev, hkra-
ti pa bodo spodbujali izvajalce v konkurenčno organiziranost
dela in kakovostnejše izvajanje storitev nadstandardnih
zdravstvenih programov. Država bo ustrezno spodbujala trž-
no uspešnost in učinkovitost izvajalcev, da se bodo prilaga-
jali potrebam trga s kakovostjo in cenovno sprejemljivimi
zdravstvenimi storitvami.

3.4.9. Nadzor

Zaradi doseganja čim višje kakovosti strokovnega dela,
ustrezne organiziranosti zdravstva in uravnoteženosti finanč-
nega poslovanja, pravičnosti in dostopnosti do zdravstvene
službe, bomo okrepili strokovni, upravni in nadzor nad ure-
sničevanjem pravic zavarovancev.

Strokovni nadzor posameznih zdravnikov in zobozdrav-
nikov bo izvajala Zdravniška zbornica, drugih strokovnjakov
pa njihove poklicne zbornice. Strokovni nadzor zdravstvenih
zavodov bo izvajalo Ministrstvo za zdravstvo. Upravni nadzor

bo izvajalo Ministrstvo za zdravstvo, nadzor nad uresničeva-
njem pravic in pogodbenih obveznosti zdravstvenih zavodov
in zasebnih koncesionarjev pa Zavod za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije.

Za strokovno svetovanje z nadzorom bodo za odgovar-
jajoče področje posamezni strokovnjaki, skupine strokov-
njakov, razširjeni strokovni kolegiji, poklicne zbornice in sta-
novska društva pripravila strokovne smernice.

V vse oblike strokovnega ali upravnega nadzora bomo
po potrebi lahko vključevali tudi ustrezne strokovnjake iz
tujine.

3.4.10. Sodelovanje ljudi

Glede na pomen pravice do zdravja in zdravstvenih
storitev kot ene izmed temeljnih pravic človeka bomo razvoj-
ne in tekoče probleme zdravstvenega varstva reševali z ak-
tivnim sodelovanjem ljudi. Zato bomo spostavili pogoje za
aktivnejše delovanje sveta za zdravje pri Vladi Republike
Slovenije, območnih svetov zavarovancev in delodajalcev
ter podpirali združevanje in vključevanje potrošnikov oziro-
ma uporabnikov zdravstvenih storitev in zainteresiranih ne-
vladnih organizacij v reševanju specifičnih vprašanj zdravstve-
nega varstva v državi in na posameznih območjih. Za dose-
go teh ciljev bomo razvijali strategije za promocijo pravic in
dolžnosti bolnikov ter sodelovanje zavarovancev, uporabni-
kov oziroma potrošnikov zdravstvenih storitev v načrtovanju,
izvajanju in nadzorovanju sistema pravic iz zdravstvenega
zavarovanja.

4. PREDNOSTNA RAZVOJNA PODROČJA

Za uresničitev predlagane strategije in razvojnih usme-
ritev v prejšnjem poglavju bomo v tem planskem obdobju v
procesu vstopanja v EU uresničevali naslednje prednostne
naloge:

a) Vzpodbujali bomo vse nosilce zdravstvenega varst-
va, da bodo sodelovali pri oblikovanju in izvajanju programov
za promocijo zdravja. Pri tem bodo posebej podprte samo-
zaščitne dejavnosti prebivalstva, organiziranje medsebojne
pomoči pri obvladovanju določenih kroničnih bolezni kot jih
opredeljuje SZO in vse tiste dejavnosti, ki bodo pripomogle
k bolj humani in neinstitucionalni obravnavi določenih sku-
pin prebivalstva in bolnikov.

b) Posebno skrb bomo posvetili vzgoji otrok in mladine
za zdrav način življenja, v kateri bodo sodelovali vsi strokov-
njaki, ki so vključeni v vzgojo, tako da bodo oblikovali in
izpeljali vzgojne programe z aktivnim sodelovanjem staršev
in otrok. Zavezati je potrebno vzgojno-izobraževalni in
zdravstveni sektor k sodelovanju zlasti na področju šolske
medicine in zobozdravstva.

c) V prizadevanjih za preprečevanje številnih dejavni-
kov tveganja, ki lahko iz okolja vplivajo na zdravje ljudi bodo
sprejeti ustrezni zakonski predpisi za varovanje zdravja pred
škodljivimi posledicami fizikalnih, kemičnih in bioloških ter
socialnih dejavnikov.

d) Zaradi nacionalnega pomena zdravstvenega varstva
in glede na pomen pravice do zdravja in zdravstvenih stori-
tev, kot ene izmed temeljnih človekovih pravic, bodo promo-
virani ukrepi varovanja zdravja in življenjskega okolja.

e) Spodbujali bomo raziskave zdravja prebivalstva v
okviru interdisciplinarnih preiskav, s posebno pozornostjo
spremljanja življenjskih navad in vzorcev obnašanja ljudi,
zlasti glede njihovega vpliva na velike zdravstvene probleme:
nalezljive in nenalezljive bolezni, travmatizem in duševne
motnje.
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f) Zadostili bomo osnovnim potrebam po zdravstvenem
varstvu vsega prebivalstva, z dostopno, široko in dobro raz-
vejano mrežo javne zdravstvene službe.

g) Vzpostavili bomo mednarodno sodelovanje pri razre-
ševanju problemov zdravja prebivalcev, ki se lahko rešujejo
le s širšim mednarodnim sodelovanjem. Hkrati bomo krepili
na posameznih zdravstvenih področjih sodelovanje z drugi-
mi državami, kar bo omogočalo sproten dotok novih znanj in
možnost mednarodnih primerjav. Vključevali se bomo v inte-
gralne programe promocije zdravja svetovne zdravstvene
organizacije in javnega zdravstva EU kot so: zdrava mesta,
zdrave šole in drugi.

h) Usklajeno bomo izvajali strategijo varovanja zdravja v
skladu z usmeritvami dokumentov svetovne zdravstvene or-
ganizacije. To usklajevanje bo prevzel svet za zdravje pri
Vladi Republike Slovenije, katerega sestavo in način delova-
nja bomo uskladili s tem planskim dokumentom. V sestavo
sveta za zdravje bodo vključeni predstavniki socialnih part-
nerjev, ki so reprezentativni za področje države kot pred-
stavniki interesov zavarovancev in zavezancev za plačilo
prispevkov zdravstvenega zavarovanja.

i) O zdravju prebivalcev Slovenije bo na podlagi analiz,
stališč in ukrepov Vlade Republike Slovenije v določenih
časovnih obdobjih poglobljeno razpravljal Državni zbor Re-
publike Slovenije.

4.1. Prednostni cilji razvoja zdravstvenega varstva

V skladu z metodologijo SZO je potrebno v načrtova-
nem planskem obdobju razvoja zdravstvenega varstva izpol-
niti šest prednostnih ciljev. Za uresničevanje vsakega cilja
so v tem dokumentu predlagani ukrepi, ki jih bo morala
država uresničiti za zagotavljanje ustrezne ravni zdravstvene
varnosti državljanov.

4.1.1. PRVI PREDNOSTNI CILJ: Oblikovanje politike
varovanja zdravja

Ukrepi:
1. Zagotavljanje razmer za oblikovanje politike krepitve

in povrnitve zdravja
Državni zbor Republike Slovenije bo spremljal izvajanje

nacionalnega programa zdravstvenega varstva Republike
Slovenije. Predvsem pa bodo Vlada Republike Slovenije in
vsa njena ministrstva poskrbela v skladu s svojimi pristoj-
nostmi, da bo pri vseh razvojnih projektih upoštevano varo-
vanje zdravja prebivalstva.

2. Usklajevanje aktivnosti vladnih resorjev
Svet za zdravje Vlade Republike Slovenije bo usklajeval

aktivnosti vladnih resorjev ob sprejemanju projektov, ki lah-
ko kakorkoli vplivajo na zdravje ljudi. Usklajevanje bo zlasti
potrebno pri določanju davčne politike, obrambe, prehran-
ske politike, pri določanju športnih in kulturnih programov,
vpeljavi novih tehnologij in opuščanju starih, prostorskih
rešitvah, in posodobitvi učnih programov, varstva udeležen-
cev v cestnem prometu, varovanja zdravja pri delu.

Čeprav so v posameznih sektorjih že prisotna vlaganja
v zdravje, je očitno, da je potrebno vzpostaviti učinkovito
medsektorsko sodelovanje z jasnimi razmerji in odgovor-
nostmi.

3. Zdravstveno osveščanje in vzgojni programi
Zdravstvenovzgojne vsebine, predvsem o dejavnikih

tveganja, ki ogrožajo zdravje ljudi, bodo vgrajene v vse
izobraževalne programe na vseh stopnjah in zunaj šol, tako
za mladino in odrasle. Aktivnosti bodo načrtovane usklaje-
no in enotno za vso državo in jih bo vodilo Ministrstvo za
zdravstvo.

4. Navajanje na zdrav način življenja
Zdravstvenovzgojna aktivnost med prebivalci bo us-

merjena v navajanje na zdrav način življenja; pri tem bodo
aktivnosti usmerjene v premagovanje tistih dejavnikov, ki
najbolj ogrožajo zdravje in življenje prebivalcev posamezne-
ga območja. Socialno-ekološki programi in projekti za pro-
mocijo zdravja so glavna usmeritev tako strategije SZO
“Zdravje za vse do leta 2000“, ki jo podpira večina evrop-
skih držav in z njo dopolnjuje obstoječe sisteme zdravstve-
nega varstva ter integralne in medsektorske programe obrav-
nave zdravja prebivalstva v določeni oblikovani skupnosti.

5. Varovanje zdravja na lokalni ravni
V reševanje zdravstvenih problemov na lokalni ravni se

bomo vključevali poleg prebivalcev samih in zdravstvenih
delavcev, tudi strokovnjaki drugih ved in predstavniki lokal-
nih skupnosti, gospodarstva ter nevladnih organizacij.

6. Izdelava analiz zdravstvenega stanja prebivalstva za
pripravo prednostnih rešitev za izboljšanje zdravja prebi-
valstva

Prednost bodo imele predvsem multidisciplinarne ana-
lize in projekti za izboljševanje zdravja prebivalstva s sodelo-
vanjem strokovnjakov vseh ved, ki lahko prispevajo k izbolj-
šanju zdravstvenega stanja ljudi.

7. Izobraževanje strokovnjakov za krepitev in povrnitev
zdravja

Spodbujali bomo izobraževanje na področju krepitve
zdravja in medsebojno izmenjavo znanj med strokovnjaki
različnih ved.

4.1.2. DRUGI PREDNOSTNI CILJ: Zmanjševanje razlik
v zdravstvenem varstvu in zdravstvenem stanju

prebivalcev

Ukrepi:
1. Iskanje vzrokov za razlike in njihovo zmanjševanje
Izdelali bomo raziskave o razlikah v zdravstvenem varst-

vu in zdravstvenem stanju različnih skupin prebivalstva po
spolu, starosti, socialnem položaju, izobrazbi in območjih.
Pri tem bodo raziskave usmerjene tudi v preučevanje različ-
nih dejavnikov tveganja, ki najbolj ogrožajo zdravje in življe-
nje prebivalcev posameznih območij. Ukrepanje pa bo us-
merjeno v njihovo zmanjševanje. Na podlagi teh raziskav
bodo pripravljeni predlogi za zmanjšanje razlik.

2. Zagotavljanje pravične dostopnosti do zdravstvenih
storitev

Zagotovili bomo potrebno enakomernejšo obveščenost
prebivalstva o zdravstvenih pravicah in o možnostih, ki jih
nudi zdravstveno varstvo.

Za delovanje sistema zdravstvenega zavarovanja bo
ključnega pomena dobra obveščenost zavarovancev o nji-
hovih pravicah. V ta namen bodo določeni standardi za
njihovo obveščenost: vsaka čakalnica oziroma prostor, kjer
zavarovanec plača za samoplačniško ali nadstandardno
zdravstveno storitev, oziroma doplačilo k ceni zdravstvene
storitve, bo opremljen s preglednimi informacijami o pravi-
cah zavarovancev. Zavarovanec bo na teh mestih obveščen
vsaj o dogovorjenih čakalnih dobah za posamezne zdravstve-
ne storitve v okviru obveznega zavarovanja, o standardih
storitev, za katera doplačil ni in o višini doplačil za nadstan-
dard oziroma za samoplačniško storitev. Dodano mora biti
tudi navodilo o izbiri osebnega zdravnika ter mesto za pritož-
be v primeru kratenja pravic.

Zmanjševali bomo potrebne razlike v financiranju
zdravstvenih programov po območjih, če niso objektivno
utemeljene.

Če zaradi omejenih finančnih možnosti prihaja pri za-
gotavljanju zdravstvenih pravic do čakalnih dob, je nujno
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potrebno zagotoviti pravično dostopnost. Morebitna pred-
nostna obravnava je lahko pogojena samo s strokovnimi
kriteriji.

3. Skladen razvoj zdravstvenih dejavnosti
Prednost bodo imele tiste vrste zdravstvene dejavnosti

oziroma stroke v posameznih območjih, ki bodo najbolj
učinkovito zmanjševale razlike. Izhodišče za ukrepe bo ugo-
tovljeno epidemiološko stanje bolezni in preskrbljenost pre-
bivalstva z zdravstvenimi programi.

4. Smotrna uporaba sredstev za zdravstveno varstvo
po območjih

S smotrnim vlaganjem v zdravstvene zmogljivosti po
območjih, s spodbujanjem gospodarnega ravnanja, uvaja-
njem zasebnega dela in ustrezno ceno storitev, bomo zago-
tovili čim bolj pravične možnosti do koriščenja zdravstvenih
storitev in kakovost storitev za zadovoljevanje potreb prebi-
valcev.

4.1.3. TRETJI PREDNOSTI CILJ: Spreminjanje zdravju
škodljivih vzorcev vedenja

Spreminjanje vzorcev vedenja posega na kajenje, pre-
hrano, telesne aktivnosti, čezmerno uživanje alkoholnih pi-
jač in drog, duševno zdravje, spolno in reproduktivno zdrav-
je. Aktivnosti temeljijo na zdravstvenovzgojnih vsebinah in
učenju veščin za njihovo udejanjanje.

Ukrepi:
1. Aktivnosti za preprečevanja kajenja
Aktivnosti bomo usmerjali na štiri področja: uveljavlja-

nje programov za preprečevanje kajenja, razvijanje razmer
za možnost izbire okolja brez kajenja, priprava in izvajanje
programov za odvajanje kajenja. Zaposleni bomo promovi-
rali delovna mesta brez tobačnega dima. Predlagali pa bo-
mo tudi, da se del davščin od prodaje tobačnih izdelkov
nameni za vzgojo in osveščanje prebivalstva ter financiranje
preventivne dejavnosti.

2. Uvajanje zdrave in uravnotežene prehrane
Aktivnosti bomo usmerjali predvsem v osveščanje pre-

bivalcev o načelih zdrave, uravnotežene prehrane in uvaja-
nje prehranskih navad v smislu pravilne izbire živil in bio-
loške sestave hrane. Organiziran bo stalen prehranski nad-
zor zaradi proučevanja zdravstveno statističnih podatkov o
obolevnosti in smrtnosti, ki so v posredni in neposredni
zvezi z načinom in kakovostjo prehrane, ugotavljanje stanja
prehranjenosti predvsem ogroženih skupin prebivalstva in
sodelovanje pri vodenju prehranske politike v državi, usmer-
janju v pridobivanje in ponudbo zdrave hrane.

Za spremljanje problematike na področju prehrane bo
Vlada Republike Slovenije ustanovila Urad za prehrano, pri
Ministrstvu za zdravstvo pa bomo ustanovili komisijo za živila
in prehrano, ki bo strokovno posvetovalno telo izključno za
reševanje zdravstvene problematike.

3. Povečanje števila telesno in športno aktivnih prebi-
valcev

Z načrtovanimi aktivnostmi bomo povečevali število te-
lesno in športno aktivnih prebivalcev vseh starosti, pred-
vsem odraslih, s ciljem fizične in psihične krepitve ter pre-
prečevanja bolezni srca in ožilja in drugih kroničnih degene-
rativnih bolezni.

4. Preprečevanje čezmernega uživanja alkoholnih pi-
jač in nedovoljenih drog

Izdelali in uresničevali bomo nacionalni program za
preprečevanje čezmernega uživanja alkoholnih pijač in ne-
dovoljenih drog; aktivnosti bodo usmerjene predvsem v delo
z mladino, družino in šolo. Predlagali bomo, da se del dav-
ščin od prodaje alkohola uporabi za zdravstveno varstvene
aktivnosti.

5. Izboljšanje duševnega zdravja
Izdelali in uresničevali bomo programe za zdravo du-

ševno življenje, predvsem otrok in mladine, s spodbujanjem
vključevanja v programe za obvladovanje stresov zaposlenih
na delovnem mestu in ostarelih.

6. Pospeševanje spolnega in reproduktivnega zdravja
Pripravili in izvajali bomo program za zdravo spolnost,

ki bo posegal na tri področja: na spolno vzgojo, načrtovanje
družine in na preprečevanje spolno prenosljivih bolezni. Pri
obvladovanju okužbe z virusom HIV bomo izvajali nacionalni
program borbe proti aidsu.

4.1.4. ČETRTI PREDNOSTNI CILJ: Kakovostno
življenjsko okolje

Proučevanju kakovosti življenjskega okolja bo zaradi
njegovega vpliva na zdravje ljudi namenjena posebna pozor-
nost. Za dosego zastavljenih ciljev bomo načrtovali in ure-
sničevali priporočila svetovne zdravstvene organizacije, za-
jeta v ‘Evropski listini o življenjskem okolju in zdravju’, ter
Helsinški in Londonski deklaraciji o okolju in zdravju.

Ukrepi:
1. Vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje

zdravstveno ekoloških razmer.
2. Ugotavljanje onesnaženja elementov življenjskega

(pitne vode, živil, zraka, zemlje) in proučevanje njihovih vpli-
vov na zdravje ljudi, ocena nevarnosti, viri, vrste, metode
odkrivanja, zmanjševanje oziroma odstranjevanje škodljivo-
sti. Ugotavljanje in proučevanje vpliva onesnaženosti narav-
nih prvin (zrak, zemlja, voda itd.) in splošne obremenjenosti
okolja na zdravje ljudi, ocena nevarnosti, predlogi za zmanj-
ševanje in odstranjevanje škodljivosti.

3. Preučevanje škodljivih vplivov na zdravje posamez-
nih občutljivih skupin prebivalcev: nosečnice, otroci, sta-
rostniki, kronični bolniki in delavci s predlogi ukrepov za
zmanjševanje škodljivih vplivov.

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

5. Osveščanje o prednostih sodobnih, okolju in delav-
cem manj škodljivih tehnologij, ki zmanjšujejo ogrožanje
zdravja v življenjskem, delovnem in bivalnem okolju.

6. Preverjanje vseh zakonskih predpisov iz vidika pre-
prečitve škodljivih vplivov na zdravje ljudi ter iz vidika usklaje-
nosti z direktivami EU.

7. Priprava ter izvajanje nacionalnega programa okolje
in zdravje z natančno zastavljenimi zdravstveno ekološkimi
cilji in sodelovanje pri pripravi nacionalnega programa varst-
va okolja.

4.1.5. PETI PREDNOSTI CILJ: Spodbujanje razvoja
stroke in izboljšanje kakovosti dela zdravstvene

dejavnosti

Ukrepi:
1. Smotrno organiziranje zdravstvene dejavnosti
Razvijali bomo sistem, ki bo čim bolje povezal skrb za

bolnika na vseh treh ravneh (primarni, sekundarni in terciar-
ni), pri čemer mora ostajati zagotavljanje večine zdravstvenih
potreb čim bližje prebivalstvu. Osnova sistema mora še na-
prej ostati primarno zdravstveno varstvo z izbranim zdravni-
kom kot osebo, preko katere vstopa posameznik v zdravstve-
ni sistem in ki izvaja sam ali s pomočjo nasvetov usmerjenih
strokovnjakov zdravstveno varstvo vsakega posameznika v
vseh njegovih življenjskih obdobjih. Sekundarno in terciarno
zdravstveno varstvo pa zagotavlja sistem občasnega usmer-
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jenega svetovanja in izvajanja zahtevnejših diagnostičnih,
zdravstvenih in rehabilitacijskih postopkov. Možnost, da spe-
cialist na sekundarni ali terciarni ravni postane bolnikov stal-
ni zdravnik za določen zdravstveni problem, je potrebno
omejiti samo na najbolj medicinsko zahtevne primere. Z
ustreznim izobraževanjem in povezovanjem med zdravniki
na primarni in sekundarni ravni pa omogočiti, da bo večje
število bolnikov kot doslej ostajalo v trajni oskrbi na primarni
ravni.

S pomočjo stalnega izobraževanja, standardov, pisnih
navodil o najprimernejšem načinu izvajanja posameznih
zdravstvenih postopkov ter izvajanjem strokovnega nadzora
bo potrebno krepiti upoštevanje načel dobre klinične prakse
in s tem zagotavljati, da se določena storitev izvaja v mejah
pričakovane kakovosti ne glede na to, ali se izvaja na primar-
ni, sekundarni ali terciarni ravni.

2. Razvoj enotnega zdravstvenega informacijskega si-
stema

Zagotavljali bomo koordiniran razvoj in poenotenje ob-
stoječega zdravstvenega informacijskega sistema in infor-
macijskih podsistemov. Tako razvit informacijski sistem bo
podpiral načrtovanje, spremljanje in vrednotenje razvijanja
zdravja, zdravstvenega varstva in zdravstvenih dejavnosti ter
ocenjevanje kakovosti zdravstvenega varstva.

Prednostni cilj je zagotovitev ustrezno razvite, hitre in
varne informacijske in komunikacijske infrastrukture, elek-
tronski dostop do strokovnih medicinskih revij na internetu.

3. Spodbujanje analitike na vseh ravneh zdravstvenega
varstva

Analitika opravljenega dela in njegovih učinkov bo po-
stala sestavni del delovanja zdravstvene dejavnosti na vseh
ravneh. Na regionalni in državni ravni bomo pospešili izobra-
ževanje analitičnih ekip, ki bodo sposobne opravljati kako-
vostne analize učinkovitosti sistema zdravstvenega varstva in
analize zdravstvenega stanja prebivalstva.

4. Uvedba primernih ekonomskih in finančnih instru-
mentov

Mehanizmi financiranja morajo spodbujati racionalen
način izvajanja zdravstvenih programov in vplivati na višjo
raven kakovosti zdravstvenih storitev.

Način plačevanja zdravstvenih programov mora spod-
bujati zagotavljanje kakovostne in učinkovite obravnave
čim večjega števila bolnikov, “po načelu, da denar sledi
bolniku“.

5. Uvedba sistema celovite kakovosti dela (integrirane-
ga razvoja kakovosti)

Na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti bomo uveljav-
ljali sistem celovite kakovosti dela s ciljem, da razvijamo
zmogljivosti sistema zdravstvenega varstva tako, da bo bolje
ustrezal željam in potrebam bolnikov in vsega prebivalstva
ob smotrni uporabi sredstev.

Integriran razvoj kvalitete mora vpeljati in povezati po-
klicne zdravstvene, vodstvene (menedžerske) in organizacij-
ske metode za izboljševanje kvalitete in hkrati povečevati
vlogo bolnika. Temeljiti mora na razvoju managementa ob
hkratnem sodelovanju zdravstvenih delavcev, izboljševanju
procesov, meritvah in analizah učinkov.

Na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti bosta vzpostav-
ljena strokovni nadzor in kontrola kakovosti dela. Spodbujali
bomo dvig strokovnosti in stroškovne zavesti.

6. Preskrba z zdravili in medicinskimi pripomočki
Z upoštevanjem principov sodobne farmakoterapije si

bomo prizadevali za čim bolj racionalen način predpisova-
nja zdravil in medicinskih pripomočkov. Ohranili bomo vpliv
države na njihovo ceno, skladno s sistemom oblikovanja
cen v EU.

Zakonodajo s področja zdravil in medicinskih pripo-
močkov bomo popolnoma harmonizirali z evropskim prav-
nim redom in s tem omogočili zaščito javnega zdravja po
evropskih standardih, lažji dostop slovenski farmacevtski
industriji do tržišča EU in prost pretok teh izdelkov.

7. Izobraževanje zdravstvenih delavcev
Izobraževanje za vse zdravstvene poklice bomo uskla-

dili z zahtevami EU.

4.1.6. ŠESTI PREDNOSTI CILJ: Raziskave varovanja
zdravja

Upoštevajoč priporočila strokovnjakov SZO, ki pripisu-
jejo raziskavam na področju varovanja zdravja pomembno
vlogo, bomo v Republiki Sloveniji pospeševali epidemio-
loške, antropološke in sociološke raziskave o zdravstvenem
stanju prebivalcev o vplivu življenjskega sloga na zdravje, o
medsebojnem vplivu duševnega, telesnega in socialnega
okolja na zdravje, o preskrbljenosti prebivalstva z zdravstve-
no dejavnostjo in njene učinkovitosti ter o procesih načrto-
vanja in odločanja na področju varovanja zdravja. Vključili se
bomo v programe EU s področja javnega zdravstva.

4.2. Prednostne naloge po skupinah prebivalstva

Zaradi različnih potreb posameznih skupin prebivalstva,
v tem dokumentu izpostavljamo posebne prednostne nalo-
ge po skupinah prebivalstva.

4.2.1. Varovanje zdravja otrok in mladostnikov

Ukrepi:
1. Izboljšanje zdravstvene vzgoje
Ciljne populacije bodo otroci, mladostniki, mladi odra-

sli (študenti, mladi delavci) in njihovi starši. Vsebine bodo
vnešene tudi v dodiplomske in podiplomske študije za vzgo-
jitelje, učitelje ter druge strokovnjake, ki delajo z mladimi.

Namen vzgoje za zdravje je ozavestiti in motivirati posa-
meznika, da bo aktivno skrbel za svoje zdravje in zdravje
drugih, ki pa mu mora biti s strani družbe tudi omogočena
tako v bivalnem kot delovnem okolju.

2. Izboljšanje zdravstvenega in zobozdravstvenega var-
stva

Pomeni zagotoviti mladim dostopno zdravstveno in zo-
bozdravstveno varstvo, ki ga bodo izvajali za delo z mladimi
usposobljeni kadri (spec. pediatrije, šolske medicine, spec.
pedontologi, otroški/mladinski zobozdravniki, subspeciali-
sti...).

Zakonsko, finančno in organizacijsko je potrebno za-
gotoviti 24-urno pediatrično zdravstveno skrb na primarni,
sekundarni in terciarni ravni zdravstvenega varstva prilagoje-
no potrebam otrok in mladostnikov ter možnostim posamez-
nih krajev v Sloveniji (mladostniške posvetovalnice, centri za
otroke in mladostnike, bolnišnični oddelki, dnevna bolni-
šnična oskrba, konziliarni zdravniki…).

3. Celostno varovanje zdravja predšolskih otrok, šol-
skih otrok in mladostnikov

Varovanje zdravja predšolskih otrok, šolskih otrok in
mladostnikov (tudi študentov in mladih delavcev), bo še
naprej potekalo celostno (kurativno in preventivno varstvo
skupaj) po dispanzerski metodi dela (neprekinjeno, aktivno
iskanje potencialno bolnih in ogroženih posameznikov in
skupin). Preventivne programe bomo vsebinsko in organiza-
cijsko posodobili.

Namen preventivnih programov pri predšolskih otro-
cih, šolskih otrocih in mladostnikih, je aktivno spremljanje
zdravja posameznika in vrstniške skupine, odkrivanje
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zdravstvene problematike (tudi oralnega zdravja), ukrepanje
in svetovanje (otroku, staršem, vzgojiteljem). Obsega oceno
telesne rasti in razvoja, ugotavljanje telesnega, duševnega
in socialnega zdravja, življenjskih navad in tveganih vedenj,
ki izhajajo iz otrokove družine in okolice (pozitivni in negativ-
ni kazalniki zdravja).

Preventivni pregledi otrok in mladostnikov se bodo iz-
vajali skladno s strokovnimi navodili o izvajanju preventivne-
ga zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Posebna skrb se bo namenila otrokom in mladostni-
kom z motnjami v duševnem in telesnem razvoju pri obrav-
navi na vseh treh ravneh zdravstvenega varstva (na finanč-
nem, organizacijskem in zakonskem področju).

Spodbujali bomo medsektorsko sodelovanje v skrbi za
zdravje otrok, mladostnikov in mladih odraslih na vseh nivo-
jih družbe izhajajoč iz strategije promocije zdravja od lokalne
skupnosti do vladnih teles.

4. Zdravstveno varstvo nabornikov
Ocena zdravstvene sposobnosti mladostnika za vojaško

službo bo temeljila na celoviti oceni zdravja in razvoja otroka
od rojstva dalje, na oceni otrokovega prilagajanja na okolje v
predšolski in šolski dobi in na oceni zmožnosti za specifična
dela in opravila (poklicno usmerjanje). Prizadevali si bomo,
da se obdobje služenje vojaškega roka nameni spreminjanju
zdravju škodljivih vzorcev obnašanja.

4.2.2. Varovanje zdravja odraslih

1. Varovanje reproduktivnega zdravja
Pravice do celostnega varovanja reproduktivnega zdrav-

ja bodo uveljavljali ženske in moški vseh starostnih skupin v
javnih in zasebnih zdravstvenih zavodih, skladno z doktrinar-
nimi stališči in po dispanzerski metodi dela, ki pomeni aktiv-
no skrb za zdravje, izvajanje preventivnih programov ter spod-
bujanje k večji skrbi za svoje zdravje s posebnim poudarkom
na skupinah populacije s povečanim tveganjem. S strani
družbe moramo zagotoviti čim boljšo dostopnost do
zdravstvenih služb in storitev, kar je temelj za uspešno varo-
vanje reproduktivnega zdravja ter za učinkovito uveljavljanje
pravic.

2. Razvoj medsektorskega načrtovanja varovanja re-
produktivnega zdravja

Izdelali bomo strategijo varovanja reproduktivnega
zdravja ter njihove vsebine vključevali v vse zakonske akte
na državni in lokalni ravni ter se ustrezno povezovati z drugi-
mi relevantnimi sektorji (izobraževanje, socialno skrbstvo,
zaposlitev, okolje). Aktivno bomo vključili tudi nevladne or-
ganizacije, ki lahko bistveno pripomorejo k večji dostopnosti
in sprejemljivosti uslug reproduktivnega zdravstvenega var-
stva kot tudi k boljši osveščenosti vseh plasti prebivalstva.

3. Krepitev zdravstveno vzgojnega dela na področju
spodbujanja varovanja reproduktivnega zdravja

Za izboljšanje reproduktivnega zdravja in kvalitete živ-
ljenja žensk in moških moramo zagotoviti medsektorsko so-
delovanje pri zagotavljanju zdravega načina življenja, zado-
voljajočega in varnega spolnega življenja ter odgovornega
starševstva. Zagotoviti moramo dostopnost informacij, vzgo-
je in preventivnih programov za reproduktivno zdravje za
odgovorne in prostovoljne odločitve o spolnem življenju,
rojstvu otrok in dostopnost do čim večje izbire sodobnih
metod za načrtovanje družine in drugih metod za urejanje
plodnosti po izbiri, ki niso v nasprotju z zakonom. Z dopolnil-
nim izobraževanjem in doslednim izvajanjem preventivnih
programov bomo lahko bistveno zmanjšali nenačrtovane za-
nositve in dovoljene splave, kakor tudi zbolevnost zaradi
spolno prenosnih bolezni in kasnejše neplodnosti. Potreb-
no je osvestiti mladostnike in še posebej otroke pred zlora-

bami (spolne zlorabe, nasilje, poraba nedovoljenih drog) ter
jih dopolnilno izobraževati o sodobnih konceptih načrtova-
nja rojstev in spoštovanja reproduktivnih pravic. Sprejeti mo-
ramo prednostne cilje in strategije za krepitev zdravja z
zmanjšanjem potrošnje alkoholnih pijač, tobaka in drugih
drog ter zdravju škodljivih vzorcev vedenja.

4. Izboljšanje prednosečnostnega, predporodnega, ob-
porodnega in poporodnega zdravstvenega varstva

Zagotovili bomo celovite storitve za zadovoljitev vseh
potreb prebivalcev na področju reproduktivnega zdravja v
različnih življenjskih obdobjih glede na različne reproduktiv-
ne namene; zagotovili bomo kakovostne in dostopne stori-
tve, ki zagotavljajo ženskam varno nosečnost in porod, pa-
rom pa najboljše možnosti za zdravega otroka. Večjo pozor-
nost bomo namenili posebnim potrebam mladostnikov in jih
pritegnili k sodelovanju načrtovanju programov, ki ustrezajo
njihovim potrebam.

Razvijanje strategij in preventivnih programov je temelj-
na naloga stroke in načrtovalcev izvajanja reproduktivnega
zdravstvenega varstva.

5. Izvedba organiziranega odkrivanja raka na maternič-
nem vratu in dojkah

Izdelali bomo program aktivnega presajanja za zgodnje
odkrivanje žensk z rakom na materničnem vratu, s katerim
bomo zmanjšali umrljivost žensk zaradi te bolezni, ki sodi
med glavne vzroke umrljivosti žensk. Za zmanjšanje umrlji-
vosti zaradi raka dojke, ki je pri ženskah vodilni vzrok umira-
nja (med 20. in 40. letom), moramo omogočiti dostopne in
kvalitetne storitve zgodnjega odkrivanja in zdravljenja. Načr-
tovalci preventivnih programov na področju varovanja repro-
duktivnega zdravja so dolžni razvijati strategije skladno z
doktrinarnimi, stališči in dejanskimi potrebami ter ustrezno
dopolnilno izobraževati ženske v borbi proti tem boleznim.

6. Sistematično spremljanje zbolevnosti in invalidnosti
S posebnimi programi (CINDI, namenskimi preventivni-

mi pregledi, pregledi nabornikov ipd.) bomo odkrivali dejav-
nike tveganja za pojav kroničnih bolezni (bolezni srca in
ožilja, rakave bolezni, sladkorne bolezni, duševne bolezni,
bolezni odvisnosti in druge) in izdelali program ukrepanja na
podlagi analiz ter tako zmanjšali obolevnost in umrljivost
zaradi kroničnih bolezni. Z zagotavljanjem varnega delovne-
ga okolja, optimalizacije delovnih pogojev bomo zmanjšali
obolevnost in invalidnost delovno aktivnih prebivalcev zaradi
bolezni gibal ter odsotnost z dela.

Z zdravstveno vzgojnimi programi bomo omogočili po-
sameznikom dostop do informacij, ki jim bodo služile za
oblikovanje zdravih vedenjskih vzorcev.

4.2.3. Varovanje zdravja delavcev in športnikov

Ukrepi:
1. Zdravstveno varstvo delavcev bo prilagojeno kriteri-

jem EU in mednarodnim konvencijam.
Vzpostavljeno in poglobljeno bo sodelovanje pri izvaja-

nju ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu s
strokovnjaki s področja medicine dela, splošne in šolske
medicine, zdravniškimi in invalidskimi komisijami ter drugimi
pristojnostmi za varnost in zdravje pri delu.

2. Varnost in zdravje pri delu
V okviru nalog, ki jih je za zagotavljanje varnosti in

zdravja pri delu dolžan zagotavljati delodajalec po zakonu o
varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99) bo
naloge pooblaščenega zdravnika opravljal zdravnik specia-
list medicine dela, zaposlen v javnem zdravstvenem zavodu,
oziroma pravne ali fizične osebe, ki jim bo minister za
zdravstvo podelil koncesijo za opravljanje medicine dela v
mreži javne zdravstvene službe.
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Kurativno zdravstveno varstvo delavcev bo v okviru
zdravstvenega zavarovanja opravljal osebni zdravnik, ki bo
ugotavljal in ocenjeval tudi začasno delanezmožnost v pove-
zavi s pooblaščenim zdravnikom delodajalca. Inštitut za me-
dicino dela bo opravljal tudi naloge, ki jih določa zakon o
varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99).

Za oblikovanje strokovne doktrine na področju medici-
ne dela, za proučevanje vzrokov za nastanek poklicnih bo-
lezni, poškodb pri delu, odsotnosti z dela, spremljanje po-
klicnih bolezni, za izvajanje medicine dela na sekundarni in
terciarni ravni, za opravljanje znanstveno raziskovalnega in
izobraževalnega dela na področju medicine dela ter za dru-
ga strokovna dela se bo ustanovil Inštitut za medicino dela,
kot vrhunska strokovna institucija v državi.

Zaradi neenakomerne preskrbljenosti zaposlenih s spe-
cialisti medicine dela in zaradi novih nalog zdravnikov spe-
cialistov medicine dela po zakonu o varnosti in zdravju pri
delu bo potrebno uvesti več novih prostih specializantskih
delovnih mest oziroma zaposliti več specialistov medicine
dela.

3. Absentizem
Za zmanjšanje absentizma bomo spodbudili aktivnosti

glavnih nosilcev za izobraževanje in informiranje, predvsem
delodajalcev in njihovih združenj. S spremembo zakonodaje
bomo predpisali spodnjo mejo pravic do nadomestil na ra-
čun obveznega zdravstvenega zavarovanja, zaostrili nadzor
nad delom zdravnikov in zavarovancev posameznih primerih
ugotovljene nezmožnosti za delo in postavili gornje meje
trajanja začasne odsotnosti ter z dopolnitvijo zakonodaje
izvršili prenos večje odgovornosti za zdravstveni absentizem
na delodajalce, posebej za primere ko so vzroki za odsot-
nost z dela nastali pri delu.

4. S fakulteto za šport bomo sodelovali pri oblikovanju
institucije, ki naj bi na področju zdravstvenega varstva šport-
nikov proučevala fiziologijo in biomehaniko športa, športni
travmatizem, prehrano športnikov in psihologijo športa.

Zdravniki športne medicine bodo sodelovali s športni-
mi pedagogi.

4.2.4. Varovanje zdravja ostarelih

Ukrepi:
1. Omogočanje čim daljšega neodvisnega življenja v

okolju, ki so ga navajeni, predvsem v krogu svoje družine
V okviru skrbi za stare bodo izvajalci zdravstvenega

varstva v mreži javne zdravstvene službe razvijali:
– zdravljenje na domu in zdravstveno nego,
– bolnišnice za podaljšano hospitalno zdravljenje.
V okviru socialnovarstvenih programov bomo sodelova-

li pri razvijanju in delovanju:
– dnevnih centrov za ostarele,
– pomoči starim na domu,
– storitev v varovanih stanovanjih.
V delo domov za ostarele naj bi se bolj vključevali tudi

družinski člani in prostovoljci.
V domovih za starejše občane in v posebnih socialno-

varstvenih zavodih bomo zagotavljali ustrezno zdravljenje,
rehabilitacijo in zdravstveno nego oskrbovancev.

V pripravi na starost bomo dali poudarek izobrazbi vseh
ljudi, da bodo bolje poznali procese in pojave, ki so vključe-
ni ali spremljajo normalno staranje in spremembe, ki nasto-
pijo z boleznimi ostarelih.

2. Zagotavljanje ustreznega zdravstvenega varstva
Primarno zdravstveno varstvo bomo zagotavljali in prib-

ližali ostarelim. Bolnišnično oskrbo bomo usmerili v hitro in
učinkovito diagnostiko, terapijo in rehabilitacijo, katerih cilj
je čim hitrejša vrnitev bolnika v domače okolje.

Staranje prebivalstva bo posledično terjalo povečanje
obsega zdravstvenih storitev na vseh nivojih zdravstvenega
varstva.

3. Organiziranje neinstitucionalnih oblik življenja osta-
relih

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

4. Skrb za neozdravljivo bolne in umirajoče
Njim in njihovim najbližjim družinskim članom bomo

posvetili večjo skrb. Izdelali bomo programe pomoči druži-
nam umirajočih.

5. Vzpostavitev enotnega obveznega zavarovanja za
dolgotrajno nego

Z vzpostavitvijo enotnega obveznega zavarovanja za
dolgotrajno nego bomo predvsem izenačili pravice za dolgo-
trajno nego, zagotovili kakovost izvajanja storitev, zagotovili
enake pogoje in enake možnosti za uveljavitev pravic do
dolgotrajne nege, dosegli večjo stopnjo humanizacije skrbi
za ostarele, bolne in osamele, zmanjšali stopnjo hospitaliza-
cije ter omogočili osebam kakovostno bivanje v svojem najb-
ližjem socialnem okolju.

4.2.5. Varovanje zdravja invalidov

Ukrepi:
1. Organiziranje kakovostne rehabilitacije
Rehabilitacijske programe bomo prilagodili nacionalni

patologiji vseh skupin prebivalstva in jih izvajali na vseh rav-
neh zdravstvene dejavnosti ter vključili možnosti reparativne-
ga zdravljenja po končani rehabilitaciji. Poudarjen bo sodob-
ni vidik rehabilitacije s ciljem preprečevanja invalidnosti, vzdr-
ževanja psihosocialne in fizične kondicije invalidov po za-
ključenem procesu rehabilitacije.

2. Uveljavljanje interesov invalidov
Pristojna ministrstva bodo sodelovala pri omogočanju

čimbolj neodvisnega življenja invalidov v okolju brez arhitek-
turnih, prometnih in socialnih ovir. Zanje bo organizirana
smotrna oskrba z medicinsko tehničnimi pripomočki, ki jim
bodo olajšali obvladovanje okolja. Sodelovala bodo tudi pri
oblikovanju in uveljavljanju njihovih posebnih interesov, da
jim bodo zagotovljene enake možnosti kot drugim. Sodelo-
vala bodo tudi pri izdelavi tipologije invalidnosti.

3. Sodelovanje pri pripravi nacionalne strategije inva-
lidskega varstva

Pristojna ministrstva bodo sodelovala pri izoblikovanju
nacionalne strategije in celostnem uresničevanju načrtova-
nega invalidskega varstva v Sloveniji.

Izvajanje nacionalnega programa varstva invalidov bo-
mo poverili socialnovarstvenim, medicinskim, rehabilitacij-
skim, izobraževalnim in raziskovalnim zavodom in organiza-
cijam, zavodom za usposabljanje in zaposlovanje invalidov
in drugim oblikam zaposlovanja invalidov, stanovanjskemu
gospodarstvu, invalidskim organizacijam, upravnim organom
in zakonodajalcem.

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

5. USMERITVE IN MERILA ZA OBLIKOVANJE MREŽE
JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

Mreža javne zdravstvene službe pokriva potrebe po
zdravstvenem varstvu državljanov Republike Slovenije in vseh
drugih, ko iščejo zdravstveno pomoč.
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Mreža javne zdravstvene službe se ločeno določi za
primarno in sekundarno raven izvajanja zdravstvene dejav-
nosti.

Merila za postavitev mreže javne zdravstvene službe na
primarni ravni težijo k zmanjševanju razlik med gravitacijski-
mi območji posameznih zdravstvenih domov.

Merila za postavitev mreže javne zdravstvene službe na
sekundarni ravni težijo k zmanjševanju razlik med gravitacij-
skimi območji izvajalcev po posameznih specialističnih de-
javnostih.

Gravitacijsko območje za določitev javne zdravstvene
mreže na terciarni dejavnosti je vsa država.

Vlada Republike Slovenije bo določila minimalne ka-
drovske standarde v zdravstveni dejavnosti najkasneje v
enem letu po sprejetju nacionalnega programa. Pri opre-
delitvi minimalnih kadrovskih, pa tudi drugih standardov v
zdravstvu bo izhajala iz razpoložljivih javno-finančnih in za-
sebnih sredstev. Prilagajanje kadrovskih standardov pote-
ka usklajeno in načrtovano tako, da se bodo do leta 2004
zmanjšale razlike med posameznimi gravitacijskimi območ-
ji do največ 10% zaostajanja oziroma preseganja sloven-
skega povprečja.

V Republiki Sloveniji bomo imeli leta 2004 enega zdrav-
nika na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti na 503 do 593
prebivalcev, zobozdravnika na 1211 do 1995 prebivalcev,
farmacevta na 2710 do 3140 prebivalcev, medicinsko se-
stro na 150 do 192 prebivalcev in enega zaposlenega v
zdravstveni dejavnosti na 56 do 71 prebivalcev.

Najmanjše območje za preverjanje preskrbljenosti je
izpostava ZZZS. Preskrbljenost znotraj območja izpostav
usklajujejo prizadete občine. Do desetodstotne razlike se
ne nanašajo na posamezne dejavnosti, temveč na seštevek
vseh dejavnosti osnovnega zdravstva.

Mrežo javne zdravstvene službe v Republiki Sloveniji
na primarni ravni bo na podlagi meril in navodil ministra,
pristojnega za zdravstvo, določila za svoje območje občina
oziroma mestna občina. Mrežo javne zdravstvene službe v
Republiki Sloveniji na sekundarni in terciarni ravni bo določi-
la Vlada Republike Slovenije s posebnim predpisom v štirih
mesecih po sprejemu tega programa. Vsako spremembo
tega predpisa mora za naslednje leto minister, pristojen za
zdravstvo določiti najkasneje do 31. oktobra v tekočem letu.

5.1. Primarna raven zdravstvene dejavnosti

Primarna raven zdravstvene dejavnosti je dostopna
vsem ljudem na lokalni ravni brez predhodnih napotitev ali
posredovanja drugih zdravstvenih zavodov oziroma posa-
meznikov.

Mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni obli-
kuje in uresničuje občina, na podlagi kadrovskih standardov
za osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost.
Če je v gravitacijskem območju zdravstvenega doma več
občin, se te med seboj dogovorijo o uresničevanju mreže
zaradi potrebe, da ne presežejo obsega mreže gravitacij-
skega območja ZD.

Mrežo na primarni ravni za zdravstveno varstvo študen-
tov zagotavlja Republika Slovenija.

Območni zavod za zdravstveno varstvo koordinira izva-
janje programa cepljenja in drugih preventivnih programov
na primarni ravni.

Na demografsko ogroženih območjih sodeluje pri za-
gotavljanju mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni
Republika Slovenija.

5.1.1. Osnovna zdravstvena dejavnost

5.1.1.1. Vsebina in organizacija zdravstvene službe

Temelj organizacije in izvajanja osnovne zdravstvene
dejavnosti na primarni ravni bo še nadalje predstavljal
zdravstveni dom, ki bo v skladu z zakonom o zdravstveni
dejavnosti zagotavljal najmanj:

– nujno medicinsko pomoč,
– ustrezne dispanzerske enote za izvajanje preventiv-

nih in drugih programov za predšolske in šolske otroke in
mladino, študente, ženske in druge posebne skupine prebi-
valstva,

– službo medicine dela, prometa in športa,
– službo splošne medicine,
– patronažno službo,
– zobozdravstveno službo,
– laboratorijske in druge diagnostične dejavnosti,
– reševalno službo, če ta ne bo organizirana v bolnišni-

ci ali na drug način.
Z uvajanjem specializacije iz družinske medicine bo

zdravstveni dom lahko postopno združeval nekatere sedaj
ločeno organizirane dejavnosti.

Zdravstveni dom je lahko organiziran za več občin,
odvisno od velikosti in števila prebivalcev. Hkrati bo lahko
po pogodbi v skladu z zakonom opravljal za druge občine
tiste dejavnosti, ki jih ne opravlja njihov zdravstveni dom.

Manjša organizacijska enota je zdravstvena postaja, ki
mora imeti v svoji sestavi najmanj:

– službo splošne oziroma družinske medicine in dispan-
zer za otroke in mladino oziroma enoto družinske medicine,

– zagotovljeno službo nujne medicinske pomoči,
– osnovno diagnostično dejavnost.
Z vidika ustanoviteljstva in lastništva javnih zdravstvenih

zavodov bomo pri vključevanju zasebnega dela zagotavljali v
kar največji meri smotrno in namensko uporabo obstoječih
zmogljivosti teh zavodov za opravljanje zdravstvene dejavno-
sti, in sicer tako, da se praviloma zasebna izvaja v obstoječih
kapacitetah in ob upoštevanju neprofitnih najemnin.

5.1.1.2. Kadri

Zdravstvene delavce bomo načrtovali po enakih izho-
diščih za vso Slovenijo, da bomo s tem dosegli zagotovljeno
zmanjšanje razlik v dostopnosti primarnega zdravstvenega
varstva vsem prebivalcem. Število zaposlenih se bo spremi-
njalo v skladu z merili. O spremembi števila zaposlenih bo
odločilo Ministrstvo za zdravstvo v soglasju s pooblaščenimi
zbornicami in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Sloveni-
je, tako da bo zvečanje števila zaposlenih finančno pokrito.

Zdravstvena ekipa v zasebni zdravstveni dejavnosti bo
obvezno vključevala zdravstvenega tehnika.

Na spremembe števila zaposlenih bodo vplivali nasled-
nji dejavniki:

– starostna struktura prebivalcev (stari nad 65 let) za
splošno oziroma družinsko medicino,

– poseljenost in komunikacije za zdravljenje na do-
mu, dežurno službo, reševalno službo in patronažno var-
stvo družin,

– epidemiološke in zdravstveno ekološke razmere ob-
čine oziroma območja,

– urbaniziranost območja,
– vsebinska ali količinska širitev programov.
Ministrstvo za zdravstvo bo najkasneje v šestih mese-

cih izdelalo natančnejša merila za uresničevanje tega pro-
grama.
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Zmogljivosti ZD za študente in železniškega ZD so
glede števila in vrste ekip vključene v osnovno zdravstveno
dejavnost na podlagi standardov, ki veljajo za osnovno
zdravstveno dejavnost.

Za ambulantno obravnavo in rehabilitacijo otrok in mla-
dine z duševnimi in telesnimi motnjami v razvoju bomo obli-
kovali v osnovni zdravstveni dejavnosti razvojne ambulante.

Na območju, kjer je preskrbljenost z zdravniki in zobo-
zdravniki zelo slaba, se bo število le-teh zvečalo, zmanjšalo
pa se bo na območjih, kjer že presegajo ciljne standarde. S
tem bomo v planskem obdobju zmanjšali razlike med posa-
meznimi območji tako, da se bodo razlike postopoma zmanj-
ševale do ±10%.

Standarde za ekipe nujne medicinske pomoči bo dolo-
čilo Ministrstvo za zdravstvo.

5.1.2. Lekarniška dejavnost

Lekarniško dejavnost bodo izvajali lekarniški zavodi in
zasebni lekarnarji s koncesijo.

5.1.2.1. Javna lekarniška služba

Preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov z zdra-
vili opravljajo v skladu z zakonom o lekarniški dejavnosti
lekarniški zavodi in lekarnarji v lekarnah, v lekarniških po-
družnicah in organiziranih priročnih zalogah zdravil. Lekar-
niški zavodi in lekarnarji opravljajo poleg javne službe tudi
preskrbo z medicinskimi pripomočki, veterinarskimi zdravili
in sredstvi za nego in za varovanje zdravja. Lekarne bodo
organizirale tudi galenske in kontrolno analizne laboratorije
ter farmakoinformativno službo.

Mreža javne lekarniške službe se oblikuje v okviru gra-
vitacijskih območij tako, da se organizira lekarna v povpreč-
ju na 7000 prebivalcev in najmanj na 5000 prebivalcev.
Medsebojna razdalja nove lekarne od obstoječe znaša naj-
manj 400 m cestne razdalje.

Podružnica lekarne se organizira v kraju, ki ima manj
kot 5000 prebivalcev, organizirano osnovno zdravstveno
službo in je od najbližje lekarne oddaljena več kot 6 km
cestne razdalje.

Lekarna organizira priročno zalogo zdravil v zdravstveni
postaji ali pri zasebnem zdravniku, če je najbližja lekarna ali
lekarniška podružnica oddaljena več kot 10 km cestne raz-
dalje.

Ministrstvo za zdravstvo bo sodelovalo pri oblikovanju
in delovanju mreže javne lekarniške službe na demografsko
ogroženih področjih.

5.1.2.2. Kadri

Število farmacevtov v lekarniški dejavnosti se bo do
leta 2004 postopoma povečevalo zaradi zgoščevanja javne
lekarniške mreže in postopnega približevanja stanju v EU.

V letu 2004 je v lekarniški dejavnosti predviden 1 far-
macevt na 2 755 prebivalcev, ter 1 specialist farmakoinfor-
matike na 65 000 prebivalcev za preskrbo z zdravili iz sred-
stev javnih financ in za oskrbo prebivalstva z zdravili, medi-
cinskimi pripomočki in drugimi izdelki iz tržnega dela poslo-
vanja. Povečalo se bo število specialistov oblikovanja zdravil
in specialistov preizkušanja zdravil. Povečano število ne bo
dodatno vplivalo na povečanje števila farmacevtov.

Število zaposlenih farmacevtskih tehnikov v javni lekar-
niški službi se bo spreminjalo s številom ekip v lekarnah.
Število farmacevtskih tehnikov bo zaostajalo za številom far-
macevtov, kar se ne predvideva tehnika v vsaki lekarni.
Predvidoma jih bo 30% manj kot farmacevtov.

Število nezdravstvenih delavcev v lekarnah se bo zmanj-
šalo na račun zaostrenih standardov.

Število farmacevtov se bo v planskem obdobju poveče-
valo do izpolnitve kadrovskega normativa.

5.2. Sekundarna in terciarna raven zdravstvene
dejavnosti

Mrežo javne zdravstvene službe na sekundarni in ter-
ciarni ravni oblikuje in uresničuje Republika Slovenija.

5.2.1. Specialistična ambulantna zdravstvena dejavnost

Načrtovano zmanjšanje bolnišničnega zdravljenja bo
povečalo potrebe po specialističnih ambulantah, pripravljeni
bodo strokovni kriteriji za sprejem v bolnišnico samo tistih
bolnikov, pri katerih diagnostika, zdravljenje in rehabilitacija
niso možne brez hospitalizacije. Specialistično ambulantna
dejavnost bomo izvajali v bolnišnicah, zasebnih specialistič-
nih ambulantah s koncesijo, zdravstvenih domovih in v na-
ravnih zdraviliščih.

5.2.1.1. Zavodi

Posebnih zavodov za specialistično ambulantno dejav-
nost ne načrtujemo.

Specialistične ambulante bodo nameščene v bolnišni-
cah, zdravstvenih domovih, naravnih zdraviliščih in zasebnih
prostorih. Zasebni specialisti se bodo lahko povezovali med
seboj v zadruge.

Za potrebe vojske bodo organizirane tiste specialistič-
ne ambulante, ki so nujno potrebne za nemoten potek vo-
jaškega usposabljanja.

Za verifikacijo specialističnih ambulant bo standarde
opremljenosti določilo Ministrstvo za zdravstvo.

Kot posebna oblika specialistične dejavnosti se bodo
oblikovali centri za preprečevanje, zdravljenje in rehabilitaci-
jo odvisnikov. Merila za te centre bo izdelalo Ministrstvo za
zdravstvo.

5.2.1.2. Kadri

Mreža ambulantno specialistične dejavnosti v Republi-
ki Sloveniji ne bo večja od sedanjega stanja.

Število zdravniških ekip v ambulantni specialistični de-
javnosti se bo spreminjalo glede na število prebivalcev. Za-
radi nadomeščanja bolnišničnega zdravljenja z drugimi so-
dobnimi načini zdravljenja (dnevna bolnišnica, ambulantna
dejavnost, podaljšanje zdravljenja na domu) se bo število
ekip v ambulantni specialistični dejavnosti zvečalo na račun
zmanjšanja specialistične dejavnosti na bolnišničnih oddel-
kih.

Preskrbljenost z ambulantnim specialističnim zdravstve-
nim varstvom se bo ugotavljala na območju posameznih
geografskih območjih bolnišnic, ob upoštevanju dejanske-
ga koriščenja te dejavnosti tudi pri drugih izvajalcih izven
območja in koriščenja drugih prebivalcev v tem območju.

5.2.2. Specialistična bolnišnična zdravstvena dejavnost

Cilj sodobne bolnišnične dejavnosti je kakovostna
obravnava dogovorjenega števila bolnikov v čim krajšem
času in na najbolj racionalen način. Osnovna usmeritev bo
enaka stopnja hospitalizacije ob krajši ležalni dobi. Tem
ciljem bomo prilagajali število bolniških oddelkov in bol-
niških postelj.
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Klinični center bo še naprej istočasno opravljal specia-
listično bolnišnično zdravstveno dejavnost na sekundarni
ravni za svoje gravitacijsko območje, ter posebej zahtevne
storitve na terciarni ravni za območje celotne države. Onko-
loški inštitut in Inštitut za rehabilitacijo Republike Slovenije
opravljata specialistično bolnišnično zdravstveno dejavnost
tako na sekundarni kot terciarni ravni za področje celotne
države.

5.2.2.1. Zavodi

Število in razporeditev splošnih bolnišnic bomo prilaga-
jali standardom, v skladu z razvojnimi usmeritvami. Prilagajali
bomo število postelj, kakor tudi ustanavljanje in opuščanje
oddelkov v posameznih bolnišnicah.

5.2.2.1.1. Specialistični bolnišnični oddelki

Če se število bolnikov zniža letno pod raven 15 postelj
za posamezno specialnost, se bo začel postopek za ukinitev
oddelka. Ob ukinitvi oddelka bodo ostale v bolnišnici po-
trebne specialistične ekipe za izvajanje specialistične kon-
zultantske službe, razen tistih, ki so zastopane v primarnem
zdravstvenem varstvu. Potrebo po obstoju specialističnih
ekip določi minister za zdravstvo.

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

Hospitalizirani bolnik bo imel pravico do ustreznega
specialista tudi, če bolnišnica, v kateri se zdravi, nima ustrez-
ne specialistične dejavnosti.

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

Na podlagi pravilnika o merilih za razvrščanje bolnišnic
(Uradni list RS, št. 43/98) in drugih predpisov ter ob upo-
števanju strokovne opremljenosti in usposobljenosti kadrov
bo Ministrstvo za zdravstvo razvrstilo bolnišnice v skupine.

5.2.2.1.2. Stopnja hospitalizacije (število zdravljenih
v bolnišnicah na 1000 prebivalcev)

Stopnja hospitalizacije se v seštevku do leta 2004 ne
bo bistveno spremenila. Spreminjale pa se bodo stopnje
hospitalizacije v posameznih dejavnostih zaradi staranja pre-
bivalstva in zaradi manjše rodnosti. Dokler ne bodo izdelana
merila za ugotavljanje specifičnosti v posameznih geograf-
skih območjih, ki narekujejo različnost v stopnji hospitaliza-
cije, bodo dopustne razlike med območji največ v razponu
90 do 110% slovenske povprečne stopnje hospitalizacije.

Tabela 4.5. Stopnja hospitalizacije po dejavnostih do
leta 2004 ***

Dejavnost Najmanj Največ

Internistika 24,37 29,79
Infektologija 4,63 5,65
Pulmologija 5,29 6,47
Nevrologija 2,84 3,48
Kirurgija 39,12 47,82
Ortopedija 5,62 6,86
Mf kirurgija 0,72 0,88

Pediatrija 12,39 15,15
Ginekologija 30,67 37,49
ORL 5,12 6,26
Okulistika 3,98 4,86
Dermatologija 1,70 2,08
Onkologija 4,02 4,92
Rehabilizacija 0,72 0,88
Skupaj 141,20 172,58
Psihiatrija 4,67 5,71
Vse skupaj 145,87 178,29

*** Stopnja hospitalizacije zajema tudi primere v eno-
dnevni bolnišnici.

Tako stopnja hospitalizacije ne bo v nobenem območju
višja od 178,29 na 1000 prebivalcev in ne nižja od 145,87
na 1000 prebivalcev. V povprečju pa bo dosegala okrog
172 primerov na 1000 prebivalcev.

Povprečna trajanja zdravljenja ne bodo presegala z
vsakoletnim dogovorom določenih ležalnih dob.

Ob tako določenih maksimalnih ležalnih dobah, bomo
za program bolnišničnega zdravljenja potrebovali 3,187.470
bolnišnično oskrbnih dni ali 10.364 postelj ob normalni
zasedenosti (80–85%), oziroma 5,21 postelje na 1000 pre-
bivalcev.

S skrajševanjem ležalnih dob se bodo potrebe po števi-
lu bolnišničnih postelj še nadalje zmanjševale ob nespreme-
njeni stopnji hospitalizacije. Prihranjena sredstva bodo bol-
nišnice uporabile predvsem za uvajanje novih načinov zdrav-
ljenj, nove diagnostične postopke in nove tehnologije.

Med posameznimi strokami bo možno prelivanje po-
steljnih zmogljivosti od strok, ki načrtovano število bolniških
postelj lahko zmanjšajo, v tiste stroke, kjer se bodo izkazale
večje potrebe. Osnova za spremembe bosta stopnja hospi-
talizacije in dejanska gravitacija bolnikov.

5.2.2.1.3. Terciarna raven zdravstvene dejavnosti

Izvajalci terciarne zdravstvene dejavnosti izvajajo kot
nacionalne referenčne ustanove zahtevnejše zdravstvene
obravnave, raziskovalno, izobraževalno in drugo strokovno
delo za določeno medicinsko stroko.

Kot osnova za izračun potrebnih sredstev za terciarno
dejavnost bomo upoštevali 12% vseh planiranih postelj v
Sloveniji, razen psihiatričnih, kjer se bo upoštevalo le 6%.
Skupaj to predstavlja 996 postelj. Na teh posteljah, razen
psihiatričnih, se planira 1,9-krat več kadra kot je to v regio-
nalnih bolnišnicah in 2,43-krat višji materialni stroški in amor-
tizacija. Na psihiatrični kliniki pa se planirajo 20% višje cene.
Delitev sredstev bomo opravili med posameznimi nosilci
terciarne dejavnosti vsako leto na predlog Zdravstvenega
sveta v področnem dogovoru za terciarno zdravstveno de-
javnost. Odstotki in koeficienti služijo le za izračun skupne
mase potrebnih sredstev, nikakor pa za delitev med dejav-
nostmi.

5.2.2.2. Kadri

Število zdravstvenega osebja in njihovih sodelavcev
vključenega v mrežo javne zdravstvene službe bomo določa-
li po sprejetih standardih v vsakoletnem področnem dogo-
voru za bolnišnice, pri čemer se skupno število zaposlenih
na področju bolnišničnega zdravljenja ne bo večalo. Spre-
minjalo se bo le med dejavnostmi, odvisno od sprejetih
programov bolnišničnega zdravljenja.
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Število zaposlenih na bolnišničnih oddelkih pa se bo
zmanjševalo, kolikor bo prišlo do prenosa dejavnosti na
specialistično ambulantno dejavnost. Znižanje bo sorazmer-
no višanju v specialistični ambulantni dejavnosti.

Med zaposlenimi zdravstvenimi delavci jih bo 85% de-
lalo samo na bolniških oddelkih.

V planskem obdobju se v strukturi zaposlenih v bolni-
šnični dejavnosti praviloma ne bo zmanjševalo število zapo-
slenih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov.

5.3. Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije
in zavodi za zdravstveno varstvo

Organiziranje in delovanje Inštituta za varovanje zdravja
(IVZ) in zavodov za zdravstveno varstvo (ZZV), bo urejeno
tako, da bo omogočalo spremljanje in poznavanje zdravstve-
nega stanja in zdravstvenega varstva, učinkovito izvajanje
zdravstveno ekološke dejavnosti in epidemiologije nalezljivih
bolezni, nadzor nad izvajanjem preventivnih in zdravstveno
vzgojnih programov ter izboljšanje analiz na določenem ob-
močju.

Za zboljšanje kakovosti dela in uspešnejše izvajanje
nalog bodo IVZ in ZZV negovali in spodbujali timsko delo in
vzpostavili sodelovanje s strokami, ki so povezane z njihovo
dejavnostjo. Sodelovali bodo med seboj, z inštituti Medicin-
ske fakultete in drugimi ustreznimi zavodi.

5.3.1. Zavodi

ZZV bodo v planskem obdobju delovali v vseh zdravstve-
nih območjih. Ustanovljene bodo enote ZZV za Posavje,
Zasavje, Notranjsko, Ptuj in Velenje.

5.3.2. Kadri

Število zaposlenih zdravnikov in drugih zdravstvenih
delavcev, zdravstvenih ter drugih strokovnih sodelavcev se
bo v planskem obdobju zviševalo vzporedno z zmanjševa-
njem števila nezdravstvenih delavcev. Skupno število zapo-
slenih bo raslo skladno z rastjo prebivalcev.

Glede na strategijo Zdravje za vse do leta 2004, ki
nalaga ZZV še posebne naloge, pridejo v poštev samo ciljni
standardi. Število zdravstvenih delavcev in sodelavcev z vi-
soko in višjo izobrazbo bo raslo na račun zmanjševanja
števila delavcev s srednjo in nižjo izobrazbo. V ZZV bodo
delali poleg zdravnikov tudi drugi delavci z visoko izobrazbo.
Za nezdravstvene delavce in upravo bomo upoštevali stan-
dard 18% delavcev, izračunan na podlagi števila zdravstve-
nih delavcev in zdravstvenih sodelavcev.

5.4. Zdravstvena dejavnost v socialnovarstvenih
zavodih in zavodih za usposabljanje

Zmogljivosti socialnovarstvenih zavodov ureja social-
no-varstveni program Republike Slovenije.

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

5.4.1. Osebje v domovih za ostarele

Zdravniki vseh specialnosti bodo na koncu planskega
obdobja oskrbovali po 300 varovancev.

Za zdravstveno nego I. bo upoštevano na 6,5 do 7,5
varovancev en delavec.

Za zdravstveno nego II. bo upoštevano na 4,5 do 5,5
varovancev en delavec.

Za zdravstveno nego III. bo upoštevano na 3 do 4
varovancev en delavec.

Natančni kadrovski normativi, kvalifikacijska struktura
in posamezni profili se določijo z vsakoletnim področnim
dogovorom za socialno varstveno dejavnost.

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

Praviloma bodo kadrovski standardi enaki kot v domo-
vih za ostarele.

5.5. Naravna zdravilišča

5.5.1. Posteljne zmogljivosti

V nacionalnem programu zdravstvenega varstva ne na-
črtujemo zmogljivosti naravnih zdravilišč, se pa v njih odvija v
skladu z zakonom specialistična ambulantna in bolnišnična
rehabilitacija na sekundarni ravni.

V mrežo javne zdravstvene službe bo letno vključno
okoli 290.00 oskrbnih dni v naravnih zdraviliščih, oziroma
ne več kot 10% oskrbnih dni v vseh bolnišnicah v enem letu.

Če zdravilišče pridobi koncesijo za ambulantno specia-
listično dejavnost, zanj veljajo določila poglavja 5.2.1. tega
dokumenta.

Zdravilišča lahko pridobijo koncesijo tudi za izvajanje
ambulantne rehabilitacije bolnih in poškodovanih na primar-
ni ravni in za laboratorijsko diagnostiko.

6. IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENIH DELAVCEV IN
KADROVSKE POTREBE V JAVNI ZDRAVSTVENI MREŽI

Ukrepi v zvezi z izobraževanjem zdravstvenih delavcev
bodo vplivali na tri področja:

– na vsebino študijskih programov,
– na odvisnost od števila zaposlenih v zdravstveni de-

javnosti,
– na zmogljivosti zdravstvenih šol.

6.1. Študijski programi

Podpirali in priporočili bomo uvedbo takih izobraževal-
nih in študijskih programov, ki bodo prilagojeni priporočilom
SZO in bodo poleg usmeritev tega plana upoštevali tudi:

– novo strategijo Zdravje za vse do leta 2000 in pripo-
ročila EU, da bi usmerili izobraževanje v uveljavljanje in
ohranitev zdravja,

– priporočila EU pri izobraževanju zdravnikov splošne
medicine,

– predlagane spremembe v izobraževanju na osnovi
dolgoročnega programa razvoja zdravstvene nege v Repub-
liki Sloveniji, ki je usklajen s priporočili SZO in Mednarodne-
ga združenja medicinskih sester pri izobraževanju kadrov za
zdravstveno nego,

– dolgoročne potrebe po zdravstvenih delavcih in
zdravstvenih sodelavcih,

– novo strategijo pri programih podiplomskega izpo-
polnjevanja in usposabljanja,

– potrebo po vključitvi vzgoje za delo z ljudmi v vse
izobraževalne programe,

– postopno vključevanje vsebin s področja zdravstve-
ne ekonomike v študijske programe na vseh ravneh.

Učni program za zdravstvene tehnike bomo spremenili
tako, da bodo zdravstveni tehniki in zobotehniki v večji meri
praktično usposobljeni za delo, zdravstveni tehniki pa v ce-
loti bistveno bolj usmerjeni v svoj poklic, kot so zdaj.
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6.2. Potrebe po zdravstvenih delavcih in zdravstvenih
sodelavcih

Ne glede na zmogljivosti zdravstvenih šol na vseh rav-
neh dolgoročno potrebujemo za mrežo javne zdravstvene
službe v Republiki Sloveniji do leta 2004 na 100.000 prebi-
valcev največ naslednje število zdravstvenih delavcev in
zdravstvenih sodelavcev:

– 1780 vseh zaposlenih v zdravstveni dejavnosti,
– 200 zdravnikov v vseh medicinskih strokah,
– 70 zobozdravnikov vključno s specialisti zobozdrav-

niki,
– 20 medicinskih sester z univerzitetno izobrazbo,
– 37 farmacevtov vključno s specialisti,
– 180 diplomiranih medicinskih sester z visoko stro-

kovno izobrazbo,
– 490 zdravstvenih tehnikov s srednjo strokovno izo-

brazbo,
– 800 vseh drugih zaposlenih v zdravstveni dejavnosti.

7. SPREMLJANJE RAZVOJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
IN ZDRAVSTVENEGA STANJA

Spremljanje zdravstvenega varstva je tudi povezano z
njegovim nadzorom. Kakovostna povezava med obema je,
ko zdravstvena statistika pokaže na probleme v zdravstve-
nem varstvu, na podlagi analiz pa se raziščejo vzroki zanje in
najdejo rešitve.

Sodoben pristop k analitiki zdravstvenega varstva po-
meni, da vsak analizira svoje delo. To je možno, če so v
vsaki dejavnosti strokovnjaki za analitiko. Na območni in
republiški ravni bomo okrepili službo za analiziranje dela
zdravstvene dejavnosti in potreb prebivalstva. Služba bo
strokovna podpora ministrstva, zdravstvenega sveta, pristoj-
nih zbornic in izvajalcev. Nadzor nad strokovnim delom po-
sameznika bo v pristojnosti zbornice z javnimi pooblastili in
ministrstva za zdravstvo.

Na državnem nivoju bomo zagotovili spremljanje dogo-
vorjenih kazalnikov. V skladu z metodologijo in priporočili
SZO. Preverili bomo zbrane podatke, določili potrebne ter
opredelili njihove uporabnike. Te bomo tudi izobrazili, da jih
bodo znali vrednotiti. Do sedaj smo analizirali samo kazalni-
ke umrljivosti in obolevnosti, premalo pa kazalnike zdravja.
To pomanjkljivost bomo odpravili z vzorčnimi raziskavami.

SZO je izdelala metodologijo spremljanja zdravstvene-
ga varstva, ki jo bomo sprejeli tudi pri nas. Kakovost dela
bodo regionalno zagotavljali neodvisni analitiki. Nadzor bo-
sta izvajala Razširjeni strokovni kolegij za varovanje zdravja
in Zdravstveni svet.

Spremembe v sistemu zdravstvenega varstva prinašajo
večji poudarek na ekonomski učinkovitosti. To bomo sprem-
ljali z makroekonomskimi in mikroekonomskimi kazalniki.
Precej pozornosti bomo posvetili izobraževanju managerjev
v zdravstvu. Nadzor nad uresničevanjem pravic in pogodb
nosilcev zdravstvene dejavnosti bo izvajal Zavod za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije v okviru svojih pristojnosti. Ma-
kroekonomski nadzor je naloga Ministrstva za zdravstvo.

S konkurenčnostjo v zdravstvu bo prišla v ospredje
nuja po spremljanju potreb prebivalstva. Omogočili bomo
izvedbo vzorčnih raziskav, s katerimi bomo raziskali potrebe
uporabnikov.

Naš zdravstveno-informacijski sistem omogoča, da s
SZO izmenjujemo zahtevane podatke. SZO je izdelala tudi
kazalnikov zdravstvenega stanja prebivalstva. Z njihovo pri-
merjavo imajo države možnost primerjave glede doseganja
ciljev “Zdravje za vse“. Njihova vsakoletna objava in tolmače-
nje bosta nalogi Inštituta za varovanje zdravja Republike

Slovenije, ki bo o tem poročal ministrstvu, opozarjal na
težave in predlagal ukrepe. Pod okriljem SZO so nastale tudi
mreže mednarodno primerljivih in javno dostopnih informacij
na področju preprečevanja bolezni in pospeševanja zdravja,
v katerem se bo Republika Slovenija vključila. Okrepili bomo
tudi sodelovanje z EU, v procesu vključevanja v EU in med-
državne stike.

8. ODGOVORNOSTI ZA IZVAJANJE NACIONALNEGA
PROGRAMA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Odgovorno ravnanje vseh družbenih sektorjev, ki vpli-
vajo na zdravje ljudi, je ključni pogoj za izvajanje nacionalne-
ga programa zdravstvenega varstva in za oblikovanje ter
izvajanje politike pospeševanja zdravja. Odgovornost je po-
razdeljena v okviru njegovih zakonskih pristojnosti med na-
slednje nosilce:

– Državni zbor Republike Slovenije,
– Vlada Republike Slovenije,
– svet za zdravje,
– Ministrstvo za zdravstvo, Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve, Ministrstvo za okolje in prostor, Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano in Ministrstvo za finance,

– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– druga ministrstva, vsako na svojem področju delova-

nja,
– občine,
– izvajalci zdravstvenega varstva na vseh ravneh

zdravstvene dejavnosti,
– zbornice, združenja in Slovensko zdravniško druš-

tvo,
– Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Pri izvajanju nacionalnega programa zdravstvenega var-

stva sodelujejo tudi nevladne organizacije, mediji in civilna
družba.

9. KONČNA DOLOČBA

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

Št. 500-01/89-1/206
Ljubljana, dne 30. maja 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

VLADA

2334. Uredba o prenehanju veljavnosti uredb o
preoblikovanju javnih podjetij za proizvodnjo
električne energije

Na podlagi drugega odstavka 5. in 120. člena Ener-
getskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99) je Vlada Repub-
like Slovenije izdala

U R E D B O
o prenehanju veljavnosti uredb o preoblikovanju
javnih podjetij za proizvodnjo električne energije
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1. člen
Z uveljavitvijo te uredbe prenehajo veljati naslednje

uredbe:
– uredba o preoblikovanju Javnega podjetja Termo-

elektrarna Trbovlje, p.o., v Javno podjetje Termoelektrarna
Trbovlje, d.o.o. (Uradni list RS, št. 47/96);

– uredba o preoblikovanju Javnega podjetja Elektrarna
Brestanica, p.o., v Javno podjetje Termoelektrarna Bresta-
nica, d.o.o. (Uradni list RS, št. 28/96);

– uredba o preoblikovanju Javnega podjetja Termo-
elektrarna Šoštanj, p.o., v Javno podjetje Termoelektrarna
Šoštanj, d.o.o. (Uradni list RS, št. 28/96);

– uredba o preoblikovanju Javnega podjetja Dravske
elektrarne Maribor, p.o., v Javno podjetje Dravske elektrar-
ne Maribor, d.o.o. (Uradni list RS, št. 28/96);

– uredba o preoblikovanju Javnega podjetja Savske
elektrarne Ljubljana, p.o., v Javno podjetje Savske elektrar-
ne Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 28/96 in 62/98);

– uredba o preoblikovanju Javnega podjetja Soške
elektrarne Nova Gorica, p.o., v Javno podjetje Soške elek-
trarne Nova Gorica, d.o.o. (Uradni list RS, št. 47/96).

2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 312-07/98-3
Ljubljana, dne 25. maja 2000.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik

2335. Uredba o spremembi uredbe o emisiji snovi v
zrak iz naprav pri pridobivanju aluminija

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96,
9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS in 1/96)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o emisiji snovi v zrak

iz naprav pri pridobivanju aluminija

1. člen
V uredbi o emisiji snovi v zrak iz naprav za pridobivanje

aluminija (Uradni list RS, št. 73/94) se prvi odstavek 3.
člena spremeni tako, da se glasi:

“Naprave in njihovo obratovanje, načrtovanje ter oce-
njevanje ukrepov zmanjševanja emisije iz naprav in izbor
metod meritev pri pridobivanju aluminija mora ustrezati dolo-
čilom smernic:

– VDI 2286, Zmanjševanje emisij pri elektrolizni pro-
izvodnji aluminija, 1998,

– VDI 3467, Zmanjševanje emisij pri pripravi ogljikovih
surovin in elektrografita za izdelavo anod, 1982.“

2. člen
Tabela 1 se v 4. členu spremeni tako, da se glasi:
“Tabela 1

Vrsta emisije Dnevna povprečna Polurna povprečna Skupni emisijski
vrednost emisije vrednost emisije faktor

iz objekta za proizvodno iz dimnika čistilne naprave

Skupni prah:
Koncentracija prahu 2 mg/m3 30 mg/m3

Emisijski faktor 2 kg/t Al 3 kg/t Al 5 kg/t Al
Plinasti fluoridi, izraženi kot F-:
Koncentracija fluoridov 0,4mg/m3 1 mg/m3

Emisijski faktor 0,4 kg/t Al 0,1 kg/t Al 0,5 kg/t Al
Žveplov dioksid*:
Koncentracija SO2 0,6 mg/m3 130 mg/m3

Emisijski faktor 0,6 kg/t Al 13 kg/t Al 13,6 kg/tAl
Ogljikov monoksid:
Koncentracija CO – 2 g/m3

Emisijski faktor – 200 kg/t Al 200 kg/t Al

* Velja za 1% žvepla v koksu.“

3. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Za obstoječe elektrolizne peči iz 6. člena te uredbe začnejo mejne vrednosti in drugi pogoji iz 3. in 4. člena te uredbe

veljati 31. oktobra 2007.“

4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 356-06/2000-1
Ljubljana, dne 1. junija 2000.

Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.

Podpredsednik
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2336. Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog

Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o pro-
izvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS,
št. 108/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o razvrstitvi prepovedanih drog

1. člen
Ta uredba določa razvrstitev prepovedanih drog glede

na resnost nevarnosti za zdravje ljudi, ki je lahko posledica
njihove zlorabe ter glede na uporabo v skupino I, skupino II
in skupino III.

2. člen
Seznam skupin prepovedanih drog iz prejšnjega člena

je sestavni del te uredbe.

3. člen
Z mednarodnim nelastniškim imenom so označene le

tiste prepovedane droge, ki so v seznamu International Non-
proprietary Names for Pharmaceutical Substances. Cumu-
lative list No. 9.WHO, Geneva 1996.

4. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 516-05/2000-1
Ljubljana, dne 25. maja 2000.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik



Uradni list Republike Slovenije Št. 49 / 6. 6. 2000 / Stran 6681



Stran 6682 / Št. 49 / 6. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije



Uradni list Republike Slovenije Št. 49 / 6. 6. 2000 / Stran 6683



Stran 6684 / Št. 49 / 6. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije



Uradni list Republike Slovenije Št. 49 / 6. 6. 2000 / Stran 6685



Stran 6686 / Št. 49 / 6. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije



Uradni list Republike Slovenije Št. 49 / 6. 6. 2000 / Stran 6687



Stran 6688 / Št. 49 / 6. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije



Uradni list Republike Slovenije Št. 49 / 6. 6. 2000 / Stran 6689



Stran 6690 / Št. 49 / 6. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije



Uradni list Republike Slovenije Št. 49 / 6. 6. 2000 / Stran 6691



Stran 6692 / Št. 49 / 6. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije



Uradni list Republike Slovenije Št. 49 / 6. 6. 2000 / Stran 6693



Stran 6694 / Št. 49 / 6. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije



Uradni list Republike Slovenije Št. 49 / 6. 6. 2000 / Stran 6695



Stran 6696 / Št. 49 / 6. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije



Uradni list Republike Slovenije Št. 49 / 6. 6. 2000 / Stran 6697



Stran 6698 / Št. 49 / 6. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije



Uradni list Republike Slovenije Št. 49 / 6. 6. 2000 / Stran 6699



Stran 6700 / Št. 49 / 6. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije

c.



Uradni list Republike Slovenije Št. 49 / 6. 6. 2000 / Stran 6701



Stran 6702 / Št. 49 / 6. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije

2337. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
vod iz objektov in naprav za proizvodnjo
perboratov

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96,
9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS in 1/96)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
objektov in naprav za proizvodnjo perboratov

1. člen
Ta uredba določa mejne vrednosti parametrov tehno-

loške odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: odpadna voda)
iz objektov in naprav za proizvodnjo perboratov.

Za vprašanja emisije snovi v vode, ki niso urejene s to
uredbo, se uporablja uredba o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list
RS, št. 35/96).

2. člen
Določbe te uredbe veljajo za tehnološko odpadno vo-

do iz objektov in naprav za proizvodnjo perboratov, ki se

odvaja v kanalizacijo ali neposredno v vode (v nadaljnjem
besedilu: vir onesnaževanja).

3. člen
Za odpadno vodo iz vira onesnaževanja se ne šteje s

perborati neonesnažena odpadna voda:
– hladilnih sistemov znotraj virov onesnaževanja razen

hladilne vode, ki je uporabljena za hlajenje naprav v fazi
kristalizacije perborata,

– naprav za pripravo vode znotraj vira onesnaževanja in
– padavinsko odpadno vodo, ki odteka iz prekritih po-

vršin na območju vira onesnaževanja.
Določbe te uredbe ne veljajo tudi za komunalno od-

padno vodo, ki nastaja na območju vira onesnaževanja.

4. člen
Količina odpadne vode iz vira onesnaževanja, izmerje-

na v 24 urah, ne sme presegati 50 m3/t produkta.

5. člen
Mejne vrednosti parametrov odpadne vode in mejne

vrednosti emisijskih faktorjev iz virov onesnaževanja za iztok
v kanalizacijo in neposredno v vode, so določene v prilogi 1,
ki je sestavni del te uredbe.

Emisijski faktor posameznega parametra je razmerje
med količino tega parametra v odpadni vodi, ki se je z
odpadno vodo odvedla v enem dnevu, in količino perborata,
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ki bi ga vir onesnaževanja proizvedel v enakem obdobju pri
nazivni zmogljivosti proizvodnih naprav.

Emisijski faktor se izraža v kg posameznega parametra
odpadne vode na tono proizvedenih perboratov.

6. člen
Ne glede na mejne vrednosti koncentracije bora in

emisijskega faktorja za bor, pa letna količina bora, odvede-
na pri neposrednem odvajanju odpadne vode v vode, ne
sme presegati mejne vrednosti letne količine, določene po
enačbi:

MK = 31,5*(0,3*MVK1r*QV)
kjer je:
MK – mejna vrednost letne količine bora za odvajanje

odpadne vode neposredno v vode, izražena v kg/leto,
MVK1r – mejna vrednost koncentracije bora za površin-

sko vodo prvega kakovostnega razreda, ki je za bor 0,3 mg/l in
QV – srednji nizki pretok vodotoka, izražen v l/s.

7. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,

pristojni za varstvo okolja.

8. člen
Upravljavci ali lastniki virov onesnaževanja morajo ob-

stoječe vire onesnaževanja prilagoditi določbam te uredbe v
štiriindvajsetih mesecih po uveljavitvi te uredbe.

9. člen
Če je za obstoječi vir onesnaževanja po tej uredbi

odrejena priprava in izvedba sanacijskega programa, mini-
strstvo, pristojno za varstvo okolja, ne glede na določbo
prejšnjega člena, v soglasju k sanacijskemu programu dolo-
či tudi količino bora, ki se v času izvajanja programa letno
lahko izpušča z odvajanjem odpadne vode v kanalizacijo ali
neposredno v vode.

Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, določi količino
bora iz prejšnjega odstavka na podlagi analize obremenitve
okolja zaradi odvajanja odpadne vode, ki je sestavni del
sanacijskega programa.

10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 353-27/2000-1
Ljubljana, dne 1. junija 2000.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik

PRILOGA 1
Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode in mejne vrednosti emisijskih faktorjev iz objektov in naprav za

proizvodnjo perborata.

Parameter odpadne vode Izražen kot Enota Mejne Mejne
vrednosti vrednosti
za iztok za iztok
v vode v kanalizacijo

I. SPLOŠNI PARAMETRI
1. Temperatura °C 30 35
2. pH pH 6,5–9 6,5–9,5
3. Neraztopljene snovi mg/l 80 150
II. BIOLOŠKI PARAMETRI
6. Strupenost za vodne bolhe SD 4 –
III. ANORGANSKI PARAMETRI
8. Bor * B kg/t 6 6

B mg/l 500 500
34. Sulfat SO4 mg/l 1.000 300
IV. ORGANSKI PARAMETRI
38. Kemijska potreba po kisiku – KPK O2 kg/t 1,2 1,2
38. Kemijska potreba po kisiku – KPK O2 mg/l 100
43. Adsorbljivi organski halogeni* – AOX Cl mg/l 0,2 0,2

Zaporedne številke parametrov odpadne vode in oznake * pri posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so
povzete iz uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).



Stran 6704 / Št. 49 / 6. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije

2338. Uredba o določitvi območnih geodetskih uprav
Geodetske uprave Republike Slovenije, njihovih
območij in sedežev

Na podlagi drugega odstavka 17. člena zakona o geo-
detski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/00) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi območnih geodetskih uprav

Geodetske uprave Republike Slovenije, njihovih
območij in sedežev

1. člen
Ta uredba določa območne geodetske uprave Geo-

detske uprave Republike Slovenije, območja njihove krajev-
ne pristojnosti delovanja in odločanja ter njihove sedeže.

2. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije ima naslednje

območne geodetske uprave:
01 Območna geodetska uprava Celje s sedežem v Celju,
02 Območna geodetska uprava Koper s sedežem v Kopru,
03 Območna geodetska uprava Kranj s sedežem v Kranju,
04 Območna geodetska uprava Ljubljana s sedežem v Ljub-

ljani,
05 Območna geodetska uprava Maribor s sedežem v Mari-

boru,
06 Območna geodetska uprava Murska Sobota s sedežem

v Murski Soboti,
07 Območna geodetska uprava Nova Gorica s sedežem v

Novi Gorici,
08 Območna geodetska uprava Novo mesto s sedežem v

Novem mestu,
09 Območna geodetska uprava Ptuj s sedežem na Ptuju,
10 Območna geodetska uprava Sevnica s sedežem v Sev-

nici,
11 Območna geodetska uprava Slovenj Gradec s sedežem

v Slovenj Gradcu,
12 Območna geodetska uprava Velenje s sedežem v Vele-

nju.

3. člen
Območje krajevne pristojnosti delovanja in odločanja

območne geodetske uprave je določeno s katastrskimi ob-
činami.

4. člen
S spremembo območja območne geodetske uprave se

spremeni meja in pristojnost območne geodetske uprave.
Območje območnih geodetskih uprav se spremeni, če

se celotna katastrska občina iz območja ene območne geo-
detske uprave priključi območju sosednje območne geodet-
ske uprave.

O spremembi območij območnih geodetskih uprav od-
loča na predlog Geodetske uprave Republike Slovenije Vla-
da Republike Slovenije.

5. člen
Če se na območju območne geodetske uprave združi-

ta dve katastrski občini ali če se ena katastrska občina
razdeli na dve ali več novih katastrskih občin, se nove kata-
strske občine vodijo na območju te območne geodetske
uprave.

O spremembi katastrske občine zaradi njene združitve
ali delitve oziroma o določitvi imena katastrskih občin odloča
Geodetska uprava Republike Slovenije.

6. člen
Območje Območne geodetske uprave Celje obsega

naslednje katastrske občine: 1044 Brdce nad Dobrno,
1045 Klanc, 1047 Čreškova, 1046 Zavrh, 1050 Dol, 1052
Podgorje, 1054 Novake, 1056 Dobrna, 1058 Rožni Vrh,
1057 Rupe, 1067 Brezova, 1066 Vojnik okolica, 1065
Vojnik trg, 1064 Tomaž, 1063 Bezovica, 1062 Male Dole,
1061 Višnja vas, 1060 Strmec pri Vojniku, 1083 Bukovž-
lak, 1082 Teharje, 1081 Zagrad, 1080 Tremerje, 1079
Košnica, 1078 Lisce, 1077 Celje, 1076 Medlog, 2652
Ogorevc, 1075 Ostrožno, 1074 Spodnja Hudinja, 1073
Trnovlje, 1072 Šmiklavž, 1071 Škofja vas, 1070 Arclin,
1069 Šentjungert, 1068 Šmartno, 2639 Zvodno, 1087
Svetina, 1086 Prožinska vas, 1085 Kompole, 1084 Pečov-
je, 1059 Lemberg, 1055 Homec, 1053 Loka, 1051 Verpe-
te, 1049 Lipa, 1048 Socka, 1022 Rečica, 1023 Slivno,
2686 Zavrate, 2651 Požnica, 1024 Rifengozd, 1026
Laško, 1029 Lahomšek, 1031 Olešče, 1033 Trobni Dol,
1035 Jurklošter, 1037 Lažiše, 1036 Vrh nad Laškim, 2650
Debro, 1867 Vrhovo, 1866 Hotemež, 1865 Njivice, 1864
Svibno, 1862 Radeče, 1861 Obrežje, 1860 Širje, 1043
Marijina vas, 1042 Paneče, 1041 Lokavec, 1040 Lože,
1039 Rimske Toplice, 1038 Plazovje, 1034 Mrzlo Polje,
1032 Šentrupert, 1028 Sedraž, 1027 Šmihel, 1025 Reka,
1030 Lahomno, 1088 Padeški Vrh, 1094 Brezen, 1096
Stenica, 1098 Loška Gora, 1097 Ljubnica, 1115 Sloven-
ske Konjice, 1114 Konjiška vas, 1113 Žiče, 1112 Koble,
1111 Jernej pri Ločah, 1110 Ličenca, 1109 Spodnje Gru-
šovje, 1108 Perovec, 1121 Zbelovska Gora, 1120 Zgornje
Laže, 1119 Loče, 1118 Lipoglav, 1117 Tolsti Vrh, 1116
Slemene, 1107 Tepanje, 1106 Bezina, 1105 Škalce, 1104
Preloge, 1103 Stranice, 1102 Križevec, 1101 Radana vas,
1100 Zreče, 1099 Gorenje pri Zrečah, 1095 Vitanje, 1093
Spodnji Dolič, 1090 Skomarje, 1091 Hudinja, 1092 Paka
I, 1089 Resnik, 1122 Dramlje, 1153 Paridol, 1152 Suho,
1151 Brezje, 1150 Kalobje, 1149 Voduce, 1148 Javorje,
1147 Slivnica pri Celju, 1146 Vezovje, 2672 Prapretno,
2671 Podpeč, 2670 Lažiše, 2647 Bezovje, 1163 Šentvid
pri Planini, 1162 Golobinjek, 1161 Planina, 1160 Loke pri
Planini, 1159 Planinska vas, 1158 Presečno, 1157 Straš-
ka Gorca, 1156 Lopaca, 1155 Loka pri Žusmu, 1154
Dobrina, 1137 Grobelno, 1136 Kameno, 1135 Lokarje,
1134 Zlateče, 1133 Goričica, 1132 Primož, 1131 Marija
Dobje, 1130 Vodule, 1145 Planinca, 1144 Vodruž, 1143
Gorica pri Slivnici, 1142 Tratna, 1141 Rifnik, 1140 Krajnči-
ca, 1139 Podgrad, 1138 Šentjur pri Celju, 1204 Zgornje
Selce, 1125 Ostrožno, 1126 Dolga Gora, 1127 Ponkvica,
1129 Zagaj, 1128 Ponikva, 1124 Slatina, 1123 Pletovarje,
1164 Zgornji Gabrnik, 1251 Zagaj, 1250 Kunšperk, 1249
Ples, 1248 Hrastje, 1247 Trebče, 1246 Dekmanca, 1245
Podsreda, 1244 Gorjane, 1243 Vetrnik, 1242 Kozje, 1241
Lastnič, 1240 Sedlarjevo, 1239 Vrenska Gorca, 1238 Zdo-
le, 1237 Pilštanj, 1236 Zagorje, 1235 Drensko Rebro,
1234 Buče, 1233 Verače, 1232 Dobležiče, 1231 Virštanj,
1230 Imeno, 1229 Podčetrtek, 1228 Sopote, 1227 Tin-
sko, 1226 Babna Gora, 1225 Grobelce, 1224 Babna Re-
ka, 1223 Orehovec, 1222 Vršna vas, 1221 Zibika, 1187
Vrh, 1186 Sladka Gora, 1185 Pijovci, 1184 Lemberg trg,
1183 Lemberg okolica, 1182 Spodnja Kostrivnica, 1181
Tekačevo, 1180 Topole, 1203 Bodrež, 1202 Senovica,
1201 Zadrže, 1200 Šmarje pri Jelšah, 1199 Kristan Vrh,
1198 Plat, 1197 Ceste, 1196 Brestovec, 1212 Nezbiše,
1211 Hajnsko, 1210 Pristava, 1209 Koretno, 1208 Dol,
1207 Brecljevo, 1206 Ješovec, 1205 Platinovec, 1220
Roginska Gorca, 1219 Sodna vas, 1218 Ema, 1217 Vo-
narje, 1216 Vidovica, 1215 Nimno, 1214 Rajnkovec, 1213
Kamence, 1195 Rjavica, 1194 Velike Rodne, 1193 Male
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Rodne, 1192 Kačji Dol, 1191 Grliče, 1190 Preloge, 1189
Bobovo, 1188 Dvor, 2660 Spodnja Ponkvica, 2659 Spod-
nje Selce, 2658 Osredek, 2635 Rogaška Slatina, 1179
Tržišče, 1178 Rogatec, 1177 Dobovec, 1176 Trlično,
1175 Donačka Gora, 1174 Trška Gorca, 1173 Tlake, 1172
Strmec, 1167 Negonje, 1168 Ratanska vas, 1169 Cero-
vec, 1171 Sveti Florijan, 1170 Spodnje Sečovo, 1166
Čača vas in 1165 Drevenik.

7. člen
Območje Območne geodetske uprave Koper obsega

naslednje katastrske občine: 2508 Snežnik, 2531 Zareč-
je, 2530 Dobropolje, 2529 Zarečica, 2528 Koseze, 2527
Jasen, 2526 Vrbovo, 2525 Ilirska Bistrica, 2524 Trnovo,
2523 Topolc, 2522 Smrje, 2521 Čelje, 2520 Prelože,
2519 Ostrožno Brdo, 2518 Janeževo Brdo, 2517 Prem,
2516 Kilovče, 2539 Velika Bukovica, 2538 Studena Go-
ra, 2537 Pavlica, 2536 Sabonje, 2535 Harije, 2534 To-
minje, 2533 Zajelšje, 2532 Brce, 2566 Gaberk, 2565
Pregarje, 2564 Rjavče, 2552 Starod, 2551 Veliko Brdo,
2550 Dolenje, 2549 Jelšane, 2548 Novokračine, 2580
Račice, 2579 Podgrad, 2578 Podbeže, 2577 Hrušica,
2568 Male Loče, 2567 Huje, 2547 Sušak, 2546 Zabiče,
2545 Podgraje, 2544 Trpčane, 2543 Jablanica, 2542
Gornji Zemon, 2541 Dolnji Zemon, 2540 Mala Bukovica,
2511 Knežak, 2512 Šembije, 2513 Podstenje, 2515 Ra-
tečevo Brdo, 2514 Mereče, 2510 Koritnice, 2509 Bač,
2589 Plavje, 3000 Lazaret III, 2634 Nova vas, 2633 Ra-
ven, 2632 Sečovlje, 2631 Portorož, 2630 Piran, 2629
Dvori nad Izolo, 2628 Malija, 2627 Vinica, 2626 Izola,
2625 Krkavče, 2624 Koštabona, 2623 Boršt, 2622 To-
polovec, 2605 Koper, 2604 Bertoki, 2603 Dekani, 2602
Rožar, 2601 Gabrovica, 2600 Črni Kal, 2599 Črnotiče,
2598 Socerb, 2621 Gradin, 2620 Pregara, 2619 Sočer-
ga, 2618 Movraž, 2617 Hrastovlje, 2616 Podpeč, 2615
Loka, 2614 Kubed, 2613 Truške, 2612 Pridvor, 2611
Marezige, 2610 Vanganel, 2609 Pomjan, 2608 Šmarje,
2607 Gažon, 2606 Semedela, 2593 Oltra, 2594 Anka-
ran, 2595 Škofije, 2597 Osp, 2596 Tinjan, 2592 Jernej,
2590 Hribi, 2469 Dolenja Planina, 2484 Hruševje, 2483
Razdrto, 2482 Strane, 2481 Velika Brda, 2480 Hrenovi-
ce, 2479 Studenec, 2478 Hrašče, 2477 Zagon, 2500
Selce, 2499 Kal, 2498 Narin, 2497 Nadanje selo, 2496
Stara Sušica, 2495 Suhorje, 2494 Košana, 2493 Volče,
2507 Trnje, 2506 Palčje, 2505 Jurišče, 2504 Zagorje,
2503 Parje, 2502 Radohova vas, 2501 Petelinje, 2492
Slavina, 2491 Matenja vas, 2490 Postojna, 2489 Stara
vas, 2488 Zalog, 2487 Rakitnik, 2486 Orehek, 2485
Rakulik, 2704 Jurjeva Dolina, 2472 Strmica, 2473 Stude-
no, 2474 Bukovje, 2476 Landol, 2475 Šmihel pod Nano-
som, 2471 Kačja vas, 2470 Gorenja Planina, 2408 Bre-
stovica, 2423 Gabrovica, 2422 Kopriva, 2421 Avber,
2420 Štjak, 2419 Koboli, 2418 Kobdilj, 2417 Hruševica,
2416 Štanjel, 2431 Skopo, 2430 Krajna vas, 2429 Pli-
skovica, 2428 Salež, 2427 Veliki Dol, 2426 Brje, 2425
Gorjansko, 2424 Volčji Grad, 2463 Škoflje, 2462 Pod-
grad, 2461 Dane, 2460 Naklo, 2459 Lokev, 2458 Bazo-
vica, 2457 Gropada, 2456 Trebče, 2555 Draga, 2554
Rodik, 2553 Gročana, 2468 Kozjane, 2467 Vatovlje,
2466 Misliče, 2465 Vareje, 2464 Barka, 2581 Poljane,
2576 Obrov, 2575 Gradišče, 2574 Markovščina, 2573
Slivje, 2572 Hotična, 2571 Kovčice, 2570 Ritomeče,
2702 Kodreti, 2701 Dolanci, 2585 Rakitovec, 2584 Za-
zid, 2583 Podgorje, 2582 Golac, 2569 Javorje, 2563
Tatre, 2562 Artviže, 2561 Brezovica, 2560 Hrpelje, 2559
Materija, 2558 Prešnica, 2557 Ocizla, 2455 Sežana,
2454 Merče, 2453 Povir, 2452 Divača, 2451 Dolnje

Ležeče, 2450 Famlje, 2449 Vremski Britof, 2448 Gornje
Vreme, 2447 Senožeče, 2446 Laže, 2445 Potoče, 2444
Gabrče, 2443 Senadole, 2442 Štorje, 2441 Dolenja vas,
2440 Veliko Polje, 2439 Griže, 2438 Kazlje, 2437 Utov-
lje, 2436 Tomaj, 2435 Križ, 2434 Voglje, 2433 Veliki
Repen, 2432 Dutovlje, 2411 Škrbina, 2412 Komen, 2413
Mali Dol, 2415 Kobjeglava, 2414 Tomačevica, 2410 Sve-
to in 2409 Ivanji Grad.

8. člen
Območje Območne geodetske uprave Kranj obsega

naslednje katastrske občine: 2167 Rateče, 2644 Višelni-
ca II, 2638 Podmežaklja, 2637 Prihodi, 2182 Doslovče,
2181 Zabreznica, 2180 Žirovnica, 2179 Potoki, 2178
Koroška Bela, 2177 Javorniški Rovt, 2176 Blejska Dobra-
va, 2175 Jesenice, 2170 Gozd, 2171 Dovje, 2172 Hruši-
ca, 2174 Planina, 2173 Plavški Rovt, 2169 Kranjska Go-
ra, 2168 Podkoren, 2076 Zgornje Jezersko, 2091 Vojvo-
din Boršt II, 2090 Vojvodin Boršt I, 2089 Tenetiše, 2088
Goriče, 2087 Golnik, 2086 Srednja vas, 2085 Babni Vrt,
2084 Bela, 2115 Lahovče, 2114 Dobrava, 2113 Zalog,
2112 Šmartno, 2111 Pšata, 2110 Grad, 2109 Češnje-
vek, 2108 Velesovo, 2107 Luže, 2106 Visoko, 2105
Britof, 2104 Suha, 2103 Predoslje, 2102 Kokrica, 2101
Rupa, 2100 Kranj, 2099 Pivka, 2098 Struževo, 2097
Okroglo, 2096 Naklo, 2095 Strahinj, 2094 Žeje, 2093
Podbrezje, 2092 Duplje, 2123 Čirče, 2122 Huje, 2121
Klanec, 2120 Primskovo, 2119 Šenčur, 2118 Cerklje,
2117 Zgornji Brnik, 2116 Spodnji Brnik, 2140 Podreča,
2139 Mavčiče, 2138 Praše, 2137 Jama, 2136 Breg ob
Savi, 2135 Drulovka, 2134 Žabnica, 2132 Bitnje, 2695
Planica, 2150 Zvirče, 2149 Žiganja vas, 2148 Senično,
2147 Križe, 2146 Kovor, 2145 Leše, 2144 Bistrica, 2143
Tržič, 2142 Lom pod Storžičem, 2141 Podljubelj, 2131
Stražišče, 2130 Pševo, 2129 Spodnja Besnica, 2128
Zgornja Besnica, 2127 Nemilje, 2126 Trboje, 2125 Vog-
lje, 2124 Hrastje, 2079 Šenturška Gora, 2080 Štefanja
Gora, 2081 Olševek, 2083 Breg ob Kokri, 2082 Tupali-
če, 2078 Kokra, 2077 Spodnje Jezersko, 2151 Begunje,
2198 Studor, 2197 Bohinjska Srednja vas, 2196 Bohinj-
ska Češnjica, 2195 Gorjuše, 2194 Bohinjska Bela, 2193
Selo pri Bledu, 2192 Ribno, 2191 Želeče, 2190 Bled,
2189 Rečica, 2188 Poljšica, 2187 Zgornje Gorje, 2186
Višelnica I, 2185 Spodnje Gorje, 2184 Podhom, 2183
Zasip, 2166 Češnjica pri Kropi, 2165 Kropa, 2164 Lan-
covo, 2163 Kamna Gorica, 2162 Dobrava pri Kropi, 2161
Zaloše, 2160 Ljubno, 2159 Brezje, 2648 Peračica, 2202
Nemški Rovt, 2201 Nomenj, 2200 Bohinjska Bistrica,
2199 Savica, 2154 Nova vas, 2155 Hraše, 2156 Radov-
ljica, 2158 Mošnje, 2157 Predtrg, 2153 Otok, 2152 Sred-
nja vas, 2020 Ledinica, 2035 Škofja Loka, 2034 Puštal,
2033 Draga, 2032 Reteče, 2031 Godešič, 2030 Suha,
2029 Stari Dvor, 2028 Dorfarje, 2059 Lučine, 2058 Do-
lenja Dobrava, 2057 Gorenja vas, 2056 Trebija, 2055
Stara Oselica, 2054 Koprivnik, 2053 Javorjev Dol, 2052
Laniše, 2067 Bukovica, 2066 Dolenja vas, 2065 Bu-
kovščica, 2064 Selca, 2063 Kališe, 2062 Studeno, 2061
Podlonk, 2060 Dražgoše, 2051 Podjelovo Brdo, 2050
Leskovica, 2049 Hotavlje, 2048 Dolenje Brdo, 2047 Dob-
je, 2046 Kovski Vrh, 2045 Staniše, 2044 Ožbolt, 2043
Barbara, 2042 Zminec, 2041 Visoko, 2040 Podobeno,
2039 Gorenja Ravan, 2038 Dolenčice, 2037 Podvrh,
2036 Sopotnica, 2133 Križna Gora, 2075 Davča, 2074
Sorica, 2073 Danje, 2072 Zali Log, 2071 Železniki, 2070
Martinj Vrh, 2069 Lenart, 2068 Zgornja Luša, 2023 Žiri,
2024 Vrsnik II, 2025 Opale, 2027 Stara Loka, 2026
Pevno, 2022 Žirovski Vrh in 2021 Dobračeva.
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9. člen
Območje Območne geodetske uprave Ljubljana obse-

ga naslednje katastrske občine: 1632 Otok I, 1650 Babna
Polica, 1649 Vrh, 1648 Kozarišče, 1647 Nadlesk, 1646
Pudob, 1645 Viševek, 1644 Iga vas, 1643 Poljane, 1659
Rakek, 1658 Bezuljak, 1657 Kožljek, 1656 Otave, 1655
Kranjče, 1654 Žilce, 1653 Osredek, 1651 Babno Polje,
1691 Hudi Vrh, 1690 Studenec, 1689 Benete, 1688 Ru-
narsko, 1687 Veliki Vrh, 1686 Strmca, 1685 Krajič, 1684
Volčje, 1694 Ravne pri Topolu, 1693 Topol, 1692 Metulje,
1683 Nova vas, 1682 Studeno, 1681 Bločice, 1680 Že-
rovnica, 1679 Lipsenj, 1678 Otok II, 1677 Dolenja vas,
1676 Cerknica, 1675 Grahovo, 1674 Radlek, 1673 Velike
Bloke, 1672 Ravnik, 1671 Gradiško, 1670 Ulaka, 1669
Kremenca, 1668 Zales, 1667 Hiteno, 1666 Ravne pri Žil-
cah, 1665 Jeršiče, 1664 Štrukljeva vas, 1663 Cajnarje,
1662 Selšček, 1661 Begunje pri Cerknici, 1660 Unec,
2710 Glažuta, 2709 Javorje, 2705 Leskova Dolina, 2700
Rakov Škocjan, 1635 Podcerkev, 1636 Lož, 1637 Stari trg
pri Ložu, 1639 Vrhnika, 1638 Knežja Njiva, 1634 Dane,
1633 Gorenje Jezero, 1758 Dragomelj, 1938 Mengeš,
1937 Homec, 1936 Radomlje, 1935 Rova, 1934 Rafolče,
1933 Lukovica, 1932 Zlato Polje, 1931 Krašnja, 1956
Vrhpolje, 1955 Moravče, 1954 Velika vas, 1953 Drtija,
1952 Peče, 1951 Zgornje Koseze, 1950 Limbarska Gora,
1949 Negastrn, 1948 Krašce, 1947 Spodnje Koseze,
1946 Studenec, 1945 Krtina, 1944 Prevoje, 1943 Dob,
1940 Loka, 1939 Dobeno, 2653 Pšata, 1966 Selo, 1965
Brdo, 1964 Ihan, 1963 Študa, 1962 Depala vas, 1961
Trzin, 1959 Domžale, 1958 Brezovica, 1957 Trojica, 1930
Žirovše, 1929 Koreno, 1928 Češnjice, 1927 Blagovica,
1926 Šentožbolt, 1925 Učak, 1924 Trojane, 1780 Blečji
Vrh, 1783 Grosuplje – naselje, 1784 Stranska vas, 1786
Šmarje, 1788 Vino, 1790 Slivnica, 1792 Luče, 1794 Rač-
na, 1793 Ilova Gora, 1820 Gorenja vas, 1819 Velike Pece,
1818 Podboršt, 1817 Radohova vas, 1816 Hudo, 1815
Draga, 1814 Kriška vas, 1813 Višnja Gora, 2642 Grosup-
lje, 1828 Podbukovje, 1827 Krka, 1826 Sušica, 1825
Zagradec, 1824 Valična vas, 1823 Dob, 1822 Muljava,
1821 Vrhe, 1831 Višnje, 1830 Ambrus, 1829 Veliko Glo-
boko, 1803 Metnaj, 1802 Leskovec, 1801 Kompolje, 1800
Podgora, 1799 Videm Dobrepolje, 1798 Zagorica, 1797
Zdenska vas, 1796 Cesta, 1812 Dedni Dol, 1811 Dobra-
va, 1810 Stična, 1809 Šentvid, 1808 Male Dole, 1807
Temenica, 1805 Bukovica, 1804 Češnjice, 1795 Velike
Lipljene, 1791 Žalna, 1789 Ponova vas, 1787 Mali Vrh,
1785 Sela, 1781 Polica, 1782 Stara vas, 1890 Črna,
2691 Rakitovec, 2668 Gojška Planina, 1913 Podhruška,
1912 Palovče, 1911 Kamnik, 1910 Volčji Potok, 1909
Šmarca, 1908 Podgorje, 1907 Križ, 1906 Suhadole, 1921
Špitalič, 1920 Hribi, 1919 Zgornji Tuhinj, 1918 Pšajnovica,
1917 Šmartno v Tuhinju, 1916 Loke, 1915 Hruševka, 1914
Znojile, 1923 Motnik, 1922 Zgornji Motnik, 1905 Moste,
1904 Kaplja vas, 1903 Nasovče, 1902 Klanec, 1901 Mla-
ka, 1900 Tunjice, 1899 Košiše, 1898 Mekinje, 1893 Stra-
nje, 1894 Godič, 1895 Gozd, 1897 Nevlje, 1896 Tučna,
1892 Bistričica, 1891 Županje Njive, 1567 Potiskavec,
1598 Hrib, 1597 Koprivnik, 1596 Brezje, 1595 Kumrova
vas, 1594 Mozelj, 1593 Črni Potok, 1592 Štalcerji, 1591
Novi Lazi, 1606 Škrilj, 1605 Rajndol, 1604 Spodnji Log,
1603 Dol, 1602 Predgrad, 1601 Čeplje, 1600 Knežja
Lipa, 1599 Nemška Loka, 1622 Zamostec, 1621 Gora,
1620 Žimarice, 1619 Sodražica, 1618 Vinice, 1617 Suš-
je, 1616 Velike Poljane, 1615 Podpoljane, 1642 Travnik,
1641 Hrib, 1640 Retje, 1631 Grčarice, 1630 Rakitnica,
1629 Dolenja vas, 1628 Dane, 1627 Prigorica, 1626 Gori-
ča vas, 1625 Ribnica, 1624 Gorenja vas, 1623 Jurjevica,

1614 Slemena, 1613 Kuželj, 1612 Pirče, 1611 Fara, 1610
Vrh, 1609 Banja Loka, 1608 Briga, 1607 Suhor, 1582
Koče, 1581 Livold, 1580 Onek, 1579 Rajhenav, 1578
Željne, 1577 Kočevje, 1576 Mahovnik, 1575 Stara Cer-
kev, 1590 Kočevska Reka, 1589 Borovec, 1588 Bosljiva
Loka, 1587 Osilnica, 1586 Žurge, 1585 Trava, 1584 Dra-
ga, 1583 Gotenica, 1570 Stari Log, 1571 Smuka, 1572
Rog, 1574 Koblarji, 1573 Mala Gora, 1569 Polom, 1568
Podtabor, 1806 Sobrače, 1854 Tihaboj, 1853 Okrog,
1852 Poljane, 1851 Gradišče, 1850 Ježni Vrh, 1849 Vin-
tarjevec, 1848 Štanga, 1847 Šmartno, 2657 Pečice, 2656
Ribče, 2655 Račica, 2654 Gozd Reka, 1888 Konjšica,
1846 Liberga, 1845 Moravče, 1844 Vodice, 1843 Preles-
je, 1842 Dole pri Litiji, 1841 Velika Goba, 1840 Polšnik,
1839 Jablanica, 1834 Konj, 1835 Hotič, 1836 Kresnice,
1838 Litija, 1837 Kresniški Vrh, 1833 Sava pri Litiji, 1832
Vače, 1652 Rakitna, 1995 Podsmreka, 1994 Dobrova,
1993 Zaklanec, 1992 Horjul, 1991 Vrzdenec, 1990 Žažar,
1989 Šentjošt, 1988 Butajnova, 1987 Setnik, 1986 Pol-
hov Gradec, 1985 Črni Vrh, 1984 Selo nad Polhovim Grad-
cem, 1983 Babna Gora, 1982 Šujica, 1981 Golo Brdo,
1980 Topol, 1979 Žlebe, 1978 Studenčice, 1977 Sora,
1976 Preska, 1975 Spodnje Pirniče, 1974 Zgornje Pirni-
če, 1973 Medvode, 1972 Senica, 1971 Zbilje, 1970
Smlednik, 1969 Zapoge, 1968 Hraše, 1967 Moše, 1779
Trebeljevo, 1778 Volavlje, 1777 Javor, 1776 Lipoglav,
1775 Sostro, 1774 Podmolnik, 1773 Dobrunje, 1772 Sla-
pe, 1771 Zadobrova, 1770 Kašelj, 1769 Laze, 1768 Se-
nožeti, 1767 Dolsko, 1766 Petelinje, 1765 Vinje, 1764
Križevska vas, 1763 Kleče, 1762 Podgora, 1761 Dol pri
Ljubljani, 1760 Beričevo, 1759 Podgorica, 1757 Nadgori-
ca, 1756 Črnuče, 1755 Glince, 1754 Šentvid nad Ljublja-
no, 1753 Vižmarje, 1752 Stanežiče, 1751 Tacen, 1750
Šmartno pod Šmarno goro, 1717 Velike Lašče, 1716 Ula-
ka, 1715 Osolnik, 1714 Selo pri Robu, 1713 Krvava Peč,
1712 Zapotok, 1711 Turjak, 1710 Gradišče, 1733 Bizo-
vik, 1732 Štepanja vas, 1731 Udmat, 1730 Moste, 1729
Šmartno ob Savi, 1728 Ljubljana mesto, 1727 Poljansko
predmestje, 1726 Šentpeter, 2706 Zelena jama, 2684
Drenik, 2683 Grič, 2682 Brdo, 2681 Brinje II, 2680 Nove
Jarše, 2679 Gradišče II, 2678 Golovec, 2677 Prule, 2636
Bežigrad, 1741 Vodice, 1740 Spodnja Šiška, 1739 Zgor-
nja Šiška, 1738 Dravlje, 1737 Tabor, 1736 Brinje I, 1735
Stožice, 1734 Ježica, 1749 Gameljne, 1748 Skaručna,
1747 Polje, 1746 Rašica, 1745 Vesca, 1744 Šinkov Turn,
1743 Bukovica, 1742 Repnje, 1725 Ajdovščina, 1724
Brezovica, 1723 Vič, 1722 Trnovsko predmestje, 1721
Gradišče I, 1720 Krakovsko predmestje, 1719 Lužarji,
1718 Dvorska vas, 1709 Želimlje, 1708 Golo, 1707 Iška
vas, 1706 Vrbljene, 1705 Preserje, 1704 Kamnik, 1703
Jezero, 1702 Tomišelj, 1697 Lanišče, 1698 Pijava Gorica,
1699 Dobravica, 1701 Iška Loka, 1700 Ig, 1696 Rudnik,
1695 Karlovško predmestje, 2007 Vrh, 2703 Hrušica,
2693 Log, 2019 Grčarevec, 2018 Laze, 2017 Dolenji
Logatec, 2016 Blekova vas, 2015 Gorenji Logatec, 2010
Žibrše, 2011 Medvedje Brdo, 2012 Novi Svet, 2014 Rav-
nik, 2013 Hotedršica, 2009 Petkovec, 2008 Rovte, 1855
Hrastnik-mesto, 1889 Podkum, 1887 Šentlambert, 1886
Zagorje-mesto, 1877 Vrhe I, 1876 Jesenovo, 1875 Čem-
šenik, 1874 Brezje, 1873 Hrastnik pri Trojanah, 1872 Do-
bovec, 1871 Trbovlje, 1870 Ojstro, 1885 Potoška vas,
1884 Loke pri Zagorju, 1883 Šemnik, 1882 Zabava, 1881
Kandrše, 1880 Kolovrat, 1879 Ržiše, 1878 Kotredež, 2714
Vrhe II, 2708 Rodež, 2707 Bevško, 2690 Prapreče, 2689
Čebine, 2688 Studence, 2687 Boben, 2685 Šavna Peč,
2649 Izlake, 2641 Zagorje, 2640 Hrastnik, 1858 Turje,
1859 Gore, 1863 Podkraj, 1869 Čeče, 1868 Knezdol,
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1857 Marno, 1856 Dol pri Hrastniku, 1996 Log, 2692
Smrečje, 2006 Zabočevo, 2005 Breg, 2004 Borovnica,
1999 Podlipa, 2000 Zaplana, 2001 Stara Vrhnika, 2003
Verd, 2002 Vrhnika, 1998 Velika Ligojna in 1997 Blatna
Brezovica.

10. člen
Območje Območne geodetske uprave Maribor obsega

naslednje katastrske občine: 725 Kot, 2661 Gaj, 781 Lu-
šečka vas, 780 Stanovsko, 779 Pekel, 778 Brezje pri Polj-
čanah, 777 Modraže, 776 Jelovec, 775 Dežno, 774 Stop-
no, 785 Stari Grad, 784 Hrastovec, 783 Studenice, 782
Poljčane, 773 Pečke, 772 Štatenberg, 771 Pretrež, 770
Vrhole pri Laporju, 769 Laporje, 768 Hošnica, 767 Žabljek,
766 Cigonca, 740 Ogljenšak, 739 Kalše, 738 Prebukovje,
737 Jurišna vas, 736 Visole, 735 Tinjska Gora, 734 Malo
Tinje, 733 Rep, 748 Spodnja Polskava, 747 Pokoše, 746
Šentovec, 745 Kovača vas, 744 Ritoznoj, 743 Gabernik,
742 Zgornja Polskava, 741 Bukovec, 765 Vrhole pri Konji-
cah, 764 Zgornje Grušovje, 763 Oplotnica, 762 Brezje pri
Oplotnici, 761 Božje, 760 Koritno, 759 Zlogona Gora, 758
Okoška vas, 757 Gladomes, 756 Zgornja Ložnica, 755
Spodnja Ložnica, 754 Zgornja Bistrica, 753 Slovenska Bi-
strica, 752 Spodnja Nova vas, 751 Črešnjevec, 750 Vrhlo-
ga, 728 Bojtina, 729 Frajhajm, 730 Šmartno na Pohorju,
732 Urh, 731 Ošelj, 727 Smrečno, 726 Planina, 629
Janževa Gora, 692 Spodnji Duplek, 691 Ciglence, 690
Žikarce, 689 Spodnja Korena, 688 Zgornja Korena, 687
Jablance, 686 Zimica, 685 Završka vas, 2713 Ob Železni-
ci, 2712 Dobrava, 2711 Spodnji Vrhov Dol, 2674 Žavcar-
jev Vrh, 2667 Spodnji Vurmat, 2666 Selce, 2665 Zgornji
Dražen Vrh, 571 Ročica, 570 Ploderšnica, 569 Spodnja
Velka, 568 Trate, 567 Zgornja Velka, 566 Sladki Vrh, 565
Selnica ob Muri, 564 Šentilj v Slovenskih goricah, 563
Ceršak, 562 Rogoznica, 561 Straže, 559 Črmljenšak, 558
Zavrh, 557 Nadbišec, 556 Gočova, 555 Šetarova, 554
Spodnja Voličina, 553 Zgornja Voličina, 552 Vinička vas,
551 Močna, 550 Zamarkova, 549 Radehova, 548 Zgornja
Senarska, 547 Spodnja Senarska, 546 Spodnje Verjane,
545 Čagona, 544 Smolinci, 543 Župetinci, 542 Andrenci,
541 Cerkvenjak, 540 Cogetinci, 539 Brengova, 538 Osek,
537 Zgornje Verjane, 536 Gradišče v Slovenskih goricah,
535 Stari Porčič, 534 Zgornji Porčič, 533 Spodnji Porčič,
532 Lenart v Slovenskih goricah, 531 Varda, 530 Partinje,
529 Jurovski Dol, 528 Malna, 527 Zgornji Gasteraj, 526
Srednji Gasteraj, 525 Spodnji Gasteraj, 524 Žice, 523
Zgornji Žerjavci, 522 Spodnji Žerjavci, 521 Spodnja Roči-
ca, 520 Benedikt, 519 Trotkova, 518 Trije Kralji, 517 Iho-
va, 516 Drvanja, 515 Zgornja Ročica, 514 Krivi Vrh, 513
Kremberk, 512 Ledinek, 511 Žitence, 510 Spodnji Dražen
Vrh, 509 Zgornja Ščavnica, 508 Rožengrunt, 507 Lokavec,
724 Gorica, 723 Podova, 722 Ješenca, 721 Morje, 720
Loka pri Framu, 719 Planica, 718 Kopivnik, 717 Fram, 716
Rače, 715 Marjeta na Dravskem polju, 714 Prepolje, 713
Zlatoličje, 712 Starše, 711 Vurberk, 710 Dvorjane, 709
Loka pri Rošnji, 708 Skoke, 707 Hotinja vas, 706 Orehova
vas, 705 Slivnica, 704 Čreta, 703 Radizel, 702 Ranče,
701 Polana, 700 Slivniško Pohorje, 699 Hočko Pohorje,
698 Pivola, 697 Zgornje Hoče, 696 Spodnje Hoče, 695
Bohova, 694 Rogoza, 693 Miklavž na Dravskem polju, 684
Zgornji Duplek, 683 Dogoše, 682 Zrkovci, 681 Pobrežje,
680 Tezno, 679 Razvanje, 678 Spodnje Radvanje, 677
Zgornje Radvanje, 652 Vodole, 651 Hrenca, 650 Maleč-
nik, 649 Celestrina, 648 Nebova, 647 Trčova, 646 Meta-
va, 645 Grušova, 660 Studenci, 659 Tabor, 658 Koroška
Vrata, 657 Maribor-Grad, 656 Brezje, 655 Melje, 654 Oreš-
je, 653 Košaki, 676 Pekre, 675 Hrastje, 674 Zgornji Vrhov

Dol, 673 Lobnica, 672 Smolnik, 671 Kumen, 670 Rece-
njak, 669 Lovrenc na Pohorju, 619 Dolnja Počehova, 618
Pesniški Dvor, 617 Vosek, 616 Kušernik, 615 Vukovje,
614 Spodnji Jakobski Dol, 613 Flekušek, 612 Vukovski
Dol, 611 Vukovski Vrh, 610 Jareninski Vrh, 609 Jareninski
Dol, 608 Gačnik, 607 Jelenče, 606 Ranca, 605 Spodnje
Dobrenje, 604 Gradiška, 603 Kozjak, 602 Gaj nad Maribo-
rom, 601 Vršnik, 600 Pesnica, 599 Jurski Vrh, 598 Gruše-
na, 597 Jedlovnik, 596 Zgornja Kungota, 595 Plintovec,
594 Spodnje Vrtiče, 593 Zgornje Vrtiče, 592 Plač, 591
Slatinski Dol, 590 Špičnik, 589 Slatina, 588 Svečina, 587
Ciringa, 586 Podigrac, 585 Kresnica, 584 Zgornje Dobre-
nje, 583 Cirknica, 582 Štrihovec, 581 Kaniža, 580 Vajgen,
579 Polički Vrh, 578 Polička vas, 577 Zgornji Jakobski Dol,
576 Srebotje, 575 Šomat, 574 Počenik, 573 Zgornje Hlap-
je, 572 Spodnje Hlapje, 628 Zgornja Selnica, 627 Spodnji
Boč, 626 Zgornji Boč, 625 Gradišče, 624 Veliki Boč, 623
Zgornji Slemen, 622 Šober, 621 Morski Jarek, 668 Rdeči
Breg, 667 Ruta, 666 Činžat, 665 Ruše, 664 Bistrica pri
Rušah, 663 Bistrica pri Limbušu, 662 Laznica, 661 Lim-
buš, 620 Mali Rošpoh, 644 Ruperče, 643 Ložane, 642
Pernica, 641 Dragučova, 640 Pekel, 639 Počehova, 638
Krčevina, 637 Rošpoh, 632 Spodnji Slemen, 633 Srednje,
634 Jelovec, 636 Kamnica, 635 Brestrnica, 631 Spodnja
Selnica in 630 Gerečja vas.

11. člen
Območje Območne geodetske uprave Murska Sobota

obsega naslednje katastrske občine: 171 Vratji Vrh, 195
Zbigovci, 194 Lastomerci, 193 Spodnja Ščavnica, 192
Plitvički Vrh, 191 Plitvica, 190 Lomanoše, 189 Herce-
govščak, 188 Police, 187 Črešnjevci, 186 Mele, 184 Gor-
nja Radgona, 183 Lutverci, 182 Segovci, 181 Apače, 180
Črnci, 179 Žepovci, 211 Spodnji Ivanjci, 210 Gornji Ivanjci,
209 Kunova, 208 Negova, 207 Radvenci, 206 Ivanjševci,
205 Stavešinci, 204 Janžev Vrh, 227 Terbegovci, 226
Sovjak, 225 Kraljevci, 224 Grabonoš, 223 Blaguš, 222
Jamna, 221 Slaptinci, 220 Selišči, 229 Kokolajnščak, 228
Galušak, 219 Murski Vrh, 218 Hrastje-Mota, 217 Murščak,
216 Hrašenski-Rački Vrh, 215 Stanetinci, 214 Rožički Vrh,
213 Dragotinci, 212 Okoslavci, 203 Očeslavci, 202 Kapel-
ski Vrh, 201 Rihtarovci, 200 Radenci, 199 Šratovci, 198
Boračeva, 197 Orehovci, 196 Orehovski Vrh, 174 Konjišče,
175 Drobtinci, 176 Grabe, 178 Žiberci, 177 Nasova, 173
Podgorje, 172 Vratja vas, 137 Odranci, 152 Nedelica, 151
Brezovica v Prekmurju, 150 Gomilica, 149 Turnišče, 148
Renkovci, 147 Strehovci, 146 Dobrovnik, 145 Žitkovci,
170 Pince, 169 Petišovci, 168 Dolina pri Lendavi, 167
Čentiba, 166 Lendava, 165 Lakoš, 164 Gaberje, 163 Kot
pri Muri, 162 Kapca, 161 Hotiza, 160 Velika Polana, 159
Mala Polana, 158 Banuta, 157 Dolga vas pri Lendavi, 156
Mostje pri Lendavi, 155 Genterovci, 154 Kamovci, 153
Radmožanci, 140 Črenšovci, 141 Gornja Bistrica, 142
Srednja Bistrica, 144 Kobilje, 143 Dolnja Bistrica, 139
Žižki, 138 Trnje v Prekmurju, 230 Vučja vas, 245 Ključarov-
ci pri Ljutomeru, 244 Lukavci, 243 Noršinci, 242 Babinci,
241 Cven, 240 Mota, 239 Krapje, 238 Krištanci, 269
Rinčetova Graba, 268 Slamnjak, 267 Ilovci, 266 Plešivica,
265 Gresovščak, 264 Radomerje, 263 Mekotnjak, 262
Desnjak, 277 Šafarsko, 276 Razkrižje, 275 Veščica, 274
Globoka, 273 Pristava, 272 Stročja vas, 271 Presika, 270
Nunska Graba, 261 Stara Cesta, 260 Kamenščak, 259
Ljutomer, 258 Cezanjevci, 257 Branoslavci, 256 Radoslav-
ci, 255 Godemarci, 254 Moravci, 253 Drakovci, 252 Buč-
kovci, 251 Bolehnečici, 250 Berkovci, 249 Kuršinci, 248
Precetinci, 247 Logarovci, 246 Boreci, 2643 Zasadi, 278
Gibina, 233 Bunčani, 234 Veržej, 235 Iljaševci, 237 Grla-
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va, 236 Križevci, 232 Stara Nova vas, 231 Bučečovci, 17
Šalovci, 32 Nuskova, 31 Kramarovci, 30 Ocinje, 29 Serdi-
ca, 28 Sotina, 27 Gornji Slaveči, 26 Kuzma, 25 Dolič, 56
Kuštanovci, 55 Dankovci, 54 Pečarovci, 53 Bodonci, 52
Vadarci, 51 Krašči, 50 Gerlinci, 49 Ropoča, 65 Topolovci,
64 Beznovci, 62 Zenkovci, 61 Šalamenci, 60 Vaneča, 59
Moščanci, 58 Dolina, 57 Košarovci, 48 Pertoča, 47 Moto-
vilci, 46 Kruplivnik, 45 Radovci, 44 Poznanovci, 43 Kova-
čevci, 42 Prosečka vas, 41 Mačkovci, 40 Otovci, 39 Vidon-
ci, 38 Grad, 37 Dolnji Slaveči, 36 Večeslavci, 35 Fikšinci,
34 Sveti Jurij, 33 Rogašovci, 73 Lemerje, 72 Puževci, 71
Strukovci, 70 Skakovci, 69 Cankova, 68 Korovci, 67 Gornji
Črnci, 66 Domajinci, 136 Melinci, 135 Ižakovci, 134 Do-
kležovje, 133 Lipovci, 132 Bratonci, 131 Beltinci, 16 Pe-
skovci, 15 Adrijanci, 14 Gornji Petrovci, 13 Stanjevci, 12
Šulinci, 11 Ženavlje, 10 Boreča, 9 Martinje, 8 Neradnovci,
7 Lucova, 6 Čepinci, 5 Markovci, 4 Budinci, 3 Dolenci, 2
Suhi Vrh, 1 Hodoš, 130 Lipa, 129 Gančani, 128 Bakovci,
127 Krog, 126 Satahovci, 125 Murski Črnci, 124 Gra-
dišče, 123 Tropovci, 122 Tišina, 121 Petanjci, 120 Murski
Petrovci, 119 Sodišinci, 118 Gederovci, 117 Krajna, 116
Borejci, 115 Rankovci, 114 Vanča vas, 113 Kupšinci, 112
Veščica, 111 Černelavci, 110 Polana, 109 Markišavci, 108
Nemčavci, 107 Martjanci, 106 Noršinci, 105 Murska So-
bota, 104 Rakičan, 103 Lukačevci, 102 Mlajtinci, 101
Ivanci, 100 Bogojina, 99 Filovci, 98 Bukovnica, 97 Motvar-
jevci, 96 Pordašinci, 95 Čikečka vas, 94 Vučja Gomila, 93
Tešanovci, 92 Moravci, 91 Andrejci, 90 Fokovci, 89 Selo,
88 Prosenjakovci, 87 Središče, 86 Ivanjševci, 85 Berkovci,
84 Ratkovci, 83 Lončarovci, 82 Kančevci, 81 Ivanovci, 80
Krnci, 79 Bokrači, 78 Sebeborci, 77 Puconci, 76 Gorica,
75 Predanovci, 74 Brezovci, 20 Križevci, 21 Panovci, 22
Kukeč, 24 Matjaševci, 23 Trdkova, 19 Domanjševci in 18
Krplivnik.

12. člen
Območje Območne geodetske uprave Nova Gorica

obsega naslednje katastrske občine: 2370 Dol-Otlica, 2385
Gojače, 2384 Črniče, 2383 Vrtovin, 2382 Stomaž, 2381
Lokavec, 2380 Šturje, 2379 Budanje, 2378 Vrhpolje, 2407
Lozice, 2406 Nanos, 2405 Podnanos, 2404 Podraga,
2403 Goče, 2402 Lože, 2401 Vipava, 2400 Slap, 2399
Planina, 2398 Erzelj, 2397 Gaberje, 2396 Šmarje, 2395
Brje, 2394 Velike Žablje, 2393 Ustje, 2392 Ajdovščina,
2391 Vipavski Križ, 2390 Dobravlje, 2389 Skrilje, 2388
Kamnje, 2387 Selo, 2386 Batuje, 2373 Col, 2374 Vodice,
2375 Podkraj, 2377 Sanabor, 2376 Višnje, 2372 Križna
Gora, 2371 Kovk, 2337 Bukovo, 2696 Vojščica, 2360
Vrsnik I, 2359 Ledine, 2358 Spodnja Idrija, 2357 Idrija –
mesto, 2356 Čekovnik, 2355 Vojsko, 2354 Gorenja Ka-
nomlja, 2353 Srednja Kanomlja, 2352 Spodnja Kanomlja,
2351 Idrijske Krnice, 2350 Otalež, 2349 Šebrelje, 2348
Reka–Ravne, 2347 Police, 2346 Orehek, 2345 Zakriž,
2369 Javornik, 2368 Lome, 2367 Kanji Dol, 2366 Zadlog,
2365 Črni Vrh, 2364 Godovič, 2363 Idrijski Log, 2362
Jelični Vrh, 2361 Dole, 2340 Labinje, 2341 Dolenji Nova-
ki, 2342 Gorenji Novaki, 2344 Cerkno, 2343 Planina, 2339
Gorje, 2338 Jesenica, 2262 Kal nad Kanalom, 2285 Bilja-
na, 2284 Neblo, 2283 Višnjevik, 2282 Vedrijan, 2281
Šmartno, 2280 Vrhovlje, 2279 Krasno, 2278 Kožbana,
2277 Mirnik, 2276 Deskle, 2275 Plave, 2274 Anhovo,
2273 Ukanje, 2272 Idrija nad Kanalom, 2271 Gorenja vas,
2270 Morsko, 2664 Spodnja Branica, 2663 Mravljevi,
2310 Ozeljan, 2309 Šmihel, 2308 Loke, 2307 Stara Gora,
2306 Rožna Dolina, 2304 Nova Gorica, 2303 Solkan,
2302 Kromberk, 2327 Gabrje ob Vipavi, 2326 Rupa, 2325
Miren, 2324 Orehovlje, 2323 Vrtoče, 2322 Renče, 2321

Gradišče, 2320 Prvačina, 2336 Branik, 2335 Dornberk,
2334 Lipa, 2333 Temnica, 2332 Kostanjevica na Krasu,
2331 Vojščica, 2330 Sela na Krasu, 2329 Nova vas, 2328
Opatje selo, 2319 Bukovica, 2318 Bilje, 2316 Vrtojba,
2315 Šempeter, 2314 Vogrsko, 2313 Šempas, 2312
Osek, 2311 Vitovlje, 2301 Ravnica, 2300 Trnovo, 2299
Lokve, 2298 Lazna, 2297 Čepovan, 2296 Lokovec, 2295
Banjšice, 2294 Bate, 2293 Grgar, 2292 Šmaver, 2291
Podsabotin, 2290 Kojsko, 2289 Cerovo, 2288 Kozana,
2287 Vipolže, 2286 Medana, 2265 Ročinj, 2266 Ajba,
2267 Bodrež, 2269 Kanal, 2268 Vrh Kanalski, 2264 Dob-
lar, 2263 Avče, 2203 Trenta leva, 2226 Vrsno, 2225 Drež-
nica, 2224 Trnovo, 2223 Kobarid, 2222 Svino, 2221 Su-
žid, 2220 Staro selo, 2219 Kred, 2699 Utre, 2698 Bukov-
ski Vrh, 2697 Kanalski Lom, 2218 Borjana, 2217 Sedlo,
2216 Logje, 2215 Robidišče, 2214 Breginj, 2213 Srpeni-
ca, 2212 Žaga, 2211 Čezsoča, 2242 Podbrdo, 2241 Str-
žišče, 2240 Rut, 2239 Kneža, 2238 Podmelec, 2237
Ljubinj, 2236 Žabče, 2235 Čadrg, 2258 Pečine, 2257
Slap, 2256 Idrija pri Bači, 2255 Lom, 2254 Sela, 2253
Rute, 2252 Čiginj, 2251 Kozaršče, 2261 Gorenja Trebu-
ša, 2260 Prapetno Brdo, 2259 Šentviška Gora, 2250 Mo-
drejce, 2249 Volče, 2248 Tolmin, 2247 Poljubinj, 2246
Most na Soči, 2245 Ponikve, 2244 Grahovo, 2243 Oblo-
ke, 2234 Zatolmin, 2233 Dolje, 2232 Volarje, 2231 Kam-
no, 2230 Livek, 2229 Idrsko, 2228 Ladra, 2227 Smast,
2206 Log pod Mangartom, 2207 Bovec, 2208 Koritnica,
2210 Soča leva, 2209 Soča desna, 2205 Strmec, in 2204
Trenta desna.

13. člen
Območje Območne geodetske uprave Novo mesto

bsega naslednje katastrske občine: 1502 Dole, 1525 Čreš-
njevec, 1524 Sodji Vrh, 1523 Štrekljevec, 1522 Pribišje,
1521 Črmošnjice, 1520 Štale, 1519 Podzemelj, 1518 Gra-
dac, 1517 Dobravice, 1516 Primostek, 1515 Metlika, 1514
Rosalnice, 1513 Radoviči, 1512 Božakovo, 1511 Drašiči,
1510 Slamna vas, 2676 Cerkvišče, 2675 Vranoviči, 1541
Loka, 1540 Dobliče, 1539 Mavrlen, 1538 Dolenja Podgo-
ra, 1537 Bukova Gora, 1536 Talčji Vrh, 1535 Črnomelj,
1534 Petrova vas, 1557 Stari trg ob Kolpi, 1556 Stara
Lipa, 1555 Nova Lipa, 1554 Hrast pri Vinici, 1553 Bojanci,
1552 Adlešiči, 1551 Belčji Vrh, 1550 Dragatuš, 1566 Žu-
niči, 1565 Marindol, 1564 Preloka, 1563 Vinica, 1562
Učakovci, 1561 Damelj, 1560 Sinji Vrh, 1559 Radenci,
1558 Sodevci, 1549 Tanča Gora, 1548 Golek, 1547 Bu-
toraj, 1546 Tribuče, 1545 Bedenj, 1544 Griblje, 1543
Krasinec, 1542 Zastava, 1533 Kleč, 1532 Planina, 1531
Golobinjek, 1530 Blatnik, 1529 Kot, 1528 Brezje pri Vi-
njem Vrhu, 1527 Semič, 1526 Vinji Vrh, 1505 Bušinja vas,
1506 Lokvica, 1507 Gabrovec, 1509 Radovica, 1508 Bo-
janja vas, 1504 Hrast pri Jugorju, 1503 Sekuliči, 1434
Gornji Križ, 1457 Ždinja vas, 1456 Novo mesto, 1455
Bršljin, 1454 Daljnji Vrh, 1453 Zagorica, 1452 Hmeljčič,
1451 Mirna Peč, 1450 Golobinjek, 1449 Globodol, 1448
Prečna, 1447 Gorenja Straža, 1446 Gorenje Polje, 1445
Brezova Reber, 1444 Ajdovec, 1443 Dvor, 1442 Stavča
vas, 1473 Gradišče, 1472 Ostrog, 1471 Mršeča vas, 1470
Dobrava, 1469 Tomažja vas, 1468 Bela Cerkev, 1467
Družinska vas, 1466 Gorenja vas, 1489 Cerovec, 1488
Hrušica, 1487 Zajčji Vrh, 1486 Stopiče, 1485 Gotna vas,
1484 Šmihel pri Novem mestu, 1483 Kandija, 1482 Rago-
vo, 1501 Vinja vas, 1500 Dobindol, 1499 Stare Žage,
1498 Poljane, 1497 Podstenice, 1496 Podturn, 1495 To-
plice, 1494 Jurka vas, 1493 Veliki Podljuben, 1492 Stran-
ska vas, 1491 Lakovnice, 1490 Težka Voda, 1481 Smole-
nja vas, 1480 Potov Vrh, 1479 Brusnice, 1478 Gabrje,
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1477 Vrhpolje, 1476 Šentjernej, 1475 Gorenja Orehovica,
1474 Polhovica, 1465 Stara vas, 1464 Dole, 1463 Za-
grad, 1462 Zbure, 1461 Žaloviče, 1460 Šentpeter, 1459
Herinja vas, 1458 Črešnjice, 1437 Šmihel pri Žužemberku,
1438 Žvirče, 1439 Hinje, 1441 Veliko Lipje, 1440 Sela pri
Hinjah, 1436 Žužemberk, 1435 Reber, 1398 Bistrica,
1413 Laknice, 1412 Mokronog, 1411 Ostrožnik, 1410
Mirna, 1409 Brezovica, 1408 Ševnica, 1407 Roje, 1406
Škovec, 1433 Sela pri Šumberku, 1432 Korita, 1431 Do-
brnič, 1430 Knežja vas, 1429 Stehanja vas, 1428 Zagori-
ca, 1427 Veliki Gaber, 1426 Prapreče, 1425 Velika Loka,
1424 Štefan, 1423 Vrhtrebnje, 1422 Trebnje, 1421 Med-
vedje selo, 1420 Češnjevek, 1419 Ponikve, 1418 Luko-
vek, 1417 Ornuška vas, 1416 Staro Zabukovje, 1415 Tre-
belno, 1414 Jelševec, 1401 Novo Zabukovje, 1402 Selo-
Mirna, 1403 Čatež, 1405 Mali Videm, 1404 Dolga Njiva,
1400 Straža in 1399 Šentrupert.

14. člen
Območje Območne geodetske uprave Ptuj obsega na-

slednje katastrske občine: 323 Senešci, 330 Trgovišče,
329 Cvetkovci, 315 Pavlovski Vrh, 314 Hum, 313 Šalovci
pri Središču, 312 Vitan, 311 Vodranci, 310 Jastrebci, 309
Lačaves, 308 Zasavci, 307 Kajžar, 306 Vuzmetinci, 305
Kog, 304 Gomila, 303 Hermanci, 302 Miklavž, 301 Vinski
Vrh, 300 Veliki Brebrovnik, 299 Mali Brebrovnik, 298 Miha-
lovci, 297 Veličane, 296 Cerovec – Stanka Vraza, 295
Žerovinci, 294 Ivanjkovci, 293 Stanovno, 292 Runeč, 291
Žvab, 290 Lahonci, 289 Pršetinci, 288 Koračice, 287 Klju-
čarovci pri Ormožu, 286 Senik pri Tomažu, 285 Bratoneči-
ce, 284 Mala vas, 283 Tomaž, 282 Savci, 281 Rakovci,
280 Rucmanci, 279 Trnovci, 322 Vičanci, 321 Šardinje,
320 Lešnica pri Ormožu, 319 Litmerk, 318 Hardek, 317
Pavlovci, 316 Libanja, 338 Središče, 337 Grabe pri Sre-
dišču, 336 Obrež, 335 Loperšice, 334 Frankovci, 333
Pušenci, 332 Ormož, 331 Velika Nedelja, 324 Sodinci,
326 Bresnica, 327 Podgorci, 328 Osluševci, 325 Strjanci,
749 Stražgonjca, 345 Trnovska vas, 347 Bišečki Vrh, 346
Biš, 372 Spodnji Velovlek, 371 Zgornji Velovlek, 370 Jane-
žovski Vrh, 369 Janežovci, 368 Drstelja, 367 Grajenščak,
366 Krčevina pri Vurbergu, 365 Jiršovci, 380 Prerad, 379
Polenci, 378 Bratislavci, 377 Polenšak, 376 Hlaponci, 375
Rotman, 374 Kukava, 373 Mostje, 396 Skorba, 395 Haj-
doše, 394 Gerečja vas, 393 Slovenja vas, 392 Krčevina pri
Ptuju, 391 Grajena, 390 Mestni Vrh, 389 Nova vas pri
Ptuju, 413 Muretinci, 412 Mala vas, 411 Gajevci, 410
Formin, 409 Zamušani, 408 Gorišnica, 407 Moškanjci,
406 Zagojiči, 429 Dragonja vas, 428 Mihovce, 427 Pleter-
je, 426 Župečja vas, 425 Lovrenc na Dravskem polju, 424
Apače, 423 Trnovec, 422 Sela, 445 Zgornja Pristava, 444
Bolečka vas, 443 Janški Vrh, 442 Skrblje, 441 Stogovci,
440 Doklece, 439 Ptujska Gora, 438 Lešje, 506 Žetale,
505 Čermožiše, 504 Nadole, 503 Kupčinji Vrh, 502 Sto-
perce, 501 Sveča, 500 Bolfenk, 499 Sitež, 498 Kočice,
497 Dobrina, 496 Strajna, 495 Kozminci, 494 Stanošina,
493 Sedlašek, 492 Gruškovje, 491 Ložina, 490 Velika
Varnica, 489 Mala Varnica, 488 Trdobojci, 487 Zgornji
Leskovec, 486 Belavšek, 485 Skorišnjak, 484 Gradišče,
483 Veliki Okič, 482 Mali Okič, 481 Slatina, 480 Pohorje,
479 Pristava, 478 Paradiž, 477 Medribnik, 476 Meje, 475
Gruškovec, 474 Cirkulane, 473 Brezovec, 472 Gorenjski
Vrh, 471 Pestike, 470 Korenjak, 469 Turški Vrh, 468 Dre-
novec, 467 Goričak, 466 Zavrč, 465 Hrastovec, 464 Bel-
ski Vrh, 463 Veliki Vrh, 462 Dolane, 461 Gradišča, 460
Dravci, 459 Repišče, 458 Spodnji Leskovec, 457 Podleh-
nik, 456 Dežno, 455 Zakl, 454 Jablovec, 453 Rodni Vrh,
452 Dolena, 451 Gorca, 450 Majski Vrh, 449 Ljubstava,

448 Vareja, 447 Dravinjski Vrh, 446 Jurovci, 437 Podlože,
436 Sestrže, 435 Šikole, 434 Pongrce, 433 Zgornje Jabla-
ne, 432 Spodnje Jablane, 431 Starošince, 430 Cirkovce,
421 Lancova vas, 420 Pobrežje, 419 Šturmovci, 418 Za-
bovci, 417 Markovci, 416 Nova vas pri Markovcih, 415
Bukovci, 414 Stojnci, 405 Sobetinci, 404 Prvenci, 403
Borovci, 402 Spuhlja, 401 Brstje, 400 Ptuj, 399 Draženci,
397 Hajdina, 388 Rogoznica, 387 Kicar, 386 Pacinje, 385
Podvinci, 384 Dornava, 383 Mezgovci, 382 Slomi, 381
Tibolci, 356 Sakušak, 355 Senčak, 354 Zagorci, 353 Gr-
linci, 352 Desenci, 351 Svetinci, 350 Ločič, 349 Ločki
Vrh, 364 Vintarovci, 363 Destrnik, 362 Dolič, 361 Levanj-
ci, 360 Gradiščak, 359 Dragovič, 358 Juršinci, 357 Bod-
kovci, 348 Trnovski Vrh, 344 Drbetinci, 340 Slavšina, 341
Rjavci, 343 Vitomarci, 342 Hvaletinci in 339 Novinci.

15. člen
Območje Območne geodetske uprave Sevnica obse-

ga naslednje katastrske občine: 1252 Križe, 1267 Blatno,
1266 Curnovec, 1265 Volčje, 1264 Arnovo selo, 1263
Oklukova Gora, 1262 Zgornja Pohanca, 1261 Sromlje,
1260 Silovec, 1291 Podvinje, 1290 Kapele, 1289 Rako-
vec, 1288 Jereslavec, 1287 Vrhje, 1286 Slogonsko, 1285
Sela, 1284 Bukošek, 1299 Zakot, 1298 Trnje, 1297 Mo-
stec, 1296 Mihalovec, 1295 Loče, 1294 Rigonce, 1293
Veliki Obrež, 1292 Gabrje, 1283 Črnc, 1282 Brezina, 1281
Šentlenart, 1280 Zgornji Obrež, 1279 Artiče, 1278 Dečno
selo, 1277 Mali Vrh, 1276 Globoko, 1275 Piršenbreg,
1274 Bojsno, 1273 Župelevec, 1272 Stara vas, 1271
Vitna vas, 1270 Brezje, 1269 Pišece, 1268 Dednja vas,
1307 Cerina, 1306 Čatež, 1305 Globočice, 1304 Stojan-
ski Vrh, 1303 Bušeča vas, 1302 Cerklje, 1301 Krška vas,
1300 Brežice, 2673 Spodnja Pohanca, 1310 Nova vas,
1309 Koritno, 1308 Velika Dolina, 1255 Drenovec, 1256
Brezovica, 1257 Bizeljsko, 1259 Pavlova vas, 1258 Pod-
gorje, 1254 Bukovje, 1253 Orešje, 1311 Kostanjek, 1315
Videm, 1317 Stari Grad, 1319 Pesje, 1321 Leskovec,
1323 Veliki Trn, 1322 Krško, 1332 Podbočje, 1331 Ko-
stanjevica, 1330 Veliko Mraševo, 1329 Veliki Podlog, 1328
Smednik, 1327 Površje, 1326 Raka, 1325 Senuše, 1356
Stolovnik, 1355 Anže, 1354 Gorica, 1353 Raztez, 1352
Lokve, 1351 Armeško, 1350 Senovo, 1349 Dovško, 1360
Rožno, 1359 Presladol, 1358 Dolnji Leskovec, 1357 Bre-
stanica, 1348 Brezje, 1347 Kališovec, 1346 Gornji Lesko-
vec, 1345 Šedem, 1344 Mali Kamen, 1343 Veliki Kamen,
1342 Veliki Dol, 1341 Koprivnica, 1340 Mrčna sela, 1339
Reštanj, 1338 Dobrova, 1337 Stranje, 1336 Orehovec,
1335 Oštrc, 1334 Črneča vas, 1333 Planina, 1324 Rav-
ne, 1320 Drnovo, 1318 Dolenja vas, 1316 Stara vas, 1314
Sremič, 1312 Pleterje, 1313 Anovec, 1361 Podgorje,
1376 Kladje, 1375 Selce, 1374 Krajna Brda, 1373 Žigrski
Vrh, 1372 Žurkov Dol, 1371 Metni Vrh, 1370 Podvrh,
1369 Trnovec, 2662 Malkovec, 1397 Tržišče, 1396 Krsi-
nji Vrh, 1395 Telče, 1394 Bučka, 1393 Studenec, 1392
Hubajnica, 1391 Log, 1390 Vrh, 1389 Goveji Dol, 1388
Pijavice, 1387 Cirnik, 1386 Kal, 1385 Podboršt, 1384
Šentjanž, 1383 Cerovec, 1382 Kompolje, 1381 Boštanj,
1380 Šmarje, 1379 Sevnica, 1378 Brezovo, 1377 Blanca,
1364 Loka pri Zidanem mostu, 1365 Breg, 1366 Ledina,
1368 Poklek, 1367 Zabukovje, 1363 Radež in 1362 Okro-
glice.

16. člen
Območje Območne geodetske uprave Slovenj Gradec

obsega naslednje katastrske občine: 869 Belšak, 885 Po-
ljana, 884 Farna vas, 883 Dobja vas, 882 Ravne, 880
Brdinje, 879 Koroški Selovec, 878 Tolsti Vrh, 877 Stra-
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žišče, 901 Plat, 900 Žerjav, 899 Uršlja Gora II, 898 Uršlja
Gora I, 897 Podgora, 896 Kotlje, 895 Preški Vrh, 894
Navrški Vrh, 908 Javorje, 907 Ludranski Vrh, 906 Črna,
905 Bistra, 904 Koprivna, 903 Topla, 902 Podpeca, 893
Zagrad, 892 Leše, 891 Prevalje, 890 Meža onkraj, 889
Mežica, 888 Meža takraj, 887 Lom, 886 Lokovica, 872
Zelen Breg, 873 Suhi Vrh, 874 Šentanel, 876 Breznica,
875 Dolga Brda, 871 Strojna, 870 Jamnica, 786 Mlake,
816 Planina, 815 Primož na Pohorju, 814 Šentvid, 813
Vuzenica, 812 Šentjanž nad Dravčami, 811 Dravče, 810
Spodnja Gortina, 809 Zgornja Gortina, 832 Goriški Vrh,
831 Vič, 830 Grad, 829 Dravograd, 828 Črneče, 827
Črneška Gora, 826 Libeliška Gora, 825 Libeliče, 2646
Srednji Dolič, 2645 Paka II, 848 Sele, 847 Vrhe, 846
Gradišče, 845 Pameče, 844 Šentjanž pri Dravogradu, 843
Selovec, 842 Dobrova, 841 Otiški Vrh II, 864 Mislinja, 863
Šentilj pod Turjakom, 862 Brda, 861 Dobrava, 860 Šmi-
klavž, 859 Vodriž, 858 Graška Gora, 857 Veluna, 868
Kozjak, 867 Završe, 866 Šentvid nad Valdekom, 865 Gor-
nji Dolič, 856 Spodnji Razbor, 855 Zgornji Razbor, 854
Podgorje, 853 Šmartno pri Slovenj Gradcu, 852 Golavabu-
ka, 851 Legen, 850 Slovenj Gradec, 849 Stari trg, 840
Otiški Vrh I, 839 Danijel pri Trbonjah, 838 Trbonje, 837
Vrata, 836 Kozji Vrh, 835 Velka, 834 Duh na Ojstrici, 833
Ojstrica, 824 Hudi Kot, 823 Ribnica na Pohorju, 822 Le-
hen, 821 Rdeči Breg II, 820 Podvelka, 819 Janževski Vrh,
818 Orlica, 817 Vuhred, 800 Javnik, 799 Ožbalt, 798
Zgornji Vurmat, 797 Spodnja Kapla, 796 Zgornja Kapla,
795 Brezni Vrh, 794 Remšnik, 793 Vas, 808 Zgornja Muta,
807 Spodnja Muta, 806 Zgornja Vižinga, 805 Dobrava,
804 Radlje ob Dravi, 803 Spodnja Vižinga, 802 Kozji Vrh,
801 Brezno, 788 Branik, 789 Podlipje, 790 Brezovec,
792 Radelca, 791 Suhi Vrh in 787 Pernice.

17. člen
Območje Območne geodetske uprave Velenje obsega

naslednje katastrske občine: 934 Zgornje Pobrežje, 922
Poljane, 921 Rečica ob Savinji, 920 Mozirje, 919 Brezje,
918 Ljubija, 917 Lepa Njiva, 916 Šmihel, 915 Radegunda,
914 Ter, 913 Primož pri Ljubnem, 912 Konjski Vrh, 911
Raduha, 910 Solčava, 909 Logarska dolina, 933 Homec,
932 Šentjanž, 931 Radmirje, 930 Florjan pri Gornjem Gra-
du, 929 Lenart pri Gornjem Gradu, 928 Podvolovljek, 927
Podveža, 926 Luče, 925 Krnica, 924 Savina, 923 Ljubno,
935 Spodnja Rečica, 936 Prihova, 937 Loke, 938 Kokar-
je, 939 Pusto Polje, 940 Šmartno ob Dreti, 941 Bočna,
942 Gornji Grad, 943 Šmiklavž, 944 Tirosek, 945 Bele
Vode, 946 Šentvid pri Zavodnjah, 947 Zavodnje, 948 To-
polšica, 949 Ravne, 965 Laze, 964 Velenje, 963 Lokovica,
962 Gorenje, 961 Skorno pri Šoštanju, 960 Florjan pri
Šoštanju, 959 Šoštanj, 958 Gaberke, 2669 Paški Kozjak,
973 Rečica ob Paki, 972 Šmartno ob Paki, 971 Paška vas,
970 Gavce, 969 Veliki Vrh, 968 Podkraj, 967 Kavče, 966
Ložnica, 957 Škale, 955 Bevče, 950 Plešivec, 951 Hrasto-
vec, 952 Cirkovce, 953 Paka, 954 Lipje, 974 Prelska, 975
Vinska Gora, 976 Črnova, 977 Železno, 978 Studence,
979 Ponikva, 980 Andraž, 981 Dobrič, 982 Podvin, 983
Male Braslovče, 984 Letuš, 985 Dobrovlje, 986 Podvrh,
987 Braslovče, 988 Spodnje Gorče, 989 Šmatevž, 990
Trnava, 991 Orla vas, 992 Polzela, 993 Založe, 994 Zalog,
995 Šempeter v Savinjski dolini, 996 Žalec, 997 Gotovlje,
998 Velika Pirešica, 999 Gorica, 1000 Levec, 1001 Pe-
trovče, 1002 Kasaze, 1003 Zabukovica, 1004 Gornja vas,
1005 Prebold, 1006 Latkova vas, 1007 Grajska vas, 1008
Gomilsko, 1009 Ojstriška vas, 1010 Prekopa, 1011 Tešo-
va, 1012 Vransko, 1013 Jeronim, 1014 Ločica, 1015
Zaplanina, 1016 Črni Vrh, 1017 Miklavž, 1018 Marija Re-
ka, 1019 Matke, 1020 Pongrac in 1021 Liboje.

18. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 450-01/2000-1
Ljubljana, dne 25. maja 2000.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik

MINISTRSTVA

2339. Pravilnik o strokovnem izpitu in o preizkusu
strokovne usposobljenosti inšpektorjev za
šolstvo in inšpektorjev za šport

Na podlagi 6. člena zakona o šolski inšpekciji (Uradni
list RS, št. 29/96) - petega odstavka 57. člena zakona o
športu  (Uradni list RS, št. 22/98) minister za šolstvo in
šport izdaja

P R A V I L N I K
o strokovnem izpitu in o preizkusu strokovne

usposobljenosti inšpektorjev za šolstvo
in inšpektorjev za šport

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in postopek opravljanja

strokovnega izpita in preizkusa strokovne usposobljenosti
inšpektorjev za šolstvo in inšpektorjev za šport (v nadaljeva-
nju: izpit oziroma preizkus).

Strokovni izpit opravlja kandidat, ki je imenovan za
inšpektorja in ima opravljen strokovni izpit iz upravnega po-
stopka. Strokovni izpit mora opraviti v roku 1 leta od dneva
imenovanja, preizkus strokovne usposobljenosti pa mora
inšpektor opraviti vsako četrto leto.

II. IZPIT IN PREIZKUS

2. člen

(1. IZPIT)
Izpit obsega splošni in posebni del.
Splošni del strokovnega izpita je enak za vse kandidate

in obsega poznavanje predpisov, ki urejajo:
– ustavno ureditev Republike Slovenije,
– človekove in otrokove pravice in temeljne svoboš-

čine,
– organizacijo in pristojnosti državne uprave,
– organizacijo in pristojnosti delovnih in socialnih so-

dišč.

3. člen
(Obseg posebnega dela izpita)

Posebni del izpita obsega poznavanje predpisov, ki
urejajo

– področje vrtcev in šol ter področje avto šol (za in-
špektorje za šolstvo) oziroma
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– področje športa in področje temeljne šolske zakono-
daje (za inšpektorje za šport).

4. člen
(Vsebina posebnega dela izpita)

Pri kandidatih za inšpektorje za šolstvo se z izpitom iz
predpisov, ki urejajo področje vrtcev in šol preverja pozna-
vanje predpisov, ki urejajo organizacijo, financiranje in oprav-
ljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, ki jo opravljajo vrt-
ci, osnovne šole, glasbene šole, nižje in srednje poklicne
šole, srednje tehniške in strokovne šole, gimnazije in višje
strokovne šole, zavodi za izobraževanje otrok in mladostni-
kov s posebnimi potrebami, organizacije za izobraževanje
odraslih in druge organizacije in zasebniki, ki izobražujejo
po javnoveljavnih programih, domovi za učence, dijaški in
študentski domovi ter postopke in roke za prijavo na razpis
in izvedbo vpisa v visokem šolstvu.

Pri kandidatih za inšpektorje za šolstvo se z izpitom
preverja tudi poznavanje predpisov, ki urejajo delovanje avto
šol in program usposabljanja kandidatov za voznike motor-
nih vozil.

Pri kandidatih za inšpektorje za šport se z izpitom iz
športne zakonodaje preverja poznavanje predpisov, ki ureja-
jo organizacijo, financiranje in opravljanje športne dejavnosti
ter temeljnih predpisov iz področja šolske zakonodaje.

Podrobnejšo vsebino strokovnega izpita določi mini-
ster, pristojen za šolstvo in šport (v nadaljevanju: minister).

5. člen
(Preverjanje znanja posebnega dela izpita)

Posebni del izpita ima dva dela.
Znanje na izpitu se preverja:
– pisno iz predpisov, ki urejajo področje vrtcev in šol

oziroma športa,
– ustno iz predpisov, ki urejajo področje vrtcev in šol

oziroma športa ter predpisov s področja avto šol.

6. člen
(Komisija)

Izpit oziroma preizkus se opravlja pred komisijo za stro-
kovne izpite inšpektorjev za šolstvo in šport, ki jo imenuje
minister (v nadaljevanju: komisija). Komisijo sestavljajo pred-
sednik, člani in tajnik.

Administrativno tehnična dela za komisijo opravlja Mini-
strstvo za šolstvo in šport.

7. člen
(Povračilo stroškov za delo komisije)

Predsedniku in članom komisije pripada plačilo za delo
in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji.

Stroške izpita krije Ministrstvo za šolstvo in šport.

8. člen
(Prijava k izpitu)

Kandidat se prijavi k izpitu s prijavo na obrazcu, ki je
sestavni del tega pravilnika.

Prijava se vloži pri Ministrstvu za šolstvo in šport.
Kandidat, ki k opravljanju izpita ni prišel iz opravičenih

razlogov, ali je opravljanje izpita pravočasno odjavil, ali je
opravljanje izpita prekinil, se mora k opravljanju izpita ponov-
no prijaviti.

Od dneva prijave do dneva opravljanja izpita ne sme
preteči več kot 60 dni, pri čemer se ne upošteva mesec
avgust. Za kandidate iz drugega odstavka tega člena, je
lahko rok tudi daljši.

Prijavi za opravljanje izpita je potrebno priložiti dokazila o
stopnji in vrsti izobrazbe in akt o imenovanju za inšpektorja.

Komisija pisno obvesti kandidata v roku najmanj 15 dni
pred pričetkom opravljanja izpita o času in kraju opravljanja
izpita ter članih komisije, pred katero bo izpit opravljal.

Kandidatovo odjavo mora komisija prejeti najmanj 3 dni
pred izpitnim rokom.

9. člen
(Opravljanje izpita)

Kandidat opravlja najprej splošni del izpita. Ta del izpita
opravlja ustno in traja največ 30 minut.

Po uspešno opravljenem splošnem delu izpita, kandi-
dat lahko nadaljuje z opravljanjem posebnega dela izpita.

Posebni del izpita se opravlja najprej pisno, potem pa
ustno.

10. člen
(Pisno opravljanje posebnega dela izpita)

Temo za pisni del posebnega dela izpita pripravi izpra-
ševalec.

Pisni del posebnega dela izpita lahko traja največ šest
ur.

Kandidat lahko pri pisnem delu izpita uporablja predpi-
se in drugo strokovno literaturo.

Pisni del izpita vodi in nadzoruje tajnik izpitne komisije.

11. člen
(Ustno opravljanje posebnega dela izpita)

Ustni del posebnega dela izpita traja največ 60 minut in
sicer največ 30 minut za preverjanje poznavanja predpisov z
delovnega področja šolske inšpekcije oziroma inšpekcije
športa in največ 30 minut za preverjanje poznavanja predpi-
sov s področja avto šol.

12. člen
(Ponovno opravljanje izpita)

Kandidat, ki ni opravil splošnega dela izpita ali ponov-
nega opravljanja posebnega dela izpita, izpita ni opravil. Tak
kandidat se lahko ponovno prijavi za opravljanje izpita, ven-
dar šele po preteku najmanj dveh mesecev od zadnjega
opravljanja izpita.

Pri ponovnem opravljanju posebnega dela izpita komi-
sija preverja le tiste dele posebnega dela izpita iz 5. člena
tega pravilnika, katerih kandidat pri predhodnem preverjanju
ni opravil.

Kandidatu, ki posebnega dela izpita ni opravil, komisija
določi rok, v katerem lahko ponovno opravlja ta del izpita.
Rok za ponovno opravljanje izpita ne sme biti krajši od 30 in
ne daljši od 90 dni.

13. člen
(Ocena)

Uspeh kandidata na izpitu komisija oceni z “opravil” ali
“ni opravil”.

14. člen
(Potrdilo)

Kandidatu, ki je opravil izpit, se izda potrdilo na obraz-
cu, ki je sestavni del tega pravilnika.

15. člen
(Zapisnik o poteku izpita)

O poteku izpita in vprašanjih na splošnem in poseb-
nem delu izpita ter o uspehu splošnega in posebnega dela
izpita, se vodi zapisnik na obrazcu, ki je sestavni del tega
pravilnika.



Stran 6712 / Št. 49 / 6. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije

(2. PREIZKUS)

16. člen
Inšpektor se mora k preizkusu strokovne usposoblje-

nosti prijaviti najkasneje tri mesece pred iztekom štirih let od
imenovanja oziroma zadnjega preizkusa strokovne uspo-
sobljenosti, komisija pa mora prijavljenega kandidata pova-
biti k preizkusu najkasneje 1 mesec pred potekom roka.

Prijava k preizkusu se vloži na obrazcu, ki je sestavni
del tega pravilnika.

Preizkus se opravlja pisno z ustnim zagovorom. Pisni
del poteka po postopku, ki je predpisan za pisni del izpita v
10. členu tega pravilnika. Pisnemu izpitu sledi ustni zagovor
naloge pred komisijo.

17. člen
Preizkus se opravlja pred komisijo iz prvega odstavka

6. člena tega pravilnika.
Tema pisne naloge, ki jo določi komisija, mora zajemati

kompleksno problematiko z delovnega področja inšpektor-
ja, ki opravlja preizkus. S pisno nalogo inšpektor na praktič-
nem primeru pokaže poznavanje šolske zakonodaje, zako-
nodaje s področja avto šol, s področja športne zakonodaje
in predpisov s področja vodenja upravnega postopka.

Pisnemu delu preizkusa sledi ustni zagovor pisne nalo-
ge, ki lahko traja največ 30 minut.

Pisno nalogo z zagovorom komisija oceni z »opravil« ali
»ni opravil«.

18. člen
(Potrdilo o opravljenem preizkusu)

Inšpektorju, ki je uspešno opravil preizkus, izda komisi-
ja potrdilo o opravljenem preizkusu.

Potrdilo o opravljenem preizkusu se izda na obrazcu, ki
je sestavni del tega pravilnika.

19. člen
(Ponovitev preizkusa)

Inšpektorju, ki preizkusa ni opravil, mora komisija dolo-
čiti rok, v katerem lahko preizkus ponovi.

Rok za ponovitev preizkusa ne sme biti krajši od 30 dni
in ne daljši od 90 dni. V ta rok se ne šteje mesec avgust.

III. EVIDENCA O IZPITIH IN O OPRAVLJENEM
PREIZKUSU

20. člen
(Evidenca o izpitih oziroma preizkusih)

O izpitih se vodi evidenca, ki vsebuje:
– ime in priimek kandidata ter datum in kraj rojstva,
– številko in datum ter izdajatelja listine o stopnji in vrsti

strokovne izobrazbe,
– datum in številko potrdila o izpitu oziroma preizkusu.
Evidenca se vodi na obrazcu, ki je sestavni del tega

pravilnika.

21. člen
Evidenca, prijavnice, odjavnice, zapisniki s prilogami in

druga dokazila ter dvojnik izvirnega potrdila, se trajno hranijo
na Ministrstvu za šolstvo in šport.

22. člen
Kandidat, ki je strokovni izpit opravil v skladu z drugimi

predpisi, ne opravlja strokovnega izpita iz področij, iz katerih
je strokovni izpit že opravil.

O tem odloči komisija na podlagi kandidatove vloge in
ustreznih dokazil.

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

23. člen
S tem pravilnikom neha veljati pravilnik o strokovnem

izpitu inšpektorjev za šolstvo in šport (Uradni list RS, št.
69/95).

24. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0129/2000
Ljubljana, dne 25. maja 2000.

Minister
za šolstvo in šport

dr. Pavel Zgaga l. r.
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USTAVNO SODIŠČE

2340. Sklep o začasnem zadržanju izvajanju dela
petega odstavka 138. člena, drugega odstavka
146. člena in prvega odstavka 235. člena
zakona o varnosti cestnega prometa

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobud Zo-
rana Petroviča iz Pivke, Avtošole Promet Orel, d.o.o, Ljub-
ljana, in Franca Jurija Orla iz Ljubljane na seji dne 25. maja
2000

s k l e n i l o:

1. Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti
petega odstavka 138. člena, drugega odstavka 146. člena
in prvega odstavka 235. člena zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 30/98) se sprejmejo.

2. Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti
tretjega odstavka 146. člena zakona o varnosti cestnega
prometa se zavrnejo.

3. Do končne odločitve se zadrži izvrševanje petega
odstavka 138. člena, drugega odstavka 146. člena in prve-
ga odstavka 235. člena zakona o varnosti cestnega prome-
ta, kolikor se nanašajo na osebe, ki so bile zaposlene kot
učitelji predpisov o varnosti cestnega prometa na dan uve-
ljavitve navedenega zakona.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik Zoran Petrovič izpodbija drugi in tretji

odstavek 146. člena zakona o varnosti cestnega prometa (v
nadaljevanju: ZVCP) v delu, v katerem kot pogoj za pridobi-
tev dovoljenj za učitelja predpisov o varnosti cestnega pro-
meta in za vodjo avto šole določata višjo strokovno izobraz-
bo. Določbi naj bi posegali v pridobljene pravice in naj bi bili
zaradi tega v nasprotju s 155. členom ustave. Pobudnik je
še navedel, da je sam učitelj predpisov in voznik inštruktor
ter da doslej ni potreboval posebnih dovoljenj za opravljanje
svojega dela.

2. Pobudnika Avtošola Promet Orel in Franc Jurij Orel
izpodbijata peti odstavek 138. člena, drugi in tretji odstavek
146. člena in prvi odstavek 235. člena ZVCP. Izpodbijane
določbe naj bi posegale v pridobljene pravice oseb, ki so
pridobile status vodje avto šole in status učitelja predpisov
pred uveljavitvijo ZVCP. V zakonodajnem postopku naj bi ne
bili izkazani razlogi za višjo stopnjo izobrazbe za opravljanje
teh del. Izpodbijane določbe naj bi bile zaradi tega v nasprot-
ju s 155. členom in s 14. členom ustave. Pobudnik Franc
Jurij Orel je navedel, da je vodja avto šole in učitelj predpi-
sov; pobudnica Avtošola Promet Orel pa izkazuje svoj pravni
interes s tem, da je zaradi izpodbijanih določb v neenako-
pravnem položaju z drugimi, večjimi avto šolami. Pobudnika
predlagata, naj ustavno sodišče ugotovi neskladnost izpod-
bijanih določb z ustavo z učinkom odprave, do odločitve pa
naj zadrži izvrševanje izpodbijanih določb.

3. Državni zbor in vlada sta se izrekla o pobudi Zorana
Petroviča. Menita, da pobude za oceno ustavnosti drugega
in tretjega odstavka 146. člena ter prvega odstavka
235. člena ZVCP niso utemeljene. Razlog za uvedbo vodij
avto šol in dovoljenj za opravljanje te dejavnosti naj bi bilo
prepričanje, da je to potrebno za uspešnejše delovanje avto
šol oziroma za uspešnejše usposabljanje voznikov motornih
vozil. Vodje avto šol naj bi bili tisti, ki naj bi skrbeli za
usposobljenost in zadostno strokovnost učiteljev predpisov

in voznikov inštruktorjev. Premalo usposobljeni učitelji pred-
pisov pa naj bi bistveno pripomogli h komaj polovični uspe-
šnosti kandidatov za voznike na izpitu iz teoretičnega dela
vozniškega izpita. Pogoji za pridobitev dovoljenja za vodjo
avto šole naj bi začeli veljati z uveljavitvijo ZVCP in naj bi bili
za vse osebe, ki želijo pridobiti to dovoljenje, enaki. Petlet-
no obdobje, v katerem morajo avto šole, ki so bile registrira-
ne pred sprejemom ZVCP, zaposliti vodjo avto šole s pred-
pisanim dovoljenjem, naj bi omogočalo pridobitev višje
stopnje strokovne izobrazbe vsem, ki to želijo. Ker naj bi
drugi odstavek 146. člena ZVCP ne posegal v dovoljenja, ki
so bila učiteljem predpisov izdana na podlagi prej veljavne-
ga zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št.
5/82 in nasl. – v nadaljevanju: ZVCP-82), naj bi pobudnik
ne izkazoval pravnega interesa za izpodbijanje te določbe.

B)–I
4. Po določbi 24. člena zakona o ustavnem sodišču

(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) mora
tisti, ki vloži pobudo za začetek postopka, izkazati svoj prav-
ni interes. Ta je podan, če predpis, katerega oceno pobud-
nik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, prav-
ne interese oziroma pravni položaj. Državni zbor in vlada
menita, da izpodbijane določbe ZVCP ne posegajo v veljav-
nost dovoljenj, izdanih na podlagi ZVCP-82, in da je zato
pravni interes pobudnikov učiteljev predpisov vprašljiv.

5. ZVCP med pogoji za ustanovitev avto šole določa,
da lahko kandidate za voznike pripravlja samo učitelj predpi-
sov, ta pa mora imeti “najmanj višjo strokovno izobrazbo in
veljavno dovoljenje za učitelja predpisov” (četrti in peti od-
stavek 138. člena). Dovoljenje se izda za tri leta, podaljša
pa se lahko ob pogoju, da je oseba uspešno opravila pose-
ben program izpopolnjevanja (drugi odstavek 148. člena). V
prehodni določbi 235. člena zakon določa, da morajo avto
šole prilagoditi svoje delovanje v dveh letih od uveljavitve
zakona, tj. do 1. 5. 2000. Le za vodje avto šol je v tej
določbi posebej predpisano, da morajo pogoj iz šestega
odstavka 138. člena ZVCP ta vključuje tudi višjo strokovno
izobrazbo izpolniti v petih letih. Učitelji predpisov v tej določ-
bi niso omenjeni. Prvega odstavka 235. člena ZVCP zato ni
mogoče razumeti drugače, kot da zahteva, da imajo učitelji
predpisov v vseh avtošolah na dan 1. 5. 2000 višjo strokov-
no izobrazbo. Ker izpodbijane določbe, ki urejajo pogoje za
učitelje predpisov, posegajo v pravni položaj pobudnikov, je
njihov pravni interes za vložitev pobude za oceno ustavnosti
teh določb podan.

B)–II
6. Očitek, da je tretji odstavek 146. člena v neskladju

s 155. členom in s 14. členom ustave, ni utemeljen.
7. ZVCP je med pogoji za ustanovitev avto šole in za

pridobitev dovoljenja za vodjo avto šole določil, da morajo
vodje avto šol imeti višjo stopnjo strokovne izobrazbe (šesti
odstavek 138. člena in tretji odstavek 146. člena). Po pre-
hodni določbi prvega odstavka 235. člena ZVCP so avto
šole in poslovne enote avto šol, registrirane do sprejema
ZVCP, dolžne uskladiti svoje delovanje z določbami ZVCP v
dveh letih od njegove uveljavitve. Daljši petletni rok je dolo-
čen za vodje avto šol (drugi odstavek 235. člena ZVCP).
ZVCP-82 ni predpisoval stopnje izobrazbe za vodjo avto
šole, iz določb o izobrazbi učiteljev predpisov in voznikov
inštruktorjev, po katerih se zahteva najmanj srednja izobraz-
ba (drugi odstavek 86. člena in prvi odstavek 94. člena
ZVCP-82), pa je mogoče sklepati, da so tako izobrazbo vsaj
praviloma imeli tudi vodje avto šol.

8. Z določbo 155. člena, po kateri zakoni, drugi pred-
pisi in splošni akti ne morejo imeti učinka za nazaj, ustava
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prepoveduje povratni učinek pravnih aktov. Predpis povrat-
no učinkuje tedaj, ko je za začetek njegove uporabe dolo-
čen trenutek pred njegovo uveljavitvijo. S tem predpis pose-
že v pravne položaje ali pravna dejstva, ki so bila zaključena
v času veljavnosti prejšnje pravne norme (odločba št. U-I-
112/95 z dne 8. 5. 1997, Uradni list RS, št. 34/97 in
OdlUS VI, 57). Tretji odstavek 146. člena ne učinkuje za
nazaj. Tako kot celotni ZVCP je začel veljati in se uporabljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS (243. člen).

9. Varstvo pravic zoper zakonske posege z učinkom za
naprej je zagotovljeno z določbo 2. člena ustave, da je
Slovenija pravna država. Med načela pravne države sodi
tudi načelo varstva zaupanja v pravo. V skladu s tem nače-
lom zakonodajalec sme spremeniti pogoje za opravljanje
dela tudi za osebe, ki to delo v času spremembe pravne
ureditve že opravljajo. Sprememba je v skladu z načelom
zaupanja v pravo, če je v razumnem sorazmerju z zasledova-
nim ustavno dopustnim ciljem in če je prizadetim osebam
dana možnost, da se na novo ureditev pripravijo (tako tudi v
odločbi št. U-I-14/97 z dne 19. 11. 1998, Uradni list RS,
št. 83/98 in OdlUS VII, 204; prim. tudi sklep št. U-I-67/95
z dne 4. 4. 1996, OdlUS V, 38). Kriterij za presojo očitka
pobudnikov o posegu v pridobljene pravice torej ni 14. člen
(enakost pred zakonom), temveč 2. člen ustave.

10. Te zahteve so v ZVCP spoštovane. Zagotovitev
boljše usposobljenosti voznikov je ustavno dopusten in tudi
zaželen cilj, določitev višje stopnje strokovne izobrazbe pa
primerno in razumno sredstvo za dosego tega cilja. Petletno
obdobje je razumen čas za pridobitev višje strokovne izo-
brazbe. Izobraževanje za pridobitev take izobrazbe traja na-
mreč do dveh let (12. člen zakona o poklicnem in strokov-
nem izobraževanju, Uradni list RS, št. 12/96 ZPSI). Ustavno
sodišče je zato pobudo v tem delu (2. točka izreka) kot
neutemeljeno zavrnilo.

B)–III
11. Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti

določb, ki predpisujejo višjo stopnjo strokovne izobrazbe za
učitelje predpisov (peti odstavek 138. člena in drugi odsta-
vek 146. člena) in ki predvidevajo dveletni rok za prilagodi-
tev novi zakonski ureditvi (prvi odstavek 235. člena ZVCP),
je ustavno sodišče sprejelo (1. točka izreka). V postopku
odločanja o pobudi bo predvsem presodilo, ali zakonski rok
dveh let omogoča, da osebe, ki so bile učitelji predpisov ob
uveljavitvi zakona, izpolnijo nove pogoje (9. točka obrazloži-
tve tega sklepa).

12. Po določbi 39. člena ZUstS sme ustavno sodišče
do končne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev pred-
pisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil, če bi
zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive
škodljive posledice. Na eni strani je treba presoditi, kakšne
posledice bi nastale, če izvrševanja spornega predpisa ne
bi zadržalo, pa bi kasneje ugotovilo njegovo neskladnost z
ustavo oziroma z zakonom; na drugi strani je treba upošte-
vati težo posledic, ki bi nastale, če bi izvrševanje spornega
predpisa zadržalo, pa bi se izkazalo, da izpodbijanemu pred-
pisu ni mogoče očitati neskladnosti z ustavo oziroma z zako-
nom.

13. Nezadržanje izvrševanja izpodbijanih določb bi po-
menilo, da osebe, ki so pred uveljavitvijo ZVCP opravljale
delo učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa in ne
izpolnjujejo novega, strožjega pogoja glede izobrazbe, tega
dela s 1. 5. 2000 ne morejo več opravljati. To lahko pomeni
tudi prenehanje delovnega razmerja in s tem izgubo vira
zaslužka. Na drugi strani zadržanje izvrševanja in kasnejša
ugotovitev skladnosti izpodbijanih določb z ustavo pomeni
le odložitev učinkovanja določb o strožjih pogojih za učitelje

predpisov. Pri tehtanju posledic je ustavno sodišče odločilo
v korist pobudnikov.

C)
14. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi

drugega in tretjega odstavka 26. člena ter 39. člena ZUstS
v sestavi: namestnik predsednika dr. Lojze Ude ter sodnice
in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko,
Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk in dr. Dragica Wedam-Lu-
kić. Sklep je sprejelo soglasno.

Št. U-I-206/99-22
Ljubljana, dne 25. maja 2000.

Namestnik predsednika
dr. Lojze Ude l. r.

2341. Odločba o ugotovitvi, da je bil odlok o
spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih Občine
Hrpelje-Kozina v neskladju z zakonom in o
razveljavitvi odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih Občine Hrpelje-Kozina

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade Republike Slovenije in
na pobudo družbe EST Poliuretani, d.o.o., Hrpelje, jo jo
zastopa Ervin Dokič, odvetnik v Piranu, na seji dne 25. maja
2000

o d l o č i l o:

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-
storskih ureditvenih pogojih Občine Hrpelje-Kozina (Uradni
list RS, št. 65/98) je bil v neskladju z zakonom. Ta ugotovi-
tev ima učinek odprave.

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-
storskih ureditvenih pogojih Občine Hrpelje-Kozina (Uradne
objave, št. 7/99) se razveljavi.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Predlagateljica in pobudnica izpodbijata zakonitost

postopka za sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Hrpelje-Ko-
zina (v nadaljevanju: odlok o spremembah PUP-98). Navaja-
ta, da odlok o spremembah PUP-98 ni bil javno razgrnjen
niti ni bila organizirana javna obravnava njegovega osnutka.
Zato naj bi bil odlok o spremembah PUP-98 v neskladju z
določbami od 37. do 39. člena in s 43. členom zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84 in nasl. – v nadaljevanju: ZUN). Pobudnici naj bi
bilo na podlagi odloka o spremembah PUP-98 izdano od-
klonilno poprejšnje soglasje zdravstvenega inšpektorja in iz
tega razloga odločba, s katero ji ni dovoljena gradnja indu-
strijskega objekta, kar ji onemogoča črpanje kredita Evrop-
ske skupnosti, zato predlaga odpravo izpodbijanega predpi-
sa. Po navedbah vlade je že Ministrstvo za okolje in prostor
opozorilo Občinski svet občine Hrpelje-Kozina, da se spre-
membe in dopolnitve odloka o spremembah PUP-98 lahko
pripravljajo in sprejemajo le po postopku, ki je predpisan za
pripravo in sprejem prostorskih izvedbenih aktov. Občinski
svet naj bi ne sledil opozorilom pristojnega ministrstva niti
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opozorilu župana, da je treba upoštevati zakonit postopek
sprejemanja predpisa. Po navedbah vlade odlok o spre-
membah PUP-98 ni prenehal veljati, čeprav je bil sprejet
odlok o odpravi odloka o spremembah PUP-98, ker slednji
ni bil objavljen, objavljen je bil namreč le “Preklic”. V novem
odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih Občine Hrpelje-Kozina (v nadaljevanju:
odlok o spremembah PUP-99) pa tudi ni določeno, da z
dnem njegove uveljavitve preneha veljati odlok o spremem-
bah PUP-98. Vlada predlaga odpravo odloka o spremem-
bah PUP-98.

2. Vlada je naknadno razširila zahtevo za oceno ustav-
nosti in zakonitosti na odlok o spremembah PUP-99. Določ-
ba 2. člena odloka o spremembah PUP-99 naj bi kar nepo-
sredno določala, katera vrsta gradnje (lakirnice, brusilnice)
ali katera vrsta dejavnosti (kemijska industrija) ni dovoljena
na območju, ki je predmet urejanja. To naj bi bilo v nasprot-
ju s 26. členom ZUN, po katerem se določajo pogoji, merila
in ukrepi za posege v prostor, ki so podrobneje opredeljeni
v določbah v 11. do 19. členu navodila o vsebini posebnih
strokovnih podlag in o vsebini prostorskih ureditvenih pogo-
jev (Uradni list SRS, št. 14/85 – v nadaljevanju: navodilo).
S tem naj bi bila prepoved gradnje določena tudi nejasno in
v nasprotju s standardno klasifikacijo dejavnosti (npr. indu-
strijski ali polindustrijski obrat), kar ni v skladu z načeli prav-
ne države. Člen 1 odloka o spremembah PUP-99 naj bi širil
pristojnost občinske uprave, ker uvaja idejne zasnove, ki jih
kot podlage za izdelovanje lokacijske dokumentacije potrju-
je občinska uprava, kar je v neskladju s 54. in s 55. členom
ZUN, ki določata način in pogoje za izdelavo lokacijske
dokumentacije in pogoje za izdajo lokacijskega dovoljenja.
Določba 3. člena izpodbijanih sprememb odloka določa
celo obvezne preselitve dejavnosti, ki škodljivo vplivajo na
okolje, in sicer na podlagi “dokončne urbanistične ureditve
naselja”, ki je akt, ki še ne obstaja, kar naj bi bilo prav tako v
neskladju z načeli pravne države.

3. Občina Hrpelje-Kozina v odgovoru navaja, da je
sprejela odlok o odpravi odloka o spremembah PUP-98,
vendar je bil v Uradnem listu RS, št. 16/99 namesto celot-
nega besedila odloka objavljen le njegov “Preklic”. Po na-
vedbah občine 2. člen odloka o spremembah PUP-99 s
tem ko neposredno določa katera vrsta gradnje ali opravlja-
nja dejavnosti je na območju prepovedana, ni v neskladju s
26. členom ZUN. Citirana določba daje podlago, da se
med pogoje za posege v prostor ter ukrepe za ohranjanje in
razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot okolja
šteje tudi prepoved gradnje in uporabe objektov za posa-
mezna naselja ali del naselja za določene namene. Stan-
dardna klasifikacija dejavnosti naj bi bila obvezna le za urad-
ne zbirke podatkov za potrebe statistike in analitike. Občina
navaja, da odlok o spremembah PUP-99 investitorjem omo-
goča jasno odločitev glede njihovih investicijskih namer,
zato ni v neskladju z načeli pravne države. Z idejnimi zasno-
vami naj bi občina skušala zagotoviti minimalne posege v
okolje. Predvidene so samo za idejne rešitve stanovanjskih
kompleksov. Kontrola izdelanih idejnih rešitev s strani ob-
činske uprave naj bi bila torej predvidena le za rešitve, ki jih
je naročila in plačala občina, zato odlok o spremembah
PUP-99 ni v nasprotju s 54. in s 55. členom ZUN in ne širi
pristojnosti občinske uprave. Po stališču Občine 26. člen
ZUN daje pooblastilo in podlago, da se šteje med pogoje za
posege v prostor ter ukrepe za ohranjanje in razvijanje na-
ravnih in z delom pridobljenih vrednot okolja tudi predvidena
preselitev določenih dejavnosti, ki škodljivo vplivajo na oko-
lje, na primernejše lokacije. Pogoji preselitve niso predmet
tega odloka in zato naj bi ne bi bili predmet presoje zakoni-
tosti.

B)–I
Presoja odloka o spremembah PUP-98
4. V Uradnem listu Rebublike Slovenije, št. 16/99 je

bil objavljen preklic odloka o spremembah PUP-98. Preklic
predpisa niti pravno ni urejen niti ni mogoče določiti njegove
pravne narave, zato nima pravnih posledic. Občina je po
objavi preklica objavila v Uradnih objavah odlok o spremem-
bah PUP-99.

5. Odlok o spremembah PUP-98 je imel le eno določ-
bo, po kateri v strnjenih naseljih in v bližini javnih zavodov
(šole in vrtci) na območju občine ni dovoljena gradnja ter
uporaba objektov in naprav za potrebe kemijske industrije
ter vseh ostalih industrijskih ali polindustrijskih obratov (ne-
premični viri onesnaževanja), kjer lahko pride do emisij pra-
šnih delcev (brusilnice) oziroma organskih topil (lakirnice). V
odloku o spremembah PUP-99 je ta določba dopolnjena
tako, da je za besedama “kemijske industrije” dodano bese-
dilo: “oziroma ekološko sporne proizvodnje”. Na koncu do-
ločbe je še dodano besedilo: “razen manjših obrtnih delav-
nic, katerih škodljivost se da lažje in enostavneje nadzirati”.

6. Odlok o spremembah PUP-99 je v celoti nadomestil
besedilo odloka o spremembah PUP-98, ob tem pa dodal
še dve novi določbi. V odloku o spremembah PUP-99 ni
navedeno, da je z dnem njegove uveljavitve prenehal veljati
odlok o spremembah PUP-98, vendar je to razumeti s splo-
šnim pravilom razlage, da novejši predpis razveljavlja starej-
šega (lex posterior derogat legi priori). Odlok o spremem-
bah PUP-98 je zato med postopkom za oceno njegove
ustavnosti in zakonitosti prenehal veljati.

7. Ustavno sodišče praviloma presoja le veljavne pred-
pise. Če predpis preneha veljati med postopkom za oceno
ustavnosti in zakonitosti, ga ustavno sodišče presoja le ob
izpolnjenih pogojih iz 47. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS). Na tej
podlagi lahko ustavno sodišče ugotovi, da predpis, ki je
med postopkom prenehal veljati, ni bil v skladu z ustavo in
zakonom, če niso bile odpravljene posledice neustavnosti
oziroma nezakonitosti. Pri podzakonskih predpisih ali splo-
šnih aktih, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, ustavno
sodišče odloči, ali ima njegova odločitev učinek odprave ali
razveljavitve.

8. Pobudnici je bila na podlagi izpodbijanega predpi-
sa izdana odločba, ki prepoveduje gradnjo objekta, zato
izkazuje pravni interes za oceno njegove ustavnosti in za-
konitosti.

9. Ustavno sodišče je pobudo za oceno ustavnosti in
zakonitosti odloka o spremembah PUP-98 sprejelo in glede
na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS
takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari.

10. Po 43. členu ZUN se prostorski izvedbeni akt
lahko spremeni ali dopolni le po postopku, ki je predpisan
za njegov sprejem. Odlok o spremembah PUP-98 ni bil
pripravljen in sprejet po postopku, ki je določen za sprejem
prostorskih aktov, ker osnutek predpisa ni bil javno razgr-
njen, kot to zahteva 37. člen ZUN, niti ni bila organizirana
javna obravnava, kot to določa 38. člen ZUN. Zato je bil
odlok o spremembah PUP-98 v neskladju s 43. členom
ZUN.

11. Ustavno sodišče je odločilo, da ima njegova ugo-
tovitev učinek odprave. Pri presoji, ali bo določilo učinek
razveljavitve ali odprave, je upoštevalo, da je za odpravo
škodljivih posledic, ki so nastale zaradi nezakonitosti, treba
določiti učinek odprave odloka o spremembah PUP-98, kot
sta to predlagali tudi predlagateljica in pobudnica. Vsakdo,
ki so mu nastale škodljive posledice s posamičnim aktom,
ki je bil izdan na podlagi odpravljenega podzakonskega
predpisa oziroma splošnega akta, izdanega za izvrševanje
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javnih pooblastil, ima pravico zahtevati spremembo ali od-
pravo posamičnega akta pri organu, ki je odločil na prvi
stopnji (prvi odstavek 46. člena ZUstS).

B)–II
Presoja odloka o spremembah PUP-99
12. Vlada odloku o spremembah PUP-99 očita, da ne

ureja meril in pogojev po 26. členu ZUN, temveč neposred-
no določa, katera vrsta gradnje in katera vrsta dejavnosti je
na območju, na katerega se nanaša izpodbijani prostorski
izvedbeni akt, prepovedana.

13. Po 23. členu ZUN se pri pripravi strokovnih pod-
lag, ki obravnavajo posebnosti določenega območja, upo-
števajo strokovna gradiva, ki so bila podlaga odločitvam v
planskih aktih. Pogosto pa je treba strokovne podlage, ki so
pripravljene za planske akte, poglobiti oziroma dopolniti in
izdelati posebne strokovne podlage. Po 26. členu ZUN se s
prostorskimi ureditvenimi pogoji ob upoštevanju strokovnih
podlag iz 23. člena tega zakona podrobneje določijo urba-
nistični, oblikovalski in drugi pogoji za posege v prostor ter
ukrepi za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridob-
ljenih vrednot človekovega okolja, ki so v nadaljevanju do-
ločbe primeroma našteti.

14. V občini velja na podlagi 11. člena statutarnega
sklepa Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 7/95)
odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana
(Uradne objave, št. 28/91) s spremembami in dopolnitvami
(Uradni list RS, št. 65/98), ki v VII. poglavju z naslovom
“Varstvo in izboljšanje okolja” ureja pogoje za varstvo zraka,
varstvo pred hrupom in varstvo tal. Občina ni izdelala po-
sebnih strokovnih podlag, na podlagi katerih bi lahko dolo-
čila spremenjene pogoje za varstvo in izboljšanje okolja pri
posegih v prostor na tem območju. Odlok o spremembah
PUP-99 je v neskladju s 26. členom ZUN, ker v postopku
njegove priprave niso bile izdelane strokovne podlage iz 23.
člena ZUN, ki jih je treba upoštevati pri podrobnejšem dolo-
čanju urbanističnih, oblikovalskih in drugih pogojev za po-
sege v prostor ter ukrepov za ohranjanje in razvijanje narav-
nih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja. Ker
v postopku niso bile izdelane strokovne podlage, občina
tudi ni mogla določiti podrobnejših pogojev za posege v
prostor ter ukrepe za ohranjanje in razvijanje naravnih in z
delom pridobljenih vrednot človekovega okolja, kot to nava-
ja vlada. To pa bi bilo po presoji ustavnega sodišča mogoče
urediti samo s prostorskim izvedbenim načrtom.

15. Predlagateljica ni navedla morebitnih škodljivih po-
sledic, zaradi katerih bi bilo treba predpis odpraviti, zato je
ustavno sodišče odlok o spremembah PUP-99 razveljavilo
(tretji odstavek 45. člena ZUstS).

16. Ker je ustavno sodišče odlok o spremembah
PUP-99 razveljavilo že zaradi neskladnosti s 26. členom
ZUN, ni ugotavljalo skladnosti izpodbijanega predpisa s 54.
in s 55. členom ZUN ter načeli pravne države iz 2. člena
ustave.

C)
17. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

drugega in tretjega odstavka 45. člena in 47. člena ZUstS v

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

2342. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o
razvrstitvi zdravil na liste

Na podlagi določil 26. in 100. člena zakona o zdravs-
tvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS,
št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98 in 6/99) in pravil
obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št.
3/98 – prečiščeno besedilo, 51/98, 73/98, 90/98 in
6/99) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije na 37. seji dne 23. 5. 2000 sprejel

S K L E P
o spremembi in dopolnitvi sklepa o razvrstitvi

zdravil na liste

1. člen
S tem sklepom se dopolni sklep o razvrstitvi zdravil na

liste (Uradni list RS, št. 39/96, 70/96, 25/97, 47/97,
77/97, 15/98, 43/98, 50/98, 72/98, 89/98, 54/99,
107/99 in 10/00).

2. člen
Dopolni in spremeni se seznam zdravil, ki so razvršče-

na na pozitivno in vmesno listo. Ta seznam je sestavni del
tega sklepa.

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije.

Št. 0202/37-6/200
Ljubljana, dne 23. maja 2000.

Predsednik
Upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Sandi Bartol l. r.

sestavi: namestnik predsednika dr. Lojze Ude ter sodnice in
sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko,
Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk in dr. Dragica Wedam-Lu-
kić. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-11/99-19
Ljubljana, dne 25. maja 2000.

Namestnik predsednika
dr. Lojze Ude l. r.
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2343. Sklep o spremembah in dopolnitvah odvetniške
tarife

Na skupščini Odvetniške zbornice Slovenije dne
3. 12. 1999 na Bledu je bil sprejet

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah odvetniške tarife

1. člen
V 2. členu odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 7/95,

3/97, 62/98, 39/00) se doda novi tretji odstavek, ki se
glasi:

“Odvetnik obračuna odvetniško storitev najkasneje os-
mi dan potem, ko je storitev opravljena. Šteje se, da je
odvetniška storitev opravljena, ko odvetnik v celoti izvrši vsa
opravila, izhajajoča iz pooblastilnega razmerja. Odvetnik lah-
ko od stranke že pred obračunom zahteva tudi plačilo akon-
tacije za predvideno nagrado in izdatke.”

2. člen
V 3. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Stranka je dolžna plačati odvetniku storitev po tarifi,

veljavni v času, ko je odvetnik delo opravil, pri čemer se
upošteva vrednost točke, veljavne v času plačila, povečano
za pripadajoči davek na dodano vrednost, kolikor je odvet-
nik zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost.”

Doda se novi peti odstavek, ki se glasi:
“Socialno šibki stranki lahko odvetnik storitev obraču-

na s popustom, ali ji storitve sploh ne zaračuna.”

3. člen
8. člen se spremeni, tako da se glasi:
“Odvetnik se sme dogovoriti s stranko za plačilo stori-

tev in opravil v pavšalnem znesku ali v določenem odstotku
od vrednosti, ki jo stranka sodno ali izvensodno pridobi z
zastopanjem. Dogovor ne sme biti v nasprotju s 17. členom
zakona o odvetništvu in s splošnim delom tarife.

Dogovor o plačilu storitev in opravil mora biti sklenjen v
pisni obliki.”

4. člen
V 9. členu se tretji odstavek spremeni, tako da se glasi:
“Določila iz prejšnjih dveh odstavkov se uporabijo le za

obračun stroškov med odvetnikom in stranko, ne pa tudi za
odmero stroškov, ki jih je po odmeri sodišča ali drugega
organa dolžna povrniti nasprotna stranka.”

5. člen
V 10. členu se v prvem odstavku na koncu odstavka

pika nadomesti z vejico, za katero sledi tekst: “vendar naj-
več za 100%”.

6. člen
Na koncu 11. člena se pika nadomesti z vejico, za

katero sledi tekst: “vendar največ za 100% oziroma v izjem-
nih primerih, ko odvetnik v takih primerih zastopa več kot
trideset strank največ za 200%.”

7. člen
V 13. členu se prvi odstavek spremeni, tako da se

glasi:
“Za porabljeni čas med zastopanjem na narokih, ogle-

dih in podobno, pripada odvetniku poleg plačila za zastopa-
nje po posameznih tarifnih številkah za vsake začete druge
in nadaljnje pol ure prisotnosti po 50 točk.”

V prvem stavku drugega odstavka se besedilo “za vsa-
ke začete pol ure čakanja po 20 točk” nadomesti z besedi-
lom “za prve začete pol ure čakanja 20 točk, za vsake
nadaljnje pol ure čakanja pa 50 točk”.

8. člen
V 16. členu se v tretjem odstavku rok “8 dni” spremeni

v rok “30 dni”.

9. člen
V tar. št. 3 se 7. točka spremeni, tako da se glasi:
“7. predlog na odpravo pripora, predlog za odlog na-

stopa kazni ali za pogojni odpust 100 točk”.

10. člen
V tar. št. 5 se v 7. točki, prvi stavek spremeni, tako da

se besede “neprekinjeno dalj kot” nadomestijo z besedami
“s prekinitvami več kot” v drugem stavku pa se tekst “po
1. do 6. točki” nadomesti s tekstom “po 1. do 7. točki”.

11. člen
V tar. št. 7 se 1. točka spremeni, tako da se glasi:
“1. Za zagovor pravne osebe za kazniva dejanja, za

katera lahko odgovarja pravna oseba in za zagovor pravne
osebe ali odgovorne osebe v zadevah zaradi gospodarskih
prestopkov se smiselno uporabijo določila tar. št. 3 do 6,
nagrada pa se določi po tar. št. 13/I, s tem da se kot
vrednost spornega predmeta upošteva znesek spodnje me-
je zagrožene denarne kazni, vendar ne manj kot 200 točk.”

2. točka se črta.

12. člen
V tar. št. 8 se za 4. točko doda nova 5. točka, ki se

glasi:
“5. Kadar traja glavna obravnava s prekinitvami dalj kot

en dan, pripada odvetniku nagrada po 1. do 4. točki ter tar.
št. tudi za vsak nadaljnji dan obravnave. Če se zaradi predlo-
žitve glavna obravnava prične znova, pripada odvetniku na-
grada po 1. do 5. točki te tar. št. tudi za novo obravnavo.”

Dosedanji 5. in 6. točka postaneta 6. in 7. točka.

13. člen
V tar. št. 9 se besedilo 1. točke “Zagovor obdolženca

ali zastopanje predlagatelja na narokih v postopku” nadome-
sti z besedilom “Zagovor obdolženca ali zastopanje predla-
gatelja ali delodajalca na naroku”.

14. člen
V tar. št. 15 se 1. točka spremeni, tako da se glasi:
“Za prvo obravnavo, na kateri se je obravnavala glavna

stvar ali so se sprejemali dokazi ali sklenila sodna poravnava
po tar. št. 13, za vsako nadaljnjo obravnavo, na kateri se je
obravnavala glavna stvar ali so se sprejemali dokazi ali skle-
nila sodna poravnava pa 50% postavke pod tar. št. 13.”

15. člen
V tar. št. 21 se 2. točka spremeni, tako da se glasi:
“2. Predlog za izdajo začasne odredbe in za ugovor

zoper le-to 50% postavk iz tar. št. 13; enako velja za predlog
za zavarovanje denarnih terjatev z zastavno pravico na ne-
premičnih in premičnih stvareh na podlagi sporazuma
strank.”

Doda se nova 3. točka, ki se glasi:
“3. Zahteva za priznanje tujega izvršilnega naslova 50%

postavke tar. št. 13.”
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Dosedanja 3., 4., 5. in 6. točka postanejo 4., 5., 6. in
7. točka.

16. člen
V tar. št. 22 se točka 1.b) spremeni, tako da nagrada

znaša 200 točk, 1.c) točka pa tako, da nagrada znaša 100
točk.”.

17. člen
V tar. št. 23 se 1.b) točka spremeni, tako da nagrada

znaša “200 točk”.

18. člen
V tar. št. 24 se 1.b) točka spremeni tako, da nagrada

znaša “500 točk”, točka 5. pa tako, da se tekst “po 1. točki”
nadomesti s tekstom “po 1. točki, zvišano za 25%”.

Doda se nova 6. točka, ki se glasi:
“6. Izredno pravno sredstvo po 1. točki, zvišano za

50%.”

19. člen
Naslov poglavja XIII. se spremeni tako, da se glasi:

“XIII. PRIPRAVA SPLOŠNIH AKTOV IN STATUSNE
ZADEVE”

20. člen
V tar. št. 26 se doda nova 2. točka, ki se glasi:
“2. Zastopanje strank na skupščini podjetij 50% tar. št.

13, pri čemer se pri neocenljivih zadevah kot osnovo vzame
znesek registriranega osnovnega kapitala.”

Dosedanje točke 2., 3., 4., 5. in 6. postanejo točke
3., 4., 5., 6. in 7.

21. člen
V tar. št. 27 se v 1. točki tekst “predloga za sklenitev

prisilne poravnave” nadomesti s tekstom “predloga za zače-
tek prisilne poravnave”.

22. člen
V tar. št. 28 se doda nova 10. točka, ki se glasi:
“10. Odvetnik sme določiti prometno vrednost pred-

meta pogodbe ne glede na vrednost, ki jo stranka in drugi
udeleženci posla navedejo kot vrednost pravnega posla,
če tako navedena vrednost ne ustreza pravi prometni vred-
nosti; odvetnik je v takih primerih za določitev nagrade
upravičen upoštevati vrednost, ki jo je za sklenjeni posel
ugotovila pristojna izpostava Davčne uprave Republike Slo-
venije.”

23. člen
Ta sklep o spremembah in dopolnitvah odvetniške tari-

fe začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Predsednik
Odvetniške zbornice Slovenije

Boris Grosman l. r.

K spremembam odvetniške tarife je dalo soglasje Mini-
strstvo za pravosodje z dne 15. 5. 2000, št. 429-01-1/00.

2344. Pravilnik o organizaciji stalne arbitraže pri
Gospodarski zbornici Slovenije

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 13. člena
zakona o Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št.
14/90 in 19/00) je Upravni odbor Gospodarske zbornice
Slovenije na predlog predsedstva stalne arbitraže pri Gos-
podarski zbornici Slovenije na seji dne 20. 4. 2000 sprejel

P R A V I L N I K
o organizaciji stalne arbitraže pri Gospodarski

zbornici Slovenije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik ureja organizacijo in poslovanje stalne arbi-

traže pri Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju:
stalna arbitraža) in druga vprašanja, pomembna za njeno
delo.

2. člen
Stalna arbitraža je organizirana kot splošna institucio-

nalna arbitraža, ki deluje pri Gospodarski zbornici Slovenije
(v nadaljevanju: GZS).

Stalna arbitraža je pri svojem delu samostojna in neod-
visna.

3. člen
Naloga stalne arbitraže je organizirati in zagotavljati:
– arbitražno reševanje domačih sporov in sporov z med-

narodnim elementom v skladu s pravilnikom o arbitražnem
postopku pred stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slo-
venije (v nadaljevanju: pravilnik o arbitražnem postopku),

– izvajanje posredovalnih postopkov po določbah
pravilnika o posredovalnem postopku pred stalno arbitražo
pri Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: pravilnik
o posredovalnem postopku).

4. člen
Sedež stalne arbitraže je v Ljubljani, Dimičeva 13.
Skrajšano ime je: stalna arbitraža pri GZS.
Stalna arbitraža ima svoj pečat z napisom: stalna arbi-

traža pri Gospodarski zbornici Slovenije, Ljubljana.

5. člen
Pogoje za delo stalne arbitraže zagotavlja GZS, ki zanjo

organizira ter opravlja potrebna strokovna, administrativno-
tehnična in finančno-računovodska opravila.

Stroške postopka pred stalno arbitražo plačajo stranke
v skladu s pravilnikom, ki ureja postopek pred stalno arbitra-
žo pri GZS.

II. ORGANIZACIJA IN NAČIN DELA

1. Stalna lista arbitrov

6. člen
Stalna arbitraža ima stalno listo domačih in tujih arbi-

trov.
Na vsaki stalni listi mora biti najmanj 40 arbitrov.

7. člen
Stalno listo arbitrov imenuje upravni odbor GZS na

predlog predsedstva stalne arbitraže.
Mandat arbitrov traja 4 leta in so lahko ponovno imeno-

vani.
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8. člen
Vsaka oseba, ki je imenovana za arbitra, mora pri svo-

jem delu ravnati v skladu s pravilnikom o arbitražnem po-
stopku in Etičnim kodeksom o delu arbitrov.

2. Organi arbitraže

9. člen
Organi stalne arbitraže so: predsedstvo, predsednik in

sekretar.

2.1. Predsedstvo

10. člen
Predsedstvo stalne arbitraže sestavljajo predsednik

stalne arbitraže, njegov namestnik in pet članov.
Predsednik in namestnik predsednika sta člana po svo-

ji funkciji, ostale člane imenuje upravni odbor GZS izmed
arbitrov s stalne liste arbitrov.

Mandat članov predsedstva traja 4 leta in so lahko
ponovno imenovani.

11. člen
Predsedstvo stalne arbitraže opravlja naslednje na-

loge:
– sprejema stališča o temeljnih vprašanjih delovanja

stalne arbitraže;
– nadzoruje finančno poslovanje stalne arbitraže;
– obravnava in sprejema letno poročilo o delu stalne

arbitraže;
– predlaga pristojnemu organu GZS imenovanje arbi-

trov na stalno listo arbitrov;
– sprejme Etični kodeks o delu arbitrov
– skrbi za enotno arbitražno prakso;
– sprejema pravna mnenja o vprašanjih arbitražne

prakse;
– spremlja uporabo pravilnika o arbitražnem postopku

in pravilnika o posredovalnem postopku ter drugih aktov, ki
se nanašajo na delo stalne arbitraže, in oblikuje predloge
sprememb teh aktov;

– predlaga pristojnemu organu GZS sprejem aktov iz
prejšnje alinee, njihove spremembe in dopolnitve;

– opravlja druge zadeve, ki jih določata ta pravilnik in
pravilnik o arbitražnem postopku.

12. člen
Predsedstvo stalne arbitraže je v posameznih arbitraž-

nih postopkih po določbah pravilnika o arbitražnem postop-
ku pristojno za:

1. dokončno odločanje o ugovoru pristojnosti,
2. odločanje o zahtevi za izločitev arbitrov,
3. odločanje o prenehanju mandata arbitru zaradi neo-

pravljanja dolžnosti.
Član predsedstva nima pravice odločanja v primerih iz

prejšnjega odstavka, če gre za odločanje v arbitražnem po-
stopku, v katerem je imenovan za arbitra.

13. člen
Predsedstvo stalne arbitraže veljavno odloča, če je na

seji navzočih najmanj pet članov. V nujnih primerih lahko
predsedstvo odloča na korespondenčni seji.

Odločitve predsedstva se sprejemajo z večino gla-
sov navzočih članov. Član predsedstva se ne sme vzdrža-
ti glasovanja. V primeru enakega števila glasov je odloči-
len glas predsedujočega (predsednika ali njegovega na-
mestnika).

2.2. Predsednik in njegov namestnik

14. člen
Predsednika stalne arbitraže imenuje upravni odbor

GZS izmed arbitrov s stalne liste arbitrov.
Namestnika predsednika stalne arbitraže imenuje pred-

sedstvo na predlog predsednika na prvi seji izmed članov
predsedstva.

Mandat predsednika in njegovega namestnika traja
4 leta in sta lahko ponovno imenovana.

15. člen
Predsednik predstavlja in zastopa stalno arbitražo,

spremlja in usmerja njeno delo, skrbi za sodelovanje s tujimi
arbitražnimi institucijami, sklicuje in vodi seje predsedstva
stalne arbitraže, poroča organom GZS o delu stalne arbitra-
že in opravlja druge naloge, določene v tem pravilniku.

16. člen
Predsednik stalne arbitraže je v posameznem postop-

ku, ki poteka pred stalno arbitražo pri GZS, pristojen:
1. imenovati arbitra posameznika, predsednika arbi-

tražnega senata in arbitre kot člane arbitražnega senata v
primerih, ki jih določa pravilnik o arbitražnem postopku;

2. imenovati posrednika v posredovalnem postopku po
določbah pravilnika o posredovalnem postopku.

17. člen
Če je predsednik stalne arbitraže odsoten ali nastopijo

kakšne druge okoliščine, ki mu onemogočajo opravljanje
njegove funkcije, ga nadomešča njegov namestnik.

18. člen
Predsednik stalne arbitraže ne more prevzeti funkcije

arbitra ali posrednika v posameznih zadevah iz pristojnosti
stalne arbitraže.

2.3. Sekretar

19. člen
Sekretar stalne arbitraže organizira, pripravlja ter vodi

delo, ki je potrebno za delovanje stalne arbitraže.
Sekretar opravlja strokovne in druge naloge po naroči-

lu predsednika, pripravlja gradivo za seje predsedstva, pri-
pravi letno poročilo in finančni plan in opravlja naloge dolo-
čene s tem pravilnikom.

Sekretar spremlja potek posameznih postopkov pred
stalno arbitražo, se udeležuje obravnav in v okviru svojih
nalog strokovno sodeluje z arbitri.

20. člen
Sekretar je v posameznem postopku, ki poteka pred

stalno arbitražo pri GZS, pristojen:
– opraviti vsa potrebna procesna dejanja za izvedbo

postopka v skladu z določbami pravilnika o arbitražnem po-
stopku in določbami pravilnika o posredovalnem postopku;

– odločati o ugovoru pristojnosti pred konstituiranjem
arbitražnega senata v skladu z določbami pravilnika o arbi-
tražnem postopku;

– določiti predujem za stroške postopka;
– potrditi pravnomočnost in izvršljivost arbitražnih od-

ločb.

21. člen
Sekretar je za svoje delo odgovoren predsedniku stalne

arbitraže.
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Sekretarja imenuje v soglasju s predsednikom stalne
arbitraže pristojni organ GZS izmed delavcev pravne službe
GZS, ki so diplomirani pravniki in imajo opravljen pravniški
državni izpit.

3. Častne funkcije

22. člen
Stalna arbitraža ima lahko častne predsednike in čast-

ne podpredsednike.
Na omenjene častne funkcije imenuje predsedstvo

stalne arbitraže na predlog članov predsedstva osebe, ki so
s svojim delom pomembneje prispevale k uveljavitvi stalne
arbitraže v naši državi in zunaj naših meja.

23. člen
Predsedstvo stalne arbitraže lahko razreši osebo iz

prejšnjega člena le na njeno zahtevo.

III. ZAUPNA NARAVA DELA STALNE ARBITRAŽE

24. člen
Vsakdo, ki v kakršnikoli vlogi sodeluje pri delu stalne

arbitraže, mora upoštevati, da je njeno delo zaupne narave.

25. člen
Sej predsedstva stalne arbitraže se lahko udeležujejo

samo člani predsedstva in sekretar.
Predsednik stalne arbitraže lahko povabi na seje pred-

sedstva tudi častne predsednike in podpredsednike.
Predsednik stalne arbitraže lahko dovoli, da se sej

udeležujejo tudi druge osebe, kadar to terja narava obravna-
vanega vprašanja. Te osebe morajo biti opozorjene na zaup-
no naravo dela stalne arbitraže.

26. člen
Znanstvenoraziskovalni delavci s področja pravnih raz-

merij gospodarske narave se lahko ob predhodnem pi-
snem dovoljenju predsednika stalne arbitraže seznanijo z
delom stalne arbitraže z vpogledom sprejetih arbitražnih
odločb in sklepov; z vlogami in drugo listinsko dokumenta-
cijo, ki so predmet posameznega arbitražnega ali posredo-
valnega postopka pa v obsegu, ki ga določi predsednik
stalne arbitraže.

Osebe iz prejšnjega odstavka imajo pravico vpogleda
arbitražnih odločb in druge spisne dokumentacije na način,
ki zagotavlja varstvo zasebnosti strank v postopku in morajo
predhodno dati posebno pisno izjavo, s katero se zavežejo,
da bodo upoštevale njihovo zaupno naravo in da njihove
vsebine brez predhodnega pisnega soglasja predsednika
stalne arbitraže ne bodo javno objavile.

27. člen
Arbiter posameznik ali arbitražni senat, ki rešuje posa-

mezni spor, morajo, kadar to nalaga narava obravnavanega
predmeta ali vprašanja, v postopku ukreniti vse potrebno za
varstvo poslovne skrivnosti in informacij zaupne narave.

Za poslovno skrivnost in informacije zaupne narave se
štejejo vsi podatki, za katere tako določi stranka postopka s
pisnim sklepom in vsi tisti podatki, za katere je očitno, da bi
nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena
oseba.

28. člen
Stranke v posameznem arbitražnem postopku imajo

pravico vpogledati spis, razen v interni del spisa, ki obsega
zapisnik o posvetovanju in glasovanju, osnutke odločb in
sklepov.

Vpogled se opravi v prostorih stalne arbitraže v času
uradnih ur ob prisotnosti sekretarja ali druge osebe, ki jo
določi predsednik stalne arbitraže.

29. člen
Izjave za javnost o posameznih postopkih pripravlja in

daje predsednik stalne arbitraže.

IV. POSLOVANJE STALNE ARBITRAŽE

30. člen
Sekretar organizira poslovanje stalne arbitraže tako, da

je zagotovljeno tekoče izvrševanje ustreznih strokovnih, ad-
ministrativno-tehničnih in finančnih opravil v zvezi z vode-
njem posameznih postopkov, urejanje in shranjevanje po-
trebne dokumentacije, ki se nanaša na delo stalne arbitraže,
vodenje knjižnice in arhiva stalne arbitraže.

Naloge, navedene v prejšnjem odstavku, opravlja po-
trebno število delavcev iz posameznih služb GZS, po potrebi
pa se lahko za opravljanje posameznih nalog sklene pogod-
ba o delu z zunanjim sodelavcem.

31. člen
Osebje GZS in druge osebe, ki za stalno arbitražo

opravljajo določene naloge, morajo ravnati tako, da pri vsem,
kar v okviru opravljanja svoje službe ali dela zvedo o stran-
kah, njihovih pravnih ali dejanskih razmerjih, upoštevajo
zaupno naravo dela stalne arbitraže.

32. člen
Finančna sredstva za delo stalne arbitraže zagotavlja

GZS, dokler le-tej pripad zadev ne bo omogočil njenega
samofinanciranja. GZS dotlej tudi nadzoruje finančno poslo-
vanje stalne arbitraže.

Višino nagrade predsedniku in višino sejnine članom
predsedstva stalne arbitraže določi generalni sekretar GZS
na predlog predsedstva stalne arbitraže.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen
Arbitri, imenovani na stalno listo arbitrov, in organi stalne

arbitraže nadaljujejo z delom do izteka mandata, za katerega
so bili imenovani na podlagi pravilnika o organizaciji stalne
arbitraže pri GZS z dne 27. 9. 1995.

34. člen
Zaradi zagotovitve nepretrganega delovanja stalne ar-

bitraže se mandati arbitrom, imenovanim na stalno listo arbi-
trov, in mandati članov predsedstva stalne arbitraže, ki so
imenovani po določbah tega pravilnika, podaljšajo do prve
redne seje pristojnega organa GZS, ki sledi po izteku man-
data, določenega v drugem poglavju tega pravilnika.

35. člen
Ta pravilnik začne veljati v roku osmih dni od dneva,

ko ga je sprejel upravni odbor Gospodarske zbornice Slo-
venije.
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36. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati

pravilnik o organizaciji stalne arbitraže pri GZS, ki ga je
skupščina Gospodarske zbornice Slovenije sprejela dne
27. 9. 1995.

Predsedstvo Upravni odbor
stalne arbitraže pri GZS GZS

predsednik predsednik
prof. dr. Krešo Puharič l. r. Jožko Čuk l. r.

2345. Spremembe in dopolnitve o postopku pred
stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici
Slovenije

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 13. člena
zakona o Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št.
14/90 in 19/00) je upravni odbor Gospodarske zbornice
Slovenije na predlog predsedstva stalne arbitraže pri Gos-
podarski zbornici Slovenije, na seji dne 20. 4. 2000 sprejel
spremembe in dopolnitve pravilnika o postopku pred stalno
arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS,
št. 63/93 in 61/95)

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A

o postopku pred stalno arbitražo pri
Gospodarski zbornici Slovenije

1. člen
V pravilniku o postopku pred stalno arbitražo pri Gos-

podarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 63/93 in
61/95) se naslov pravilnika spremeni tako, da glasi:

Pravilnik o arbitražnem postopku pred stalno arbitražo
pri GZS

2. člen
Dopolnitev arbitražne klavzule:
V tretji vrsti se besedilo “bo reševal“ nadomesti z bese-

dilom “dokončno rešil“ in za besedo “pravilnika“ vnese be-
sedilo “o arbitražnem“.

Za tretjo točko se doda nova četrta točka, ki glasi:
Pooblaščenec za imenovanje je………….

3. člen
V prvem odstavku 1. člena se beseda “organizacija“

nadomesti z besedo “institucija“.

4. člen
V 1. točki 2. člena se beseda “razsodišče“ nadomesti z

besedo “Stalna arbitraža“ in v nadaljevanju vnese besedilo
“je skrajšano ime za stalno arbitražo pri Gospodarski zborni-
ci Slovenije.“

5. člen
13. člen se spremeni tako, da glasi:

Vročanje

Če se stranke ne dogovorijo drugače se za vsako pisa-
nje šteje, da je bilo prejeto, če je bilo naslovniku vročeno
osebno na sedežu stalne arbitraže, ali po pošti s priporoče-
nim pismom s povratnico v njegovem prebivališču, na sede-
žu ali na naslovu za obveščanje po pošti.

Če vročitve po pošti ni bilo mogoče opraviti po prvem
odstavku tega člena niti po razumnih poizvedbah, se bo
pisanje štelo za prejeto, če je bilo poslano na naslovnikov
zadnji znani naslov, ki ga je navedla stranka, pod pogojem,
da je na pošiljki poslani s priporočenim pismom s povratnico
ali z drugimi sredstvi izkazan poskus vročitve.

Pisanje se šteje za prejeto tistega dne, ko je bilo vroče-
no naslovniku na način opisan v prvem in drugem odstavku
tega člena.

Če naslovnik zavrne sprejem pisanja, se šteje, da je
vročitev opravljena, če je na vročilnici izkazan datum zavrni-
tve sprejema in podpis vročevalca.

Kadar ima stranka pooblaščenca, se vročajo pisanja
njemu, razen če stranka ni izrecno pisno zahtevala kaj dru-
gega.

6. člen
V drugem poglavju pravilnika se členi od 15. do

21. nadomestijo z novimi členi od 15. do 25., ki glasijo:

»Sestava senata

15. člen
Spore lahko rešuje arbiter posameznik ali arbitražni

senat, sestavljen iz treh članov.
Za arbitra je lahko imenovana oseba s stalne liste arbi-

trov stalne arbitraže ali druga oseba, ki izpolnjuje pogoje iz
prvega odstavka 14. člena tega pravilnika.

Za predsednika arbitražnega senata ali arbitra posa-
meznika je mogoče imenovati samo arbitra izmed oseb s
stalne liste arbitrov stalne arbitraže.

Imenovani arbiter mora v roku 10 dni od prejema obve-
stila o imenovanju posredovati stalni arbitraži pisno izjavo,
da sprejema funkcijo arbitra.

Imenovanje arbitra posameznika v domačih sporih

16. člen
Arbiter posameznik rešuje spore o premoženjskoprav-

nih zahtevkih, če vrednost spornega predmeta ne presega
25.000 EUR, razen če se stranki dogovorita drugače.

Če stranki nista soglasni glede arbitra posameznika, ga
imenuje predsednik stalne arbitraže.

Imenovanje arbitražnega senata v domačih sporih

17. člen
Če vrednost spora presega 25.000 EUR, se imenuje

arbitražni senat, razen če se stranki dogovorita drugače.
Če se stranki dogovorita, da bo spor reševal arbitražni

senat, tožeča stranka imenuje arbitra v tožbi, tožena stranka
pa najkasneje v odgovoru na tožbo. Imenovana arbitra ime-
nujeta predsednika senata v 10 dneh od prejema obvestila
o imenovanju, drugače ga imenuje predsednik stalne arbi-
traže.

Če ena ali obe stranki ne imenujeta arbitrov v roku,
določenem v drugem odstavku, ju imenuje predsednik stalne
arbitraže.

Imenovanje senata v sporih z mednarodnim
elementom

18. člen
V sporih z mednarodnim elementom odloča arbitražni

senat ne glede na vrednost spora, razen če sta se stranki
dogovorili, da bo spor reševal arbiter posameznik.
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Tožeča stranka imenuje arbitra v tožbi, tožena stranka
pa najkasneje v odgovoru na tožbo. Imenovana arbitra ime-
nujeta predsednika arbitražnega senata v 30 dneh od preje-
ma obvestila o imenovanju.

Če ena ali obe stranki ne imenujeta arbitrov ali če
imenovana arbitra ne imenujeta predsednika senata v rokih,
določenih v drugem odstavku tega člena, jih imenuje poob-
laščenec za imenovanje.

Če sta se stranki dogovorili, da bo spor reševal arbiter
posameznik in se ne moreta sporazumeti glede njegovega
imenovanja, ga imenuje pooblaščenec za imenovanje.

Imenovanje skupnega arbitra v primeru sosporništva

19. člen
Če je v sporu, v katerem je na strani tožeče stranke ali

tožene stranke udeleženih več strank, ki se ne morejo spo-
razumeti o skupnem arbitru, ga imenuje predsednik stalne
arbitraže.

V sporih z mednarodnim elementom v primeru, ko se
stranke ne morejo sporazumeti o skupnem arbitru, le-tega
imenuje pooblaščenec za imenovanje.

Pooblaščenec za imenovanje

20. člen
Stranke lahko sporazumno določijo pooblaščenca za

imenovanje.
Če se stranke niso v razumnem roku sporazumele o

pooblaščencu za imenovanje, ali v primeru, če pooblašče-
nec zavrne funkcijo, ki mu je bila zaupana, nastopi kot
pooblaščenec za imenovanje predsednik stalne arbitraže.

Izločitev arbitrov

21. člen
Izločitev arbitra je mogoče zahtevati, če obstajajo oko-

liščine, ki povzročajo upravičen dvom o njegovi nepristrano-
sti ali neodvisnosti.

Stranka lahko zahteva izločitev arbitra, ki ga je sama
imenovala, samo iz razlogov, za katere je izvedela po oprav-
ljenem imenovanju.

Zahtevo za izločitev arbitra mora stranka poslati sekre-
tarju stalne arbitraže v 15 dneh od dneva, ko je prejela
obvestilo o imenovanju, oziroma od dneva, ko je izvedela za
razlog za izločitev, če je zanj izvedela kasneje.

O zahtevi za izločitev mora sekretar obvestiti obe stran-
ki in arbitra, ki naj se izloči, in jih pozvati, naj se o izločitvi
izjavijo.

Če se druga stranka z izločitvijo ne strinja ali se arbiter,
katerega izločitev se zahteva, ne umakne s svoje funkcije, o
izločitvi odloči predsedstvo stalne arbitraže. Odločitev pred-
sedstva je dokončna.

Če predsedstvo ugodi zahtevi za izločitev, je treba na-
domestnega arbitra imenovati po pravilih, ki v tem pravilniku
veljajo za imenovanje arbitrov.

Če se arbiter umakne s svoje funkcije ali če se druga
stranka strinja z njegovo izločitvijo, to ne pomeni podlage za
obstoj razlogov za izločitev.

Neopravljanje ali nezmožnost opravljanja funkcije
arbitra

22. člen
Predsedstvo stalne arbitraže lahko na predlog stranke

ali izjemoma po lasti pobudi odloči o prenehanju mandata

arbitru, če arbiter ne opravlja svoje dolžnosti ali če arbiter
zaradi pravnih ali dejanskih razlogov ne more opravljati svoje
funkcije.

Šteje se, da arbiter ne opravlja svoje dolžnosti:
– če je arbiter kršil svoje dolžnosti ali s svojim ravna-

njem škodil ugledu stalne arbitraže;
– če je s svojim delom pri reševanju zadevnega spora

pokazal, da ni sposoben opravljati funkcije arbitra;
– če ni izpolnjeval svojih dolžnosti v skladu s tem pravil-

nikom in etičnim kodeksom o delu arbitrov in če se ni držal s
tem pravilnikom določenih rokov in je s tem nepotrebno
zavlačeval postopek.

Za odločanje o prenehanju mandata arbitru se smisel-
no uporabljajo določbe postopka za izločitev iz 21. člena,
razen določbe o roku za vložitev zahteve za izločitev.

Odločitev predsedstva je dokončna.

Zamenjava arbitrov

23. člen
Nadomestni arbiter se imenuje v naslednjih primerih:
– če arbiter med arbitražnim postopkom umre;
– če arbiter poda pisno izjavo o odstopu;
– če arbitru mandat preneha na podlagi 21. ali

22. člena tega pravilnika;
– če arbitru mandat preneha zaradi odpoklica na pod-

lagi sporazuma strank ali na kakšen drug način.
Za imenovanje nadomestnega arbitra se smiselno upo-

rabljajo določbe 15., 16., 17., 18., 19. in 20. člena tega
pravilnika, s katerimi se ureja imenovanje arbitra.

Ponovitev obravnave ob zamenjavi arbitra

24. člen
Če se iz kateregakoli razloga spremeni sestava arbi-

tražnega senata, se mora obravnava začeti znova. Arbitražni
senat lahko potem, ko so se stranke o tem izjavile, odloči,
da se posamezna procesna dejanja ne opravijo znova, tem-
več se preberejo zapisniki o njihovem poteku.

Stalna lista arbitrov

25. člen
Stalna arbitraža ima stalno listo domačih in stalno listo

tujih arbitrov.
Način imenovanja arbitrov na stalno listo arbitrov in

mandat arbitrov je določen s pravilnikom o organizaciji stalne
arbitraže.

Na vsaki od obeh stalnih list mora biti najmanj
40 arbitrov.«

7. člen
V prvem odstavku 24. člena se za točko c) doda nova

točka d), ki glasi:
d) vrednost spora, če se zahtevek ne glasi na denarno

terjatev;
Dosedanja točka d) postane točka e), dosedanja točka

e) postane točka f).
Točka g) se spremeni tako, da glasi:
g) izjavo o imenovanju arbitra (priimek, ime in naslov

arbitra) oziroma predlog o izbiri arbitra posameznika.
Doda se nov tretji odstavek, ki glasi:
Če tožba ne vsebuje vseh elementov iz prvega odstav-

ka, sekretar stalne arbitraže pozove tožečo stranko, da jo v
roku 15 dni dopolni ali popravi.
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8. člen
V 25. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
V sporih z mednarodnim elementom je rok za odgovor

na tožbo in imenovanje arbitra 30 dni.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in

četrti.
V tretjem odstavku se za številko “1.“ vnese veznik “in“

ter številka “2.“

9. člen
V 26. členu se doda nov drugi odstavek:
Za nasprotno tožbo se smiselno uporablja določba 24.

člena tega pravilnika.

10. člen
V 27. členu se črta drugi odstavek.

11. člen
V drugem odstavku 28. člena se črta beseda “Arbitraž-

ni“.

12. člen
32. člen se spremeni tako, da glasi:

“Sredstva zavarovanja

Na predlog tožeče stranke lahko senat s sklepom nalo-
ži toženi stranki izvedbo ustreznega ukrepa v zavarovanje
izvršitve bodoče arbitražne odločbe.

Sklep iz prvega odstavka tega člena nima učinka arbi-
tražne odločbe.

Če stranka zahteva izdajo začasne odredbe ali drugega
sredstva zavarovanja po pravilih zakona o izvršbi in zavarova-
nju pred sodiščem, to ni nezdružljivo z arbitražnim sporazu-
mom, niti se ne šteje kot odrek temu sporazumu.“

13. člen
V 33. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
O izdaji sklepa iz prvega odstavka 32. člena odloča

senat.

14. člen
Tretji odstavek 34. člena se spremeni tako, da glasi:
Arbitri podpišejo izvirnik arbitražne odločbe in vse pre-

pise ter navedejo datum in kraj izdaje. Arbitražna odločba
velja tudi tedaj, kadar je kakšen arbiter noče podpisati, če jo
je podpisala večina arbitrov senata in je na odločbi ugotovi-
la, da je arbiter zavrnil podpis.

15. člen
V prvem odstavku 35. člena se črta besedilo “s prisilni-

mi predpisi in moralo“ in vnese besedilo: “z javnim redom
Republike Slovenije“.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki
glasi:

Če se tožeča stranka do konca glavne obravnave od-
pove tožbenemu zahtevku, izda senat arbitražno odločbo, s
katero tožbeni zahtevek zavrne.

Sedanji tretji odstavek postane četrti, v katerem se za
besedo “poravnave“ vnese besedilo “ali na podlagi odpove-
di zahtevka“.

16. člen
Določbe 38. do 41. člena V. poglavja – POSREDOVAL-

NI POSTOPEK se črtajo.

17. člen
V tretjem odstavku 43. člena se besedilo “6 mesecev“

nadomesti z besedilom: “2 mesecev“.

18. člen
V zadnjem odstavku 46. člena se namesto pike vnese

vejica in doda naslednje besedilo: “razen, če ni drugače
določeno s pravilnikom o posredovalnem postopku.“

19. člen
V drugem odstavku 48. člena se črta naslednje besedi-

lo: “razen tistih določb, ki se nanašajo na organizacijo stalne
arbitraže.“

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Spremembe pravilnika se uporabljajo za vse arbitražne

postopke, v katerih je bila tožba vložena po njihovi uveljavi-
tvi, razen če katera od strank izrecno zahteva, naj se za
postopek uporabljajo pravila, ki so veljala v času sklenitve
arbitražnega sporazuma.

21. člen
Spremembe pravilnika začnejo veljati v roku osmih dni

od dneva, ko jih sprejme upravni odbor Gospodarske zbor-
nice Slovenije.

Predsedstvo Upravni odbor
stalne arbitraže pri GZS GZS

predsednik predsednik
prof. dr. Krešo Puharič l. r. Jožko Čuk l. r.

2346. Pravilnik o arbitražnem postopku pred stalno
arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 13. člena
zakona o Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št.
14/90 in 19/00) je upravni odbor Gospodarske zbornice
Slovenije na predlog predsedstva stalne arbitraže pri Gos-
podarski zbornici Slovenije, na seji dne 20. 4. 2000 sprejel
spremembe in dopolnitve pravilnika o postopku pred stalno
arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS,
št. 63/93, 61/95 in 49/00), ki glasi

P R A V I L N I K
o arbitražnem postopku pred stalno arbitražo

pri Gospodarski zbornici Slovenije
(Uradni list RS, št. 63/93, spremembe in dopolnitve

61/95 in 49/00)
(prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Stalna arbitraža je samostojna in neodvisna institucija,

ki deluje pri Gospodarski zbornici Slovenije.
Notranja organizacija stalne arbitraže je urejena s pra-

vilnikom, ki ga sprejme pristojni organ Gospodarske zborni-
ce Slovenije.
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Uporabljeni izrazi

2. člen
Pomen izrazov uporabljenih v tem pravilniku je nasled-

nji:
1. “stalna arbitraža“ je skrajšano ime za stalno arbi-

tražo pri Gospodarski zbornici Slovenije;
2. “senat“ je arbitražni senat, sestavljen iz treh arbitrov

ali arbiter posameznik;
3. “arbitražni sporazum“ je pisna arbitražna klavzula,

ki je del glavne pogodbe ali samostojni sporazum o pristoj-
nosti stalne arbitraže;

4. “arbitražna odločba“ je odločitev senata o pred-
metu spora.

Pristojnost

3. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo za spore, za

katere je bila dogovorjena pristojnost stalne arbitraže in ki
izhajajo iz pravic, s katerimi stranke prosto razpolagajo, če
za te spore ni določena izključna pristojnost sodišča.

Uporaba pravilnika

4. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za domače spore in za

spore z mednarodnim elementom, če ni glede posameznih
vprašanj v tem pravilniku drugače določeno.

Arbitražni sporazum

5. člen
Arbitražni sporazum mora biti sklenjen v pisni obliki in

se lahko sklene za določen spor ali za bodoče spore iz
določenega pravnega razmerja.

Arbitražni sporazum je sklenjen v pisni obliki tudi z
izmenjavo pisem, telegramov, teleksov ali drugih telekomu-
nikacijskih sredstev, ki omogočajo pisni dokaz o sklenje-
nem sporazumu.

Arbitražni sporazum je veljavno sklenjen tudi tedaj, če
je določba o pristojnosti stalne arbitraže vključena v splošne
pogoje za sklenitev pravnega posla.

Da je arbitražni sporazum sklenjen, se šteje tudi tedaj,
če je sklenjen z izmenjavo tožbe, v kateri tožnik zatrjuje, da
je bil sklenjen pisni sporazum, in odgovora na tožbo, v
katerem toženec tega ne zanika.

Učinek sporazuma o arbitraži

6. člen
Če sta se stranki dogovorili, da spor predložita stalni

arbitraži, se šteje, da sta pristali na uporabo določil tega
pravilnika, razen če sta se o posameznih vprašanjih spora-
zumeli drugače.

Posamezna določila tega pravilnika se ne uporabljajo,
če so v nasprotju s pravom, ki se uporablja za postopek in
ga stranki z dogovorom ne moreta spremeniti.

Odrek pravilom

7. člen
Da se je stranka odrekla pravici do ugovora zaradi

kršitve tega pravilnika, se šteje, če je vedela, da kdo ni
ravnal v skladu z njim, pa je kljub temu še naprej sodelovala
v postopku, ne da bi zaradi te kršitve takoj ugovarjala.

Pasivnost stranke

8. člen
Če katera od strank noče sodelovati v postopku pred

stalno arbitražo, izpolnjeni pa so vsi pogoji, ki jih določa ta
pravilnik, se postopek nadaljuje brez njenega sodelovanja.

Ugovor pristojnosti

9. člen
V ugovoru o nepristojnosti stalne arbitraže lahko stran-

ka ugovarja tudi neobstoj ali neveljavnost arbitražnega spo-
razuma.

Stranka lahko uveljavlja ugovore iz prvega odstavka
najkasneje v odgovoru na tožbo, če gre za nasprotno tožbo,
pa v odgovoru na nasprotno tožbo.

Če stranka uveljavlja ugovore iz prvega in drugega od-
stavka pred konstituiranjem senata, o njih odloči sekretar
stalne arbitraže. Stranka lahko sklepu ugovarja v 8 dneh po
njegovem prejemu. O ugovoru dokončno odloča pred-
sedstvo stalne arbitraže.

Po konstituiranju senata o vseh ugovorih odloča senat,
in sicer s posebnim sklepom ali pa odločitev vključi v raz-
sodbo.

Ugovor, da arbitražni senat prekoračuje meje svoje
naloge, mora stranka podati takoj, ko ta pokaže tak namen,
t. j. takoj, ko začne obravnavati predmet, za katerega stran-
ka meni, da presega njegova pooblastila.

Kadar je arbitražni sporazum del pogodbe, neveljav-
nost pogodbe ne vpliva na veljavnost arbitražnega sporazu-
ma.

Če je stalna arbitraža sklenila, da ni pristojna, mora vse
nastale stroške poravnati stranka, ki je sprožila postopek.

Merodajno pravo

10. člen
V sporih z mednarodnim elementom senat uporabi pra-

vo, ki sta ga stranki določili kot merodajno za vsebino spora.
Če stranki tega nista določili, senat uporabi pravo v skladu s
kolizijskimi pravili, katerih uporabo šteje za primerno.

Senat odloča po pravičnosti (kot “amiable composi-
teur“ ali “ex aequo et bono“) samo, če sta ga stranki za to
izrecno pooblastili in če pravo, ki velja za arbitražni posto-
pek, to dopušča.

Kraj arbitražnega postopka

11. člen
Če se stranki ne dogovorita za drug kraj na območju

Republike Slovenije, se za kraj arbitražnega postopka šteje
sedež stalne arbitraže.

Ne glede na določbo prvega odstavka lahko senat,
upoštevaje okoliščine primera, odloči, da se posamezna
procesna dejanja opravijo zunaj sedeža stalne arbitraže.

Jezik arbitražnega postopka

12. člen
V sporih z mednarodnim elementom mora senat v pri-

meru, da se stranki nista o tem sporazumeli, takoj po konsti-
tuiranju določiti, v katerem jeziku bo tekel postopek.

Senat lahko odloči, da se posamezni dokazi uporabijo,
čeprav so v jeziku, ki ni jezik postopka, če to glede na
okoliščine šteje za primerno.
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Vročanje

13. člen
Če se stranke ne dogovorijo drugače se za vsako pisa-

nje šteje, da je bilo prejeto, če je bilo naslovniku vročeno
osebno na sedežu stalne arbitraže, ali po pošti s priporoče-
nim pismom s povratnico v njegovem prebivališču, na sede-
žu ali na naslovu za obveščanje po pošti.

Če vročitve po pošti ni bilo mogoče opraviti po prvem
odstavku tega člena niti po razumnih poizvedbah, se bo
pisanje štelo za prejeto, če je bilo poslano na naslovnikov
zadnji znani naslov, ki ga je navedla stranka, pod pogojem,
da je na pošiljki poslani s priporočenim pismom s povratnico
ali z drugimi sredstvi izkazan poskus vročitve.

Pisanje se šteje za prejeto tistega dne, ko je bilo vroče-
no naslovniku na način opisan v prvem in drugem odstavku
tega člena.

Če naslovnik zavrne sprejem pisanja, se šteje, da je
vročitev opravljena, če je na vročilnici izkazan datum zavrni-
tve sprejema in podpis vročevalca.

Kadar ima stranka pooblaščenca, se vročajo pisanja
njemu, razen če stranka ni izrecno pisno zahtevala kaj dru-
gega.

II. ARBITRI

Splošno

14. člen
Za arbitra je lahko imenovana oseba, ki ima posebno

znanje in izkušnje s pravnega, ekonomskega ali drugega
ustreznega področja.

Vsak imenovani arbiter mora biti in ostati neodvisen od
strank v postopku.

Oseba, ki je predlagana za arbitra, mora takoj obvestiti
vse tiste, ki zaradi njenega možnega imenovanja stopijo z
njo v stik, o vseh okoliščinah, ki bi lahko povzročile upravi-
čen dvom o njeni nepristranosti in neodvisnosti.

Arbiter, ki je že imenovan, mora o teh okoliščinah ob-
vestiti stranki in sekretarja stalne arbitraže.

Sestava senata

15. člen
Spore lahko rešuje arbiter posameznik ali arbitražni

senat, sestavljen iz treh članov.
Za arbitra je lahko imenovana oseba s stalne liste arbi-

trov stalne arbitraže ali druga oseba, ki izpolnjuje pogoje iz
prvega odstavka 14. člena tega pravilnika.

Za predsednika arbitražnega senata ali arbitra posa-
meznika je mogoče imenovati samo arbitra izmed oseb s
stalne liste arbitrov stalne arbitraže.

Imenovani arbiter mora v roku 10 dni od prejema obve-
stila o imenovanju posredovati stalni arbitraži pisno izjavo,
da sprejema funkcijo arbitra.

Imenovanje arbitra posameznika v domačih sporih

16. člen
Arbiter posameznik rešuje spore o premoženjskoprav-

nih zahtevkih, če vrednost spornega predmeta ne presega
25.000 EUR, razen če se stranki dogovorita drugače.

Če stranki nista soglasni glede arbitra posameznika, ga
imenuje predsednik stalne arbitraže.

Imenovanje arbitražnega senata v domačih sporih

17. člen
Če vrednost spora presega 25.000 EUR, se imenuje

arbitražni senat, razen če se stranki dogovorita drugače.
Če se stranki dogovorita, da bo spor reševal arbitražni

senat, tožeča stranka imenuje arbitra v tožbi, tožena stranka
pa najkasneje v odgovoru na tožbo. Imenovana arbitra imenu-
jeta predsednika senata v 10 dneh od prejema obvestila o
imenovanju, drugače ga imenuje predsednik stalne arbitraže.

Če ena ali obe stranki ne imenujeta arbitrov v roku,
določenem v drugem odstavku, ju imenuje predsednik stalne
arbitraže.

Imenovanje senata v sporih z mednarodnim
elementom

18. člen
V sporih z mednarodnim elementom odloča arbitražni

senat ne glede na vrednost spora, razen če sta se stranki
dogovorili, da bo spor reševal arbiter posameznik.

Tožeča stranka imenuje arbitra v tožbi, tožena stranka
pa najkasneje v odgovoru na tožbo. Imenovana arbitra ime-
nujeta predsednika arbitražnega senata v 30 dneh od preje-
ma obvestila o imenovanju.

Če ena ali obe stranki ne imenujeta arbitrov ali če
imenovana arbitra ne imenujeta predsednika senata v rokih,
določenih v drugem odstavku tega člena, jih imenuje poob-
laščenec za imenovanje.

Če sta se stranki dogovorili, da bo spor reševal arbiter
posameznik in se ne moreta sporazumeti glede njegovega
imenovanja, ga imenuje pooblaščenec za imenovanje.

Imenovanje skupnega arbitra v primeru sosporništva

19. člen
Če je v sporu, v katerem je na strani tožeče stranke ali

tožene stranke udeleženih več strank, ki se ne morejo spo-
razumeti o skupnem arbitru, ga imenuje predsednik stalne
arbitraže.

V sporih z mednarodnim elementom v primeru, ko se
stranke ne morejo sporazumeti o skupnem arbitru, le-tega
imenuje pooblaščenec za imenovanje.

Pooblaščenec za imenovanje

20. člen
Stranke lahko sporazumno določijo pooblaščenca za

imenovanje.
Če se stranke niso v razumnem roku sporazumele o

pooblaščencu za imenovanje, ali v primeru, če pooblašče-
nec zavrne funkcijo, ki mu je bila zaupana, nastopi kot
pooblaščenec za imenovanje predsednik stalne arbitraže.

Izločitev arbitrov

21. člen
Izločitev arbitra je mogoče zahtevati, če obstajajo oko-

liščine, ki povzročajo upravičen dvom o njegovi nepristrano-
sti ali neodvisnosti.

Stranka lahko zahteva izločitev arbitra, ki ga je sama
imenovala, samo iz razlogov, za katere je izvedela po oprav-
ljenem imenovanju.

Zahtevo za izločitev arbitra mora stranka poslati sekre-
tarju stalne arbitraže v 15 dneh od dneva, ko je prejela
obvestilo o imenovanju, oziroma od dneva, ko je izvedela za
razlog za izločitev, če je zanj izvedela kasneje.
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O zahtevi za izločitev mora sekretar obvestiti obe stran-
ki in arbitra, ki naj se izloči, in jih pozvati, naj se o izločitvi
izjavijo.

Če se druga stranka z izločitvijo ne strinja ali se arbiter,
katerega izločitev se zahteva, ne umakne s svoje funkcije, o
izločitvi odloči predsedstvo stalne arbitraže. Odločitev pred-
sedstva je dokončna.

Če predsedstvo ugodi zahtevi za izločitev, je treba na-
domestnega arbitra imenovati po pravilih, ki v tem pravilniku
veljajo za imenovanje arbitrov.

Če se arbiter umakne s svoje funkcije ali če se druga
stranka strinja z njegovo izločitvijo, to ne pomeni podlage za
obstoj razlogov za izločitev.

Neopravljanje ali nezmožnost opravljanja funkcije
arbitra

22. člen
Predsedstvo stalne arbitraže lahko na predlog stranke

ali izjemoma po lastni pobudi odloči o prenehanju mandata
arbitru, če arbiter ne opravlja svoje dolžnosti ali če arbiter
zaradi pravnih ali dejanskih razlogov ne more opravljati svoje
funkcije.

Šteje se, da arbiter ne opravlja svoje dolžnosti:
– če je arbiter kršil svoje dolžnosti ali s svojim ravna-

njem škodil ugledu stalne arbitraže;
– če je s svojim delom pri reševanju zadevnega spora

pokazal, da ni sposoben opravljati funkcije arbitra;
– če ni izpolnjeval svojih dolžnosti v skladu s tem pravil-

nikom in etičnim kodeksom o delu arbitrov in če se ni držal s
tem pravilnikom določenih rokov in je s tem nepotrebno
zavlačeval postopek.

Za odločanje o prenehanju mandata arbitru se smisel-
no uporabljajo določbe postopka za izločitev iz 21. člena,
razen določbe o roku za vložitev zahteve za izločitev.

Odločitev predsedstva je dokončna.

Zamenjava arbitrov

23. člen
Nadomestni arbiter se imenuje v naslednjih primerih:
– če arbiter med arbitražnim postopkom umre;
– če arbiter poda pisno izjavo o odstopu;
– če arbitru mandat preneha na podlagi 21. ali 22.

člena tega pravilnika;
– če arbitru mandat preneha zaradi odpoklica na pod-

lagi sporazuma strank ali na kakšen drug način.
Za imenovanje nadomestnega arbitra se smiselno upo-

rabljajo določbe 15., 16., 17., 18., 19. in 20. člena tega
pravilnika, s katerimi se ureja imenovanje arbitra.

Ponovitev obravnave ob zamenjavi arbitra

24. člen
Če se iz kateregakoli razloga spremeni sestava arbi-

tražnega senata, se mora obravnava začeti znova. Arbitražni
senat lahko potem, ko so se stranke o tem izjavile, odloči,
da se posamezna procesna dejanja ne opravijo znova, tem-
več se preberejo zapisniki o njihovem poteku.

Stalna lista arbitrov

25. člen
Stalna arbitraža ima stalno listo domačih in stalno listo

tujih arbitrov.

Način imenovanja arbitrov na stalno listo arbitrov in
mandat arbitrov je določen s pravilnikom o organizaciji stalne
arbitraže.

Na vsaki od obeh stalnih list mora biti najmanj
40 arbitrov.

III. ARBITRAŽNI POSTOPEK

Splošno

26. člen
Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, lahko senat

vodi postopek tako, kot šteje za primerno. Pri tem mora
obravnavati obe stranki enako in jima dati v vseh fazah
postopka vse možnosti uveljavljati svoje pravice in navajati
svoja stališča.

Arbitražni senat praviloma odloči na podlagi ustne
obravnave. Kadar nobena stranka ne zahteva obravnave,
lahko arbitražni senat izda arbitražno odločbo brez nje, če
oceni, da je mogoče odločiti na podlagi listin in drugega
pisnega gradiva.

Vložitev tožbe

27. člen
Arbitražni postopek se začne s tožbo.
Postopek se začne tistega dne, ko stalna arbitraža

prejme tožbo.

Tožba

28. člen
Tožba mora vsebovati:
a) zahtevo, da se spor predloži stalni arbitraži,
b) imena in naslove strank in njihovih morebitnih poob-

laščencev,
c) določen zahtevek glede glavne stvari in stranskih

terjatev,
d) vrednost spora, če se zahtevek ne glasi na denarno

terjatev,
e) dejstva, na katera tožnik opira zahtevek, in dokaze

za ugotovitev teh dejstev,
f) navedbo oziroma dokaz, da je bila dogovorjena pri-

stojnost stalne arbitraže,
g) izjavo o imenovanju arbitra (priimek, ime in naslov

arbitra) oziroma predlog o izbiri arbitra posameznika.
Tožbo in vse druge vloge, listine in dopise je treba

stalni arbitraži dostaviti v potrebnem številu izvodov: za stal-
no arbitražo, nasprotno stranko in vsakega arbitra.

Če tožba ne vsebuje vseh elementov iz prvega odstav-
ka, sekretar stalne arbitraže pozove tožečo stranko, naj jo v
roku 15 dni dopolni ali popravi.

Vročitev tožbe in odgovor na tožbo

29. člen
Sekretar stalne arbitraže vroči tožbo toženi stranki in jo

pozove, naj v 15 dneh od njenega prejema nanjo odgovori
in imenuje arbitra.

V sporih z mednarodnim elementom je rok za odgovor
na tožbo in imenovanje arbitra 30 dni.

Na predlog tožene stranke lahko sekretar stalne arbi-
traže rok iz prvega in drugega odstavka podaljša, če so za to
upravičeni razlogi.

Če tožena stranka na tožbo ne odgovori ali udeležbo v
postopku zavrne, se postopek nadaljuje po določbah tega
pravilnika.
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Nasprotna tožba

30. člen
Tožena stranka lahko vloži nasprotno tožbo ali uveljav-

lja ugovor zaradi pobotanja, če nasprotna tožba ali ugovor
zaradi pobotanja izhajata iz pravnega razmerja, na katerega
se nanaša arbitražni sporazum.

Za nasprotno tožbo se smiselno uporablja določba 28.
člena tega pravilnika.

Združitev postopkov

31. člen
Če stranki v postopku vložita ena proti drugi samostojni

tožbi iz različnih pravnih razmerij, v katerih sta se dogovorili
za pristojnost arbitraže, odloča o združitvi do konstituiranja
senata sekretar stalne arbitraže, po konstituiranju pa pred-
sednik senata.

Sprememba tožbe

32. člen
Tožeča stranka lahko do konca ustne obravnave tožbo

spremeni, če tako spremenjena ostaja v mejah arbitražnega
sporazuma, razen če sta stranki možnost spremembe tožbe
izključili z dogovorom po 34. členu tega pravilnika.

Senat ne dovoli spremembe tožbe, če oceni, da bi se
zaradi spremembe postopek preveč zavlekel, ali če so za to
drugi utemeljeni razlogi.

Pripravljalni postopek

33. člen
Ko je senat konstituiran, lahko stranki pozove, naj pred-

ložita listine ali druge dokaze, in določi rok za njihovo pred-
ložitev, ki pa ne sme biti krajši od 8 in ne daljši od 15 dni.

V sporih z mednarodnim elementom rok iz prvega od-
stavka ne sme biti krajši od 10 in ne daljši od 21 dni.

Dogovor o poteku postopka

34. člen
Preden senat začne obravnavati vsebino spora, lahko

strankama predlaga pisni dogovor o poteku postopka in ga z
njunim sodelovanjem oblikuje.

Dogovor iz prvega odstavka lahko poleg temeljnih po-
datkov o sporu (imena strank in arbitrov) vsebuje katerakoli
vprašanja, o katerih se stranki lahko sporazumeta, zlasti pa
vsa ali nekatera od naslednjih vprašanj:

– opredelitev spornih vprašanj in dejstev, ki jih je treba
v postopku ugotoviti,

– določitev pravil postopka (način vodenja obravnave
in pisanja zapisnika, način zaslišanja prič in morebitnih izve-
dencev, kraj in jezik postopka in izvedbe posameznih doka-
zov in podobno),

– dogovor o uporabi materialnega prava oziroma more-
bitno pooblastilo za razsojanje po pravičnosti.

Če dogovor iz prvega odstavka o posameznih vpraša-
njih določa drugače kot prvotni arbitražni sporazum, se ta
dogovor šteje za spremembo arbitražnega sporazuma.

Če med strankama ni bilo mogoče doseči soglasja o
eni ali več točkah predlaganega dogovora, to ne vpliva na
nadaljnji postopek.

Dogovor podpišeta stranki in senat. Predsednik senata
stranki opozori na pravne posledice podpisa dogovora.

Ustna obravnava

35. člen
Obravnava ni javna, če se stranki ne sporazumeta dru-

gače.
O datumu, času in kraju obravnave morata biti stranki

pravočasno obveščeni, najmanj pa 8 dni pred obravnavo.
Vsaka stranka je dolžna storiti vse potrebno, da bo na obrav-
navi mogoče izvesti vse dokaze, ki jih je predlagala, ter
zagotoviti prisotnost prič in izvedencev, ki jih je sama predla-
gala.

Če se stranki ne dogovorita drugače, arbitražni senat
določi potek obravnave, način zasliševanja prič in izveden-
cev ter način pisanja zapisnika. Dokazi s pričanjem se lahko
predložijo tudi v obliki podpisanih pisnih izjav.

Arbitražni senat presoja dopustnost, relevantnost, po-
membnost in prepričljivost ponujenih dokazov, pri čemer
upošteva, katera stranka nosi dokazno breme glede posa-
meznega spornega dejstva.

Sredstva zavarovanja

36. člen
Na predlog tožeče stranke lahko senat s sklepom nalo-

ži toženi stranki izvedbo ustreznega ukrepa v zavarovanje
izvršitve bodoče arbitražne odločbe.

Sklep iz prvega odstavka tega člena nima učinka arbi-
tražne odločbe.

Če stranka zahteva izdajo začasne odredbe ali drugega
sredstva zavarovanja po pravilih zakona o izvršbi in zavarova-
nju pred sodiščem, to ni nezdružljivo z arbitražnim sporazu-
mom, niti se ne šteje kot odrek temu sporazumu.

IV. ARBITRAŽNA ODLOČBA

Arbitražna odločba in sklepi

37. člen
O glavni stvari odloči senat z arbitražno odločbo, ki se

sprejme z večino glasov.
O procesnih vprašanjih in o stroških postopka odloča

na naroku s sklepom senat, izven naroka pa s sklepom
predsednik senata.

O izdaji sklepa iz prvega odstavka 36. člena odloča
senat.

Oblika in učinek arbitražne odločbe

38. člen
Odločba mora biti izdana v pisni obliki.
Senat mora navesti razloge, na katerih temelji arbitraž-

na odločba, razen če sta se stranki sporazumeli, da je ni
potrebno obrazložiti.

Arbitri podpišejo izvirnik arbitražne odločbe in vse pre-
pise ter navedejo datum in kraj izdaje. Arbitražna odločba
velja tudi tedaj, kadar je kakšen arbiter noče podpisati, če jo
je podpisala večina arbitrov senata in je na odločbi ugotovi-
la, da je arbiter zavrnil podpis.

Senat mora strankama poslati arbitražno odločbo, ki so
jo arbitri podpisali, najpozneje v 60 dneh po končani obrav-
navi. Če senat odloči, da bo arbitražno odločbo izdal brez
obravnave, jo mora izdati v treh mesecih od vložitve tožbe.

Arbitražna odločba je dokončna in proti njej ni pritožbe.
Stranki morata arbitražno odločbo izvršiti brez odla-

šanja.
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Poravnava ali drugi razlogi za končanje postopka

39. člen
Če se stranki pred sprejetjem arbitražne odločbe po-

ravnata, izda senat sklep o končanju arbitražnega postopka
in zapiše poravnavo v obliki arbitražne odločbe. Take arbi-
tražne odločbe senat ni dolžan obrazložiti, sicer pa zanjo
veljajo pravila tega poglavja o arbitražni odločbi. Senat lahko
odkloni zapis poravnave v obliki arbitražne odločbe, če oce-
ni, da je poravnava v nasprotju z javnim redom Republike
Slovenije.

Če tožnik tožbo umakne ali če postane pred sprejetjem
arbitražne odločbe nadaljevanje postopka nepotrebno ali
nemogoče zaradi kateregakoli razloga, ki ni omenjen v pred-
hodnem odstavku, senat o tem obvesti stranki in ju pozove,
naj se v roku 15 dni o tem izrečeta. Po poteku tega roka
senat izda sklep o ustavitvi postopka, razen kadar katera od
strank temu ugovarja iz upravičenih razlogov.

Če se tožeča stranka do konca glavne obravnave od-
pove tožbenemu zahtevku, izda senat arbitražno odločbo, s
katero tožbeni zahtevek zavrne.

Sklep o ustavitvi arbitražnega postopka oziroma arbi-
tražno odločbo na podlagi poravnave ali na podlagi odpove-
di zahtevka senat pošlje strankama.

Razlaga arbitražne odločbe

40. člen
Vsaka stranka lahko v 30 dneh po prejemu arbitražne

odločbe zahteva, naj jo senat razloži.
Razlago mora senat dati pisno v 15 dneh po prejemu

zahteve. Razlaga je del arbitražne odločbe in zanjo veljajo
določbe 38. člena.

Dopolnilna arbitražna odločba

41. člen
Vsaka stranka lahko v 15 dneh po prejemu arbitražne

odločbe zahteva, naj senat izda dopolnilno arbitražno odloč-
bo o zahtevkih, ki so bili v arbitražnem postopku postavljeni,
pa so bili v arbitražni odločbi izpuščeni.

Če senat ugotovi, da je zahteva po dopolnilni arbitražni
odločbi utemeljena in je pomanjkljivost mogoče popraviti,
ne da bi nadaljevali obravnavo ali dokazovanje, mora arbi-
tražno odločbo dopolniti v 30 dneh po prejemu zahteve.

Za dopolnilno arbitražno odločbo veljajo določbe
38. člena.

V. STROŠKI POSTOPKA

42. člen
Stroški postopka so stroški strank in stroški arbitraže.
Vsaka stranka predhodno sama trpi stroške, ki jih ima

zaradi arbitražnega postopka.
Stranke morajo pokriti stroške arbitraže, ki obsegajo:
– nagrade za člane senata, določene za vsakega arbi-

tra posebej,
– potne in druge razumne stroške arbitrov,
– stroške potrebne za izvedbo dokazov,
– administrativne stroške stalne arbitraže.

43. člen
Tožnik ob vložitvi tožbe položi predujem za stroške in

nagrade arbitrom ter administrativne stroške stalne arbitraže
v znesku, ki ga v skladu s tem pravilnikom določi sekretar

stalne arbitraže oziroma predsednik senata, če je že imeno-
van. Stranka, ki je imenovala arbitra tujca, mora sama založi-
ti njegove stroške (potne in druge razumne stroške).

Dokler tožnik ne položi predujma, se arbitražni posto-
pek ne nadaljuje.

Če tožeča stranka predujma ne plača v roku 2 mese-
cev, pošlje stalna arbitraža poziv za plačilo toženi stranki. Če
tudi tožena stranka predujma ne plača v roku 1 meseca, se
šteje, da je tožeča stranka tožbo umaknila. Sklep o tem izda
predsednik stalne arbitraže. Na posledice neplačila preduj-
ma je potrebno stranko posebej pisno opozoriti.

Stranka, ki predlaga izvedbo dokaza, mora kriti stroške
njegove izvedbe.

44. člen
Senat z arbitražno odločbo odloči, katera stranka mora

drugi povrniti stroške arbitražnega postopka in v kakšnem
obsegu, pri čemer upošteva načelo uspeha strank v postop-
ku in druge bistvene okoliščine.

Stroške arbitra tujca, ki ga je imenovala stranka v do-
mačem sporu, mora plačati ta stranka, ne glede na uspeh v
postopku.

45. člen
Stalna arbitraža po izdaji arbitražne odločbe stranka-

ma da obračun prejetih pologov in jima vrne neporabljeni
ostanek.

VI. TARIFA

46. člen
Merila za določitev višine nagrade arbitru posamezni-

ku so:

Vrednost spora Višina nagrade (v EUR)
(v EUR) osnova (C) + odstotek (D)

od (A) do (B) za vsoto nad (A)

do 5.000 500
5.000 25.000 750 3

25.000 50.000 1.250 2,5
50.000 100.000 2.000 2

100.000 250.000 3.250 1,5
250.000 500.000 4.500 1
500.000 1,000.000 5.750 0,5

1,000.000 in več 8.200

Vsi navedeni zneski so izraženi v valuti EUR in se pri
izračunu nagrad preračunavajo v tolarje po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.

Če gre za domače spore, se zneski nagrad iz prvega
odstavka zmanjšajo za 20%, pri osnovi 5.750 za 25% in pri
osnovi 8200 za 30%.

Zneski za nagrade senatu se povečajo dvakratno.
Če ne pride do meritornega odločanja, se zneski na-

grad iz prvega odstavka ustrezno znižajo, in sicer:
– če se postopek konča iz procesnih razlogov pred

glavno obravnavo tako, da se obračuna 25% nagrade,
– če se postopek konča z umikom zahtevka, odpoved-

jo zahtevku ali poravnavo pa tako, da se obračuna 80%
nagrade.

Če gre za posebej zapleteno in strokovno zahtevno
zadevo, pri kateri so potrebna posebna strokovna znanja,
zbiranje informacij, proučevanje tujih pravnih ureditev ali
posebej obsežnih dokazov, se lahko zneski iz prvega od-
stavka povečajo do 100%.
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Ob določitvi višine predujma, ki se izračuna v višini
predvidenih stroškov postopka, se stranki naloži še plačilo
15% od tega zneska, vendar ne manj od 250 EUR in ne več
kot 2.500 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, za pokritje administrativnih stroškov arbi-
tražnega postopka.

Vse obračunane nagrade in drugi stroški postopka se
sproti vpisujejo v stroškovnik, ki je v spisu.

Določila tega pravilnika o stroških postopka se uporab-
ljajo tudi za posredovalni postopek razen, če ni drugače
določeno s pravilnikom o posredovalnem postopku.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen
Ta pravilnik se uporablja za vse arbitražne postopke, v

katerih je bila tožba vložena po njegovi uveljavitvi, razen če
katera od strank izrecno zahteva, naj se za postopek upo-
rabljajo pravila, ki so veljala v času sklenitve arbitražnega
sporazuma.

Za arbitražne postopke, v katerih je bila tožba vložena
pred njegovo uveljavitvijo, se ta pravilnik lahko uporablja, če
se stranki o tem izrecno sporazumeta.

48. člen
Ta pravilnik začne veljati v roku 8 dni od dneva, ko ga

sprejme pristojni organ GZS.
Z dnem uveljavitve prenehata veljati pravilnik o organi-

zaciji in postopku pred stalno arbitražo pri Gospodarski zbor-
nici Slovenije (Uradni list RS, št. 47/90, spremembe Uradni
list RS, št. 17/92) in sklep o določitvi nagrad in povračil
sodelujočim pri delu stalne arbitraže pri Gospodarski zborni-
ci Slovenije (Uradni list RS, št. 33/93).

Predsedstvo Upravni odbor
stalne arbitraže pri GZS GZS

predsednik predsednik
prof. dr. Krešo Puharič l. r. Jožko Čuk l. r.

TIPIZIRANA ARBITRAŽNA KLAVZULA

Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije pri-
poroča strankam, ki se želijo dogovoriti za pristojnost stalne
arbitraže, naj v svoje pogodbe vključijo naslednjo tipizirano
arbitražno klavzulo:

Vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz te po-
godbe ali je z njo v zvezi ali izvira iz njene kršitve, prenehanja
ali neveljavnosti, bo dokončno rešil senat treh arbitrov ali
arbiter posameznik, imenovan na podlagi pravilnika o arbi-
tražnem postopku pred stalno arbitražo pri Gospodarski
zbornici Slovenije.

V sporih z mednarodnim elementom strankam priporo-
čamo, naj vključijo tudi naslednje določbe:

1. Glede vsebine spora se bo uporabilo .......................
pravo.

2. V arbitražnem postopku se bo uporabil .....................
jezik.

3. Arbitražni senat bo sestavljen iz .................................
(arbiter posameznik ali arbitražni senat)

4. Pooblaščenec za imenovanje je ………………….........…

2347. Pravilnik o posredovalnem postopku pred stalno
arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 13. člena
zakona o Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS,
št. 14/90 in 19/00) je Upravni odbor Gospodarske zbor-
nice Slovenije na predlog predsedstva stalne arbitraže pri
Gospodarski zbornici Slovenije na seji dne 20. 4. 2000
sprejel

P R A V I L N I K
o posredovalnem postopku pred stalno arbitražo

pri Gospodarski zbornici Slovenije

Sporazum strank

1. člen
Če se stranke s posebnim pisnim sporazumom ali v

pogodbi (v nadaljevanju: sporazum) dogovorijo, da bodo
morebitni bodoči spor iz pogodbe ali v zvezi z njo skušale
rešiti po mirni poti pri stalni arbitraži pri Gospodarski zbornici
Slovenije (v nadaljevanju: stalni arbitraži) z uporabo teh pravil
posredovanja, se šteje, da so ta pravila, del sporazuma med
strankami.

Začetek postopka

2. člen
Posredovalni postopek po 1. členu se začne s spora-

zumnim predlogom strank ali na predlog ene od njih.
Predlog za začetek posredovalnega postopka iz prejš-

njega odstavka se vloži pri stalni arbitraži in mora vsebovati:
kratek opis sporne zadeve, vrednost spora ter imena, naslo-
ve in telefonske številke, številke faksa in elektronski poštni
naslov vseh strank in njihovih morebitnih pooblaščencev, ki
jih bodo zastopali v postopku.

Stranka, ki je pobudnik posredovalnega postopka, mo-
ra predložiti predlog s prilogami v zadostnem številu izvodov
za stalno arbitražo, posrednika in za druge stranke v sporu.

3. člen
Posredovalni postopek se lahko začne tudi na predlog

ene stranke, ne glede na veljavni sporazum o posredovanju
iz prvega člena.

Predlog za začetek posredovalnega postopka je treba
vložiti pri stalni arbitraži, ki od nasprotne stranke (nasprotnih
strank) zahteva, naj se o njem izrečejo v 15 dneh po preje-
mu predloga.

Če nasprotna stranka nasprotuje posredovalnemu po-
stopku ali se v roku iz prejšnjega odstavka o njem ne izreče,
se šteje, da posredovalni postopek ni uspel.

Če je več nasprotnih strank in katera izmed njih nas-
protuje posredovalnemu postopku ali se v roku iz prejšnjega
odstavka o njem ne izreče, se šteje, da posredovalni posto-
pek ni uspel, razen če se druge stranke drugače dogovorijo.

Imenovanje posrednika

4. člen
Po prejemu predloga strank za posredovalni postopek

iz 2. člena oziroma, ko se nasprotna stranka strinja s predlo-
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gom stranke, ki je vložila predlog za začetek posredovalne-
ga postopka, in če stranke sporazumno ne predlagajo kaj
drugega, določi predsednik stalne arbitraže primerno osebo
za posrednika.

Predsednik stalne arbitraže praviloma imenuje enega
posrednika, razen če so se stranke dogovorile drugače ali
če predsednik stalne arbitraže oceni, da je potrebno imeno-
vati več posrednikov.

Če so stranke v medsebojnem sporazumu določile
konkretno osebo kot posrednika ali če so stranke same
določile postopek imenovanja posrednika, se upošteva do-
govor strank.

Datum, čas in kraj poravnavanja

5. člen
Datum in čas posameznega posredovalnega naroka

določi posrednik. Posredovalni narok poteka praviloma na
sedežu stalne arbitraže ali na kateremkoli drugem primer-
nem kraju, ki ga določi posrednik s soglasjem strank.

Opredelitev sporne stvari

6. člen
Vsaka od strank je dolžna vsaj deset dni pred prvim

narokom predložiti posredniku strnjen prikaz (memorandum),
v katerem naj pojasni svoje stališče do sporne zadeve. Po
odločitvi posrednika si lahko stranke neposredno izmenjajo
takšne pripravljalne strnjene prikaze.

Posrednik po prejemu strnjenega prikaza preizkusi na-
vedbe in predloge strank in lahko pred narokom od njih
zahteva, naj mu posredujejo še dodatne podatke za razjasni-
tev spornega razmerja.

Pristojnost posrednika

7. člen
Posrednik skuša strankam pomagati doseči rešitev

sporne zadeve. Posrednik je pooblaščen voditi in usmerjati
skupne in ločene sestanke s strankami ter predlagati način
rešitve spora.

Posrednik lahko pridobi tudi ustrezno izvedensko mne-
nje, če oceni, da je takšno strokovno mnenje potrebno za
razjasnitev določenega spornega vprašanja, vendar samo,
če se stranke strinjajo ter založijo stroške za izdelavo izve-
denskega mnenja.

Posrednik lahko kadarkoli prekine posredovanje, če
oceni, da nadaljevanje posredovalnega postopka ni več smi-
selno, ker nadaljevanje posredovanja ne bi prispevalo k
rešitvi spora med strankami.

Zaupna narava postopka

8. člen
Posredovalni naroki so zaupne narave. Na narokih so

praviloma lahko navzoče stranke in njihovi pooblaščenci,
druge osebe pa le ob izrecnem predhodnem soglasju strank
in s privolitvijo posrednika.

Zaupnost podatkov

9. člen
Posrednik mora podatke, za katere zve med posredo-

valnim postopkom, varovati kot zaupne. Celotna dokumen-
tacija, ki jo posrednik pridobi med posredovalnim postop-
kom, se šteje kot zaupna. Posrednik ni dolžan razkriti podat-
kov, ki jih je pridobil med posredovalnim postopkom, in
lahko v arbitražnem, sodnem ali v katerem koli drugem po-
stopku zavrne pričevanje o podatkih oziroma dokumentaciji,
ki jih je prejel oziroma zanje izvedel v posredovalnem po-
stopku.

Stranke so dolžne varovati vsebino posredovalnega
postopka kot zaupno in se v morebitnem kasnejšem sod-
nem postopku, postopku pred arbitražo ali kateremkoli dru-
gem postopku, ki bi stekel v zvezi s sporno zadevo, ne
morejo sklicevati ali kot dokaz predložiti:

(a) poravnalne predloge nasprotne stranke;
(b) priznanja dejstev nasprotne stranke, ki ga je le-ta

dala med posredovalnim postopkom;
(c) predloge in stališča posrednika;
(d) dejstvo, da je bila nasprotna stranka pripravljena

oziroma da ni bila pripravljena sprejeti poravnalni predlog
posrednika.

Poravnava

10. člen
Ko posrednik ugotovi, da je dovolj proučil spor med

strankami, sestavi pisni predlog poravnave in ga dostavi
strankam.

11. člen
Če stranke poravnavo sprejmejo, se njena vsebina za-

piše v zapisnik, ki ga podpišejo stranke in posrednik.
Če stranke zahtevajo, da se poravnava izda v obliki

arbitražne odločbe in predložijo veljaven arbitražni spora-
zum, se posrednik imenuje za arbitra posameznika po do-
ločbah pravilnika o arbitražnem postopku pred stalno arbi-
tražo pri Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju:
pravilnik o arbitražnem postopku).

Če se stranke ne uspejo poravnati, se šteje, da posre-
dovalni postopek ni uspel.

Nezdružljivost funkcije posrednika

12. člen
Posrednik ne more biti arbiter v isti stvari med istimi

strankami, razen v primeru iz drugega odstavka 11. člena.

Stroški postopka

13. člen
Stroški posredovalnega postopka so stroški strank in

stroški stalne arbitraže.
Če se stranke ne sporazumejo drugače, vsaka stranka

nosi svoje stroške iz posredovalnega postopka.
Stranke morajo plačati stroške stalne arbitraže, ki ob-

segajo:
– nagrado za posrednika(e),
– potne in druge stroške posrednika(ov),
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– stroške, potrebne za izvedbo dokazov,
– administrativne stroške stalne arbitraže.
Za določitev višine nagrade posredniku se smiselno

uporabljajo določbe o merilih za določitev višine nagrade
arbitru posamezniku, določene v tarifi pravilnika o arbitraž-
nem postopku.

Nagrado posrednika in vse druge stroške stalne arbi-
traže, vključno s potnimi in drugimi stroški posrednika,
stroški prič, izvedencev ter stroški izvedbe drugih dokazov,
katerih izvedbo je zahteval posrednik, nosijo stranke po
enakih deležih, razen če se izrecno drugače dogovorijo.

Stroški prič bremenijo tisto stranko, ki jih je predlagala.

14. člen
Stranke morajo po vložitvi predloga za začetek posre-

dovalnega postopka iz 2. člena plačati predujem za kritje
nagrade in drugih stroškov posrednika ter za administrativne
stroške stalne arbitraže.

Predujem iz prejšnjega odstavka določi sekretar stalne
arbitraže v skladu s tem pravilnikom in tarifo pravilnika o
arbitražnem postopku.

Ob vložitvi predloga za začetek posredovalnega po-
stopka v skladu s 3. členom, mora stranka plačati admini-
strativne stroške stalne arbitraže v višini 250 EUR, po pričet-
ku posredovalnega postopka pa morajo plačati vse udeleže-
ne stranke še preostanek predujma v skladu z drugim od-
stavkom tega člena.

Dokler stranke ne plačajo predujma, se posredovalni
postopek ne nadaljuje.

Če stranke predujma ne plačajo v roku enega meseca
od prejema poziva za plačilo se šteje, da je predlog za
začetek posredovalnega postopka umaknjen, o čemer mo-
rajo biti stranke posebej pisno opozorjene. Sklep o umiku
predloga izda predsednik stalne arbitraže.

Za vsa druga vprašanja o stroških posredovalnega po-
stopka, ki niso urejena s tem pravilnikom, se smiselno upo-
rabljajo določbe pravilnika o arbitražnem postopku o stroških
arbitražnega postopka.

Prehodne in končne določbe

15. člen
Ta pravilnik začne veljati v roku osem dni od dneva,

ko ga sprejme upravni odbor Gospodarske zbornice Slo-
venije.

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
V. poglavje (določbe 38. do 41. člena) pravilnika o postop-
ku pred stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije
(Uradni list RS, št. 63/93 in 61/95).

Predsedstvo Upravni odbor
stalne arbitraže pri GZS GZS

predsednik predsednik
prof. dr. Krešo Puharič l. r. Jožko Čuk l. r.

TIPIZIRANA KLAVZULA O POSREDOVANJU

Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije pri-
poroča strankam, ki želijo rešiti spor po mirni poti s posredo-
vanjem, naj v svoje pogodbe vključijo naslednjo tipizirano
klavzulo o posredovanju:

Vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz te po-
godbe ali je z njo v zvezi ali izvira iz njene kršitve, prenehanja
ali neveljavnosti, se bo reševal s posredovanjem v skladu z
določbami pravilnika o posredovalnem postopku pred stal-
no arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije.
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OBČINE

BISTRICA OB SOTLI

2348. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli
za leto 2000

Na podlagi 1., 10., 11. in 13. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99), 57. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in na podlagi
15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št.
49/99) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na
10. redni seji dne 7.  4. 2000 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Bistrica ob Sotli

za leto 2000

1. člen
S tem odlokom se zagotavljajo sredstva za financiranje

javne porabe v Občini Bistrica ob Sotli v letu 2000.

2. člen
Proračun Občine Bistrica ob Sotli za leto 2000 se

določa v naslednjih zneskih:
v SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupaj prihodki 159,062.000
II. Skupaj odhodki 159,062.000
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.) 0
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev 0
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0
VI. Prejeta minus dana posojila in sprememb
kapitalskih deležev (IV.-V.) 0
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna 0
VIII. Odplačilo dolga 0
IX. Neto zadolževanje (VII.-VIII.) 0
X. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih (III.+VI.-IX.) 0

3. člen
V rezerve Občine Bistrica ob Sotli se izloči 1% skupno

doseženih prihodkov in odhodkov.

4. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financira-
nja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova-
ni prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi
dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občin-
skim premoženjem in načrtovani odhodki.

V račun finančnih terjatev in naložb se izkazujejo preje-
ta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter
danih posojil in povečanja kapitalskih deležev.

V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in
zadolževanje občine.

5. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihod-

ki občin po virih in vrstah, odhodki pa po posameznih name-
nih.

Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni
po natančnejših namenih.

6. člen
Sredstva proračuna se zagotavljajo uporabnikom pro-

računa, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot
nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).

Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za
namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine
smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v
proračunu predvidena za posamezne namene.

7. člen
Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za izdatke zaposlenim,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za blago in storitve,
– sredstva za investicijske odhodke,
– sredstva za druge odhodke.

8. člen
Sredstva za dela uporabnikov se uporabnikom med

letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akon-
tacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti ter ob upoštevanju
likvidnostnega položaja občinskega proračuna.

9. člen
Sredstva za plače se uporabnikom zagotavljajo meseč-

no glede na število zasedenih delovnih mest, koeficientov
za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest
oziroma funkcij, osnove za obračun plač, ki jih določi Vlada
Republike Slovenije, delovno dobo in uspešnost oziroma
dodatno obremenjenost.

Kot sredstva za druge izdatke zaposlenim se dodeljuje-
jo sredstva za prehrano med delom, prevoz na delo, regres
za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, pridobitev
šolske izobrazbe in druge namene po merilih, ki jih določi
župan.

10. člen
Sredstva za materialne stroške, investicijske izdatke,

druge odhodke in amortizacijo se določijo v okviru potreb in
možnosti občinskega proračuna.

Koriščenje sredstev, ki v tem odloku niso opredeljena
in ovrednotena po konkretnih nalogah, je možno koristiti le
po predhodnem soglasju občinskega sveta.

11. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje

ali pristojnost uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanj-
ša obseg sredstev za delovanje uporabnika.

Če se med letom ustanovi nov uporabnik, se sredstva
za njegovo delo zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve.

Če se uporabnik med letom ukine, se neporabljena
sredstva za njegovo delovanje prenesejo v tekočo proračun-
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sko rezervo, oziroma na uporabnika, ki prevzame naloge
ukinjenega uporabnika.

Župan je dolžan izvajati proračun v vseh postavkah
skladno s sprejetim proračunom. V primeru nujnih nalog, ki
bi nastale tekom leta in v proračunu niso predvidene, mora o
tem predhodno sklepati občinski svet.

12. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov:

1. uporabljajo sredstva rezerve občine,
2. najame posojilo največ do 5% sprejetega proraču-

na, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju kratkoročnih posojil iz 2. točke prejšnjega

odstavka odloča občinski svet.

13. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgo-

voren župan občine.

14. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi sredstev rezerv Občine Bistrica ob Sotli;
– uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve za fi-

nanciranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali
zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev;

– začasni vezavi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi
ohranitve njihove realne vrednosti;

– prometu s premičnim in nepremičnim premoženjem.
O porabi sredstev iz prejšnjega odstavka župan obvesti

občinski svet.

15. člen
Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papir-

jev ali z najetjem posojil, ob pogojih in v skladu z določili
zakona o financiranju občin.

16. člen
Občina se lahko zadolžuje le za investicije, ki jih potrdi

občinski svet.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi spre-

jetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministrstva,
pristojnega za finance. Soglasje je sestavni del pogodbe o
zadolževanju.

17. člen
Občina se lahko zadolži le v obsegu, ki ne presega

10% zagotovljene porabe občine v letu pred letom zadolže-
vanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu
odplačila ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.

Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži
za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za
odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10%
realiziranih prihodkov v letu pred zadolževanjem, če odplači-
lo glavnice in obresti v posameznem letu ne preseže 3%
realiziranih prihodkov.

18. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O
soglasju iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet.

19. člen
Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti

javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je,

največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje
poroštvo.

O dajanju poroštev iz prejšnjega odstavka odloča ob-
činski svet.

20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januar-
ja 2000.

Št. 06202-10-0011/00
Bistrica ob Sotli, dne 7. aprila 2000.

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Jožef Pregrad l. r.

2349. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni
za stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v
Občini Bistrica ob Sotli za leto 2000

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), 7., 12. in 20. člena pravilnika o
enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stano-
vanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list
SRS, št. 8/87), 2. člena navodila za podrobnejši izračun
sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavb-
nega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in naprava-
mi sekundarnega omrežja (Uradni list RS, št. 20/90) ter na
podlagi 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list
RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na
10. redni seji dne 7.  4. 2000 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni

za stavbna zemljišča in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
v Občini Bistrica ob Sotli za leto 2000

1. člen
Povprečna gradbena cena za 1 m2 koristne stanovanj-

ske površine, ki se izračuna po JUS U.C2.100, III. stopnje
opremljenosti, zmanjšana za povprečne stroške komunalne-
ga urejanja stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča,
znaša na dan 1. 1. 2000 za območje Občine Bistrica ob
Sotli 123.200 SIT.

2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zem-

ljišč za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100-
200 prebivalcev na hektar znašajo na dan 1. 1. 2000
18.480 SIT za m2 koristne stanovanjske površine, in sicer:

– stroški za naprave individualne komunalne rabe
8.300 SIT za m2 koristne stanovanjske površine,

– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 10.170
SIT za m2 koristne stanovanjske površine.

3. člen
Cena stavbnega zemljišča se določi v odstotku od pov-

prečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in znaša
0,9% povprečne gradbene cene.
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4. člen
Tako določena gradbena cena, cena za stavbno zem-

ljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč se med letom valorizirajo v skladu z določili zakona
o stavbnih zemljiščih.

5. člen
Občani lahko izjemoma uveljavljajo zmanjšanje plačila

komunalnega prispevka v višini do 30%, na podlagi predloži-
tve dokazila o vlaganjih v komunalno infrastrukturo v prete-
klih letih.

O znižanju plačila komunalnega prispevka do 30% od-
loči župan ali od njega pooblaščena oseba na osnovi pisne-
ga dokazila o vlaganjih v komunalno infrastrukturo v zadnjih
štirih letih. Upoštevajo se vlaganja v ceste, vodovode, kana-
lizacije in plazove.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišč in povpreč-
nih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu
1999, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/99.

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-10-0012/00
Bistrica ob Sotli, dne 7. aprila 2000.

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Jožef Pregrad l. r.

BREZOVICA

2350. Odlok o nalogah in financiranju krajevnih
skupnosti na območju Občine Brezovica

V skladu s 67. členom statuta Občine Brezovica in
statuti krajevnih skupnosti Brezovica, Vnanje Gorice, Notra-
nje Gorice–Plešivica, Podpeč–Preserje in Rakitna je Občin-
ski svet občine Brezovica na izredni seji dne 15. 5. 2000
sprejel

O D L O K
o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti

na območju Občine Brezovica

1. člen
S tem odlokom se na podlagi 59., 60. in 67. člena

statuta Občine Brezovica, podrobneje opredelijo naloge, ki
se prenesejo v opravljanje v krajevne skupnosti iz občinske
pristojnosti in način financiranja le-teh.

2. člen
Krajevne skupnosti opravljajo naslednje naloge:
Področje vzdrževanja, nabav in upravljanja krajevnih

skupnosti:
– redno vzdrževanje prostorov in opreme, ki jih upo-

rabljajo za svoje delovanje,
– nabava drobnega inventarja in pisarniškega materia-

la, ki ga svet in njegove komisije potrebujejo za svoje delo,

– upravljanje z nepremičninami v lasti ali uporabi kra-
jevne skupnosti.

Področje komunalne dejavnosti:
– izvajanje investicij na in ob manj pomembnih javnih

poteh, asfaltiranje, razširitve, investicijsko vzdrževanje, me-
teorna kanalizacija, prometna signalizacija,

– redno in investicijsko vzdrževanje nekategoriziranih
javnih poti,

– izvajanje investicij v javno razsvetljavo ob manj po-
membnih javnih poteh, kamor spada postavitev svetilk in
investicijsko vzdrževanje,

– redno investicijsko vzdrževanje pokopališč in objek-
tov povezanih z njimi.

Področje kulture, športa in turistično področje:
– redno vzdrževanje objektov in naprav, ki so v uprav-

ljanju in uporabi krajevnih skupnosti in jih društva in krajani
potrebujejo za svojo dejavnost,

– pomoč društvom pri organizaciji prireditev krajevne-
ga pomena,

– organizacija kulturnih in drugih prireditev krajevnega
pomena.

Področje urejanja prostora:
– izmere zemljišč krajevnega pomena (manj pomem-

bne javne poti in javne površine),
– sodelovanje pri odkupu zemljišč ali zamenjava zem-

ljišč krajevnega pomena.

3. člen
Sredstva za delovanje krajevnih skupnosti se zagotovi-

jo iz sredstev proračuna občine in svojimi izvirnimi prihodki.
Sredstva iz proračuna, ki jih dodeli s proračunom ob-

činski svet se med krajevne skupnosti delijo po naslednjem
ključu:

KS Brezovica 18,94%
KS Vnanje Gorice 16,39%
KS Notranje Gorice 20,66%
KS Podpeč-Preserje 33,42%
KS Rakitna 10,61%
V primeru večjih investicij v posamezni krajevni skupno-

sti, je za posamezno leto mogoča tudi drugačna delitev,
vendar samo s soglasjem in posebnim dogovorom med
krajevnimi skupnostmi in občino.

Naloge, dodeljene krajevnim skupnostim s tem odlo-
kom, se financirajo predvsem iz naslednjih virov:

– prostovoljni prispevki fizičnih in pravnih oseb, poraba
je v izključni pristojnosti krajevne skupnosti,

– samoprispevki, ki jih razpišejo krajevne skupnosti,
poraba je izključno v namen za katerega so zbrana,

– prihodki od premoženja krajevnih skupnosti, poraba
je v izključni pristojnosti krajevne skupnosti,

– najemnine od poslovnih prostorov od objektov, ki so
v upravljanju krajevnih skupnosti, poraba je prvenstveno za
tekoče vzdrževanje, materialne stroške, nastale z upravlja-
njem in investicijo v te objekte,

– plačilo za storitve, poraba je v izključni pristojnosti
krajevne skupnosti,

– plačila za najem grobov, poraba teh sredstev je na-
menjena za vzdrževanje pokopališč in spremljajočih objek-
tov,

– komunalni prispevki, poraba obvezna za komunalno
opremljenost in investicije v komunalne objekte (ceste, ka-
nalizacija, voda) na področju krajevnih skupnosti.

– odškodnine - najemnine za uporabo družbenih zem-
ljišč.

V okviru svojih zmožnosti lahko sodelujejo tudi pri
investicijah občinskega pomena, na območju krajevne
skupnosti.
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Višina dodeljenih sredstev se določa letno s proraču-
nom občine na podlagi predloga proračuna krajevnih skup-
nosti oziroma njihovega finančnega načrta.

Sredstva komunalnega prispevka se nakazujejo ne-
posredno na žiro račun krajevne skupnosti, na katero se
nanaša.

4. člen
Za zadovoljevanje potreb posameznih krajevnih skup-

nosti, Javno komunalno podjetje Brezovica, v skladu z zako-
nom o lokalnih javnih službah, sklepi občinskega sveta in
sklepi sveta krajevnih skupnosti opravlja:

– redno vzdrževanje kategoriziranih cest in krajevnih
poti, objektov in naprav ob njih,

– izvajanje zimske službe na kategoriziranih lokalnih
cestah in javnih poteh,

– vzdrževanje pokopališč,
– upravljanje in vzdrževanje vodovodnega omrežja,
– upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja,
– ostale naloge dogovorjene s krajevnimi skupnostmi.

5. člen
Za določitev višine sredstev iz občinskega proračuna,

krajevne skupnosti predložijo občinskemu svetu plan dela s
prikazom potrebnih sredstev po posameznih postavkah. Iz
predloženih planov, mora biti razvidno financiranje za posa-
mezno nalogo po višini deleža lastnih sredstev in višina
želenih sredstev iz občinskega proračuna.

Za oddajo planov veljajo roki, kot za vse ostale odbore.

6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Št. 015-2/2000
Brezovica, dne 15. maja 2000.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

DOBROVNIK

2351. Odlok o proračunu Občine Dobrovnik za leto
2000

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99)
ter 129. člena statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št.
34/99) je Občinski svet občine Dobrovnik na 15. redni seji
z dne 3. 4. 2000 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Dobrovnik

za leto 2000

1. člen
S tem odlokom se ureja sestava, priprava in izvrševanje

proračuna Občine Dobrovnik, upravljanje s premoženjem
občine, zadolževanje občine, upravljanje z dolgovi občine
ter poroštva občine za leto 2000.

2. člen
Splošni in posebni del proračuna Občine Dobrovnik za

leto 2000 sta sestavni del tega odloka.

3. člen
V proračunu Občine Dobrovnik za leto 2000 se del

predvidenih proračunskih prejemkov v višini 500.000 SIT
zadrži kot splošna proračunska rezervacija. O uporabi teh
sredstev odloča župan, razporedijo pa se v finančni načrt
uporabnika proračuna oziroma za nepredvidene namene ali
za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotov-
ljena v zadostnem obsegu.

4. člen
V proračunu Občine Dobrovnik za leto 2000 se zago-

tavljajo sredstva za proračunsko rezervo v višini 500.000
SIT. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financi-
ranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg,
močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav na-
lezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesre-
če, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. O
uporabi teh sredstev ter neporabljenimi sredstvi iz prejšnjih
let odloča župan, in sicer do višine 300.000 SIT v posamez-
nem primeru in o uporabi obvešča občinski svet s pisnimi
poročili.

5. člen
Občina Dobrovnik se lahko v letu 2000 dolgoročno

zadolži do višine 11,000.000 SIT za investicije, ki so zajete
v proračunu Občine Dobrovnik za leto 2000.

6. člen
V okviru posebnega dela bilance odhodkov proračuna

Občine Dobrovnik za leto 2000, lahko župan prerazporedi
proračunska sredstva, če ugotovi, da posamezna postavka
ne bo iz objektivnih razlogov realizirana v tem koledarskem
letu. O izvršenih prerazporeditvah župan šestmesečno po-
roča občinskemu svetu.

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2000.

Št. 40301-1/2000
Dobrovnik, dne 31. marca 2000.

Župan
Občine Dobrovnik

Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. agr. l. r.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE DOBROVNIK
ZA LETO 2000

Plan 2000 v tolarjih
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Prihodki skupaj 215,487.000
II. Odhodki skupaj 241,487.000
III. Proračunski primanjkljaj
(presežek) –26,241.852
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in
Prodaja kapitalskih deležev –
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V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev -
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev -
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje skupaj 11,000.000
XI. Odplačilo dolga skupaj 500.000
X. Neto zadolževanje 10,500.000
XI. Spremembe denarnih sredstev na računih
proračuna –15,741.852

2352. Odlok o javnem redu in miru na območju Občine
Dobrovnik

Na podlagi 3., 25., in 241. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90) in
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97
in 73/98), 2. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 32/93 in 1/96), uredbe o hrupu v naravnem in življenj-
skem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) in 21. člena zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in
14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter na podlagi 7.
člena statuta Občine Dobrovnik, je Občinski svet občine
Dobrovnik na 14. redni seji dne 28. 2. 2000 sprejel

O D L O K
o javnem redu in miru na območju Občine

Dobrovnik

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za zagotavljanje

varstva javnega reda in miru, občanov in njihovega premože-
nja, zdravja in čistoče, zunanjega videza naselij, vasi, zasel-
kov in zelenih površin, ravnanja z opuščenimi vozili, čas traja-
nja javnih prireditev, okvirni pogoji in način za izobešanje in
nošenje zastav, okvirna ureditev plakatiranja, postavljanja pla-
katov in transparentov ter varovanja pred hrupom v naravnem
in bivalnem okolju na območju Občine Dobrovnik.

2. člen
Določbe tega akta veljajo za vse fizične in pravne ose-

be v Občini Dobrovnik.
Vse fizične in pravne osebe oziroma vsakdo, ki prebiva

ali se začasno kakor koli mudi ali zadržuje na območju
Občine Dobrovnik, je dolžan uravnavati svoje obnašanje,
delo in življenje ter prebivanje ali zadrževanje tako, da:

– ne moti, vznemirja ali ovira drugih pri njihovem delu,
razvedrilu ali počitku;

– da ne ogroža njihovega zdravja ali premoženja;
– skrbi za spoštovanje in upoštevanje splošnih javno

priznanih moralnih in etičnih načel in se izogibati vseh drugih
dejanj, ki so kot taka neprimerna;

– skrbi za primeren videz kraja kjer živi, dela ali se
kakor koli drugače zadržuje;

– posebej je dolžan skrbeti, da ne opušča ali opravlja
dejanj, ki so po tem odloku obvezna ali prepovedana.

3. člen
Za storjene prekrške zoper javni red in mir so nepo-

sredno odgovorne osebe, ki jih same storijo.

Starši, skrbniki ali osebe, ki jim je zaupano varstvo ali
vzgoja mladoletnikov, so odgovorni za prekrške, ki jih storijo
mladoletniki, če so prekrški posledica njihove pomanjkljive
skrbi ali pomanjkljivega in nezadostnega nadzorstva.

II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU

4. člen
Na celotnem območju Občine Dobrovnik je zaradi var-

stva javnega reda in miru prepovedano:
1. točiti in prodajati alkoholne pijače v gostinskih in

drugih lokalih pred 7. uro zjutraj ter točiti v javnih lokalih
alkoholne pijače osebam, pri katerih zunanji znaki kažejo,
da so pod vplivom alkohola;

2. točiti alkoholne pijače mladoletnikom;
3. zadrževati se preko dovoljenega in uradno verificira-

nega obratovalnega časa v gostinskih in drugih lokalih in
prireditvenih prostorih, kjer točijo alkoholne pijače;

4. pred pogrebom ali med trajanjem pogrebnih sveča-
nosti, je zaradi spoštljivega odnosa do pokojnika v bližnji
okolici, kjer ta nazadnje leži, prepovedano z glasbo ali kakor
koli drugače motiti svojce ali druge udeležence pogrebnih
svečanosti;

5. prenočevati po tujih kozolcih ali senikih, parkih, ja-
sah, avtobusnih in drugih postajah ali čakalnicah, v zapušče-
nih vozilih ali v drugih za to neprimernih krajih in prostorih;

6. prati avtomobile ali druge prevozne in kmetijske stro-
je, zalivati vrtove, zelenice, vinograde ali kakor koli drugače
na drug način porabljati (trošiti) vodo iz vodovodnih omrežij v
času, ko je poraba v ta namen kakor koli omejena ali prepo-
vedana;

7. kaditi v tistih javnih prostorih, kjer je kajenje prepo-
vedano in je ta prepoved vidno označena;

8. v strnjenem naselju v času med 22. in 6. uro nasled-
njega dne, ob nedeljah in praznikih pa ves dan, opravljati
dela in dejavnosti, ki povzročajo hrup, z izjemo kmetijskih
sezonskih opravil ali del, ki so kakor koli povezana z nujnimi
vzdrževalnimi ali adaptacijskimi deli;

9. puščati motorna in druga vozila, delovne stroje in
druge stroje, ki za svoj pogon uporabljajo kakršnokoli gori-
vo, z delujočimi motorji in jih ogrevati v strnjenem naselju
več kot 5 minut ali parkirati, postavljati motorna in druga
vozila, prikolice ali druge delovne stroje na hišnih dohodih
ali dovozih, zelenicah, igriščih ali drugih površinah, ki niso
namenjena za parkiranje;

10. parkirati avtobuse ali tovorna vozila na posebej ure-
jenih in ostalih parkirnih površinah, ki niso namenjena za
parkiranje le-teh vozil ali so namenjena za parkiranje oseb-
nih vozil oziroma so ti prostori namenjeni za dostavo;

11. ovirati promet ali preglednost cestnih in drugih jav-
nih površin z odlaganjem kakršnega koli materiala več kot
12 ur, kolikor pa takšno odlaganje povzroča nevarnost za
druge udeležence, je potrebno začasno deponiran material
odstraniti takoj;

12. odlagati les ali drug material na javno površino, na
kanalizacijsko ali vodovodno ali kakršno koli drugo omrežje
ali drug objekt za splošno rabo;

13. uporabljati in metati petarde ali druga podobna
pirotehnična ali eksplozivna sredstva na javnih prostorih ali
javnih prireditvah;

14. popivati, piti ali kako drugače uživati alkoholne pi-
jače izven – zunaj prostorov, ki so določeni za točenje
alkoholnih pijač (npr. v ali pred prodajalnami, črpalkami
ipd.);

15. vznemirjati, motiti ali kako drugače nadlegovati ob-
čane z zbiranjem kakršnih koli podatkov ali izjav, ki niso v
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interesu občine oziroma v javnem interesu ali na javnih me-
stih reklamirati ali prodajati kakršen koli tisk na vsiljiv ali žaljiv
način;

16. kakorkoli s petjem, vpitjem, kričanjem ali drugimi
oblikami nedostojnega vedenja motiti mir in nočni počitek
občanov ali izzivati pretepe, nerede ali prepire;

17. na kakršen koli način motiti nočni počitek občanov
v stanovanjskih zgradbah, večstanovanjskih objektih ali dru-
gih takšnih prostorih;

18. igrati kakršne koli hazardne igre ali igre na srečo v
javnih lokalih ali zasebnih prostorih razen iger, ki so dovolje-
ne na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95) in ob upoštevanju pravilnika o uporabi igralnih avto-
matov zunaj igralnic (Uradni list RS, št. 53/96);

19. voditi pse ali druge živali v javne lokale, na javne
prireditve ali zborovanja ali druge javne prostore. Pri tem so
izjema psi, ki vodijo slepe osebe in službeni psi policije;

20. prosjačiti po vaseh, hišah, domovih in na celotnem
območju občine;

21. povzročati hrup z uporabo zvočnikov, televizijskih
in radijskih aparatov, glasbil in drugih zvočnih aparatov ter
vseh drugih oblik in vrst hrupa, ki jih je potrebno v času med
22. uro zvečer in 7. uro zjutraj prilagoditi na jakost določeno
z uredbo o hrupu v bivalnem, naravnem ali življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 45/95) ali voziti prevozna sredstva
brez dušilcev zvoka (glušnikov) ali z neprimernimi dušilci, ki
povzročajo čezmeren hrup;

22. prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati
ali kakor koli drugače onesnažiti napisne table, ograje, žive
meje, javna opozorilna znamenja, spomenike, prometne zna-
ke, naprave za javno razsvetljavo, poštne nabiralnike, klopi,
posode za odpadke, stojala za kolesa ali druge naprave in
predmete za splošno uporabo;

23. povzročati kakršnokoli obliko čezmernega hrupa
ali ropota v bližini šol, zdravstvenih ustanov ali drugih javnih
ustanov.

5. člen
Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi za-

kona o javnih shodih in javnih prireditvah (Uradni list SRS, št.
20/73, 42/86, 5/90 in Uradni list RS, št. 8/90, 10/91,
17791, 13/93, 66/93 in 29/95).

Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu
in javni prireditvi je odgovoren vodja shoda oziroma priredi-
telj, ki ga določi organizator, v gostinskem lokalu pa poslo-
vodja ali druga odgovorna oseba oziroma zasebni gostinec.

Oseba, ki je odgovorna za vzdrževanje javnega reda in
miru je dolžna:

1. poskrbeti za red in disciplino ter za varnost na prire-
ditvenem prostoru oziroma v javnem lokalu;

2. poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni
red in mir, motijo, nadlegujejo ali kakor koli žalijo občane;

3. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v posebni
odločbi ali potrdilu o priglasitvi prireditve oziroma zapreti in
izprazniti javni lokal po izteku obratovalnega časa;

4. po končani prireditvi prostor očistiti takoj, najkasne-
je pa v roku 12 ur in ga vzpostaviti v prvotno stanje;

5. zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog iz odloč-
be o dovolitvi prireditve ali potrdila o priglasitvi javnega sho-
da oziroma javne prireditve;

6. poskrbeti, da se mladina do 15. leta starosti po 22.
uri brez spremstva staršev ali druge osebe, ki mladoletnike
spremlja, ne zadržuje na prireditvenem prostoru ali v javnem
lokalu;

7. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov ali
javnih prireditev parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne
ovirajo ali ogrožajo drugih udeležencev v cestnem prometu.

6. člen
Javne prireditve z uporabo zvočnih naprav na območju

Občine Dobrovnik, lahko trajajo:
1. na prostem in pod šotori:
a) ob delavnikih od ponedeljka do četrtka najdlje do

22. ure,
b) ob petkih, sobotah in pred dela prostimi dnevi:
– v stanovanjskih in poslovno-trgovskih, stanovanjskih

območjih najdlje do 24. ure,
– na območjih, kjer v bližnji okolici (najmanj 500 m) ni

objektov namenjenih za stalno prebivanje najdlje do 2. ure
naslednjega dne;

2. v zaprtih prostorih:
a) ob delavnikih od ponedeljka do četrtka najdlje do

24. ure,
b) ob petkih, sobotah in dan pred dela prostimi dnevi:
– v stanovanjskih in poslovno-trgovskih-stanovanjskih

območjih najdlje do 1. ure naslednjega dne,
– na območjih, kjer v bližnji okolici (najmanj 500 m) ni

objektov namenjenih za stalno prebivanje do 2. ure nasled-
njega dne;

3. javne prireditve z uporabo zvočnih naprav lahko izje-
moma trajajo tudi med 22. in 6. uro naslednjega dne na
podlagi posebnega dovoljenja za uporabo zvočnih naprav
na javni prireditvi, ki jo izda pristojni upravni organ po pred-
hodnem soglasju pristojnega organa Občine Dobrovnik.

Ne glede na omejitve navedene v prejšnjih odstavkih
tega člena, lahko pristojni organ izda dovoljenje za uporabo
teh naprav v podaljšanem času po poprejšnjem soglasju
pristojnega organa Občine Dobrovnik, vendar se mora v tem
podaljšanem času glasnost teh naprav v odprtih prostorih
ustrezno zmanjšati.

III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA

7. člen
S ciljem in namenom, da se zavaruje občane in njiho-

vo premoženje, je na območju Občine Dobrovnik prepove-
dano:

1. na prireditvah in v javnih lokalih imeti pri sebi orožje
ali nevarno orodje, s katerim se lahko telo huje okvari ali
spravi v nevarnost življenje druge osebe ali oseb. Pri tem so
izvzeti pooblaščeni delavci policije in druge pooblaščene
osebe, ki opravljajo naloge v sklopu svojega delovnega po-
dročja;

2. namerno ščuvati, dražiti ali plašiti živali;
3. opustiti opravila ali odstraniti objekte in naprave za

varnost občanov in njihovega premoženja;
4. igrati kakršne koli oblike športov (nogomet, košar-

ka, sankanje, drsanje idr.) na javnih cestah ali površinah, ki
niso namenjene za take igre;

5. odstranjevati, uničevati, popisovati ali kako druga-
če poškodovati kakršnekoli informacije oziroma table, ki
služijo za informiranje vaščanov oziroma javnemu interesu
in namenu;

6. prislanjati, naslanjati kolesa, kolesa z motorjem, mo-
torna kolesa k stenam hiš in robnikom, izložbam ali vitrinam
ali na druge kraje, kjer lahko tako opravilo povzroči škodo ali
ovira promet;

7. prenašati ali netiti ogenj na način, ki ogroža varnost
prometa, premoženja ali povzroča zadimljenje kraja, kjer
prebivajo občani občine;

8. odmetavati goreče vžigalice, cigarete ali druge ogor-
ke in pepel, v katerem je žerjavica na krajih, kjer je nevar-
nost požara in je ta jasno izražena z določenim opozorilom
ali znakom;
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9. streljati z zračno puško, fračo, lokom ali drugimi
napravami ali metati kamenje in druge nevarne predmete na
kraju, kjer je lahko zaradi tega ogrožena varnost ljudi, živali
ali njihovega premoženja;

10. puščati na javnih površinah ali na javnih prostorih,
kjer se odvija kakršne koli promet, živali brez nadzorstva ali
puščati domače živali, da povzročajo škodo na tujih njivah,
vrtovih ali drugih površinah;

11. na zasebnih ali javnih površinah trgati ali uničevati
cvetje, sekati ali kakorkoli drugače poškodovati drevesa,
živo mejo, okrasno grmičevje ali drugo, ki je okras okolja ali
splošna korist, pobirati sadje, vrtnine in poljske pridelke,
kositi trave na tujih površinah ali kako drugače poškodovati
tuje rastline;

12. prižigati ali kuriti ogenj na odprtem prostoru v ne-
posredni bližini stavb ali drugih objektov, gozdov, suhe trave
ali drugih krajih kjer ogenj, ki ni ustrezno zavarovan, lahko
povzroči nevarnost širših razsežnosti ali večjo materialno
škodo;

13. odstranjevati, ugašati ali kakorkoli drugače poško-
dovati signalne naprave, svetlobne znake ali druga svetlob-
na telesa, ki služijo za razsvetljavo javnih prostorov, krajev ali
nevarnih mest;

14. kakor koli namerno ovirati uporabo elektrike, vode
ali poškodovati kakršnekoli električne in telekomunikacijske
naprave (npr. RTV oddajnike, oddajnike lokalnih kabelskih
sistemov, itd.);

15. kakorkoli ovirati promet pešcev na javnih pločnikih z
odlaganjem kakršnihkoli predmetov, ki na tak kraj ne sodijo;

16. graditi ali puščati ograje, drevesa in žive meje ob
javnih poteh v takem stanju in tako visoko, da ogrožajo
varnost občanov ali s tem kazijo zunanji videz kraja;

17. na ograje ob javnih poteh postavljati nevarne pred-
mete (npr. steklo, bodeče žice, ipd.);

18. puščati predšolske in druge otroke, ki niso spo-
sobni samostojne hoje brez nadzorstva na prometnih in
drugih nevarnih mestih;

19. kuriti, sežigati travo, listje, odpadke ali druge po-
sebne odpadke na krajih, kjer je velika nevarnost, da zaneti-
jo požare ali povzročajo ekološke katastrofe.

IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE OBČANOV

8. člen
Z namenom varovanja zdravja, varstva in čistoče bival-

nega okolja, je prepovedano:
1. na športnih igriščih, avtobusnih in drugih postaja-

liščih in drugih javnih krajih zanemarjati snago, higieno, red
in čistočo tako, da se s tem kvari videz, moti okolica ali
kakorkoli ogroža zdravje ljudi,

2. zanemarjati osebno čistočo in snago v stanovanjih
in drugih zasebnih prostorih v takem obsegu, da to moti
širšo okolico, povzroča zgražanje le te ali utegne škodovati
zdravju ljudi,

3. voditi živali v javne prostore, otroška in druga igrišča,
javna kopališča in na druge javne prostore, kjer je taka
prepoved jasno izražena in označena. Taka prepoved izvze-
ma službene pse policije in pse, ki vodijo slepe in slabovid-
ne osebe,

4. prevračati, uničevati ali kakor koli drugače poškodo-
vati postavljene koše za smeti ali druge posode, ki služijo za
odlaganje in zbiranje odpadkov ali preiskovati vsebine teh
posod,

5. prati, čistiti motorna in druga vozila ob potokih, jav-
nih studencih, jezeru, rekah ali na drugih javnih krajih, kjer
lahko pride do onesnaženja podtalnice ali vodnih virov,

6. voditi in kopati domače živali na krajih, kjer se obi-
čajno umivajo ali kopajo na javnih krajih vaščani (jezero,
gramoznice in drugo),

7. kakorkoli prevažati, voziti ali prenašati kosti, kože,
fekalije ali podobne odpadke v odprtih vozilih ali odprtih
posodah in s tem povzročati smrad in zgražanje občanov,

8. povzročati smrad, nepotreben prah ali drugo obliko,
ki kakorkoli neprijetno vpliva v določenem okolju na občane,
pristojni organ (sanitarni ali drugi inšpektor) pa odredi, da se
tako dejanje takoj ali v določenem roku odpravi,

9. metati ali izpuščati v obcestne jarke, kanale, potoke
ali druge kraje kakršne koli predmete in tekočine (fekalije,
odpadke, ipd.), ki lahko povzročijo zamašitev ali smrad in
izzivajo negodovanja občanov,

10. z balkonov v stanovanjskih ali zasebnih stavbah
izlivati, metati, iztepati, otresati karkoli in kakorkoli, kar pov-
zroča nesnago v kraju ali ogroža zdravje ljudi,

11. puščati neobdelane ali neurejene kmetijske in dru-
ge površine v naseljih ali njihovi okolici, kjer se lahko zbirajo
razni škodljivci ali le-to povzroča neposredno ogroženost
vaščanov ali njihovo premoženje.

9. člen
Za javni red in mir ter skrb za higieno in čistočo na

javnih prireditvah in v javnih lokalih je odgovoren prireditelj
oziroma odgovorna oseba gostinskega in drugega javnega
lokala.

Odgovorna oseba je odgovorna in dolžna poskrbeti, da
se po 22. uri odstranijo s prireditvenega prostora ali iz javnih
lokalov, kjer točijo alkoholne pijače, vse osebe, ki so mlajše
od 15 let. Izjeme so tiste osebe – mlajši mladoletniki ali
otroci, ki so na takih prireditvah v spremstvu staršev ali
skrbnikov.

V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ

10. člen
Zaradi varstva in zunanjega videza občine, naselij, vasi

ali zaselkov, je prepovedano:
1. pisati, risati ali na kakršenkoli drug način poškodo-

vati ali umazati zidove hiš, drugih stavb, ograj ali podobnih
objektov, kjer je tako dejanje prepovedano,

2. postavljati šotore, barake, bivalne avto prikolice ali
druge objekte, kjer je možno v teh bivati, na tista zemljišča
ali prostore, kjer je tako bivanje prepovedano ali urejeno s
posebnim režimom, ali za tako postavitev in bivanje ni so-
glasja lastnika zemljišča; če takšnega prepovedanega ob-
jekta, ki služi za bivanje ali zadrževanje lastnika ali imetnikov
pravice uporabe, lastnik ali imetnik pravice uporabe ne od-
strani na poziv pristojnega organa, ta organ odredi, da se
tako postavljen objekt ali objekti odstranijo na stroške lastni-
ka ali imetnika pravice uporabe; če takega lastnika ali imetni-
ka pravice uporabe ni možno ugotoviti, se odstranitev opravi
na stroške Občine Dobrovnik; v primeru naknadne ugotovi-
tve lastnika ali imetnika pravice uporabe, se tako nastali
stroški izterjajo naknadno; če je objekt uporaben, pa se tak
hrani na zato posebej določenem prostoru ali objektu Obči-
ne Dobrovnik in se lastniku ne vrne dokler lastnik ali imetnik
pravice uporabe ne poravna vseh stroškov, ki jih je občina s
tako odstranitvijo ali hrambo imela, če se lastnik v roku 6
mesecev ne ugotovi, se takšni predmeti prodajo na dražbi
izkupiček od prodaje pa je prihodek občine,

3. zlagati ali hraniti drva in druge predmete na takih
krajih, kjer ovirajo prehod ali ogrožajo varnost, če je prehod
na tem mestu običajno dovoljen,
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4. odlagati ali puščati kakršnekoli odpadke ali predme-
te na krajih taborjenja, piknikovanja ali drugih sorodnih oblik
zadrževanja (okolica Bukovniškega jezera, ipd.),

5. poškodovati, prevračati ali kako drugače uničevati
klopi, ograje ali druge naprave na javnih mestih, krajih ali
poteh, ali namerno odstraniti ali poškodovati stvari, objekte
in površine, ki so javnega pomena,

6. opuščati tista nujna popravila zgradb ali naprav, ka-
kor tudi namestitev ali vzdrževanje varnostnih naprav pri
gradnjah ali popravilih ter puščati nezavarovane jame, jaške
in podobne nevarne odprtine,

7. nanašati zemljo ali druge odpadke na javne ceste ali
druge javne površine ali izpuščati fekalije in druge tekočine
ali predmete na javne površine ali druge neprimerne kraje in
mesta (npr. v obcestne jarke, potoke, bankine in drugo),

8. voziti ali parkirati na travnikih, njivah in drugih površi-
nah brez soglasja lastnikov tega zemljišča ali drugega upra-
vičenca,

9. puščati, odmetavati, odlagati poškodovana, uniče-
na ali kako drugače neuporabna in neregistrirana vozila ali
druge predmete na parkirnih ali drugih površinah; če lastnik
ali upravičenec takih predmetov ne odstrani, se le-ti odstra-
nijo na stroške lastnika ali upravičenca; če lastnik ali upravi-
čenec ni znan, pa se taki predmeti odstranijo na za to
določen kraj, tako nastali stroški pa se po morebitni ugotovi-
tvi lastnika ali upravičenca refundirajo v proračun občine, ki
je tako predhodno odstranitev opravila na svoje stroške; za
določitev organizacije ali posameznika pa lahko župan obči-
ne podeli koncesijo ali sklene drugo pogodbo v tej zvezi,
taki predmeti se hranijo 12 mesecev, za tem pa se prodajo
na dražbi, izkupiček od prodaje pa je prihodek občine,

10. parkirati motorna in druga vozila na mestih, ki za
parkiranje niso namenjena,

11. zapuščati neurejene kmetijske in druge površine v
naseljih.

11. člen
Lastniki oziroma uporabniki tovornih in drugih vozil,

kmetijskih strojev in druge mehanizacije morajo takoj očistiti
javno cesto, ki so jo onesnažili z vožnjo ali obračanjem teh
vozil in strojev na koncu njiv in drugih kmetijskih in gozdnih
površin oziroma cesto, ki so jo onesnažili s hlevskim gno-
jem, prstjo ali blatom.

Obračanje na njivah in drugih površinah mora biti ureje-
no tako, da s tem ni kakor koli ovirana javna površina.

Vzdrževalci oziroma upravljalci ceste so dolžni zaradi
varnosti prometa in čistoče pravočasno odstraniti z asfaltnih
ulic, trgov in pločnikov pesek, ki so ga v času zimske službe
posipali zaradi poledice. Enako velja tudi za druge snovi, ki
bi lahko vplivale na varnost prometa in čistočo površin.

12. člen
Lastniki, najemniki ali uporabniki objektov so dolžni:
1. čistiti in vzdrževati hišna pročelja, table, napise in

druge oznake na poslopjih ali objektih,
2. odstranjevati sneg izpred stanovanjskih hiš in ploč-

nikov in tako omogočati neovirano hojo pešcem po javnih
površinah,

3. odstraniti zastarele, neuporabne ali uničene napi-
sne in druge table ali napise, ki so nepotrebni in neprimerni,

4. skrbeti, da so napisi na poslovnih stavbah ali drugih
mestih napisani v skladu s statutom občine in drugimi pred-
pisi,

5. skrbeti za primerno vzdrževanje in namestitev sne-
golovov, odtočnih cevi ali žlebov za odtok meteornih in
drugih voda in drugih podobnih predmetih na pročelju hiš in
drugih objektov ob cestah ali javnih površinah,

6. sežigati gume, odpadno olje, tekstilne odpadke in
umetne mase v naravnem okolju,

7. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo,
jašek ali drugo odprtino, kjer obstaja kakršna koli nevarnost
za življenje ali zdravje ljudi,

8. odstraniti tiste objekte, ograje ali druge predmete, ki
niso primerni za obnovo oziroma jih lastniki ali upravičenci
ne mislijo obnoviti, niso pod posebno kulturno ali varstveno
zaščito, njihov videz pa je nevaren za širši krog ljudi in kazi
videz kraja ali okolice ali povzroča kakršno koli nevarnost.

13. člen
Organizacije, ki so odgovorne za vzdrževanje higiene,

reda in čistoče na javnih krajih, športnih in drugih igriščih ali
na drugih javnih krajih, postajališčih, trgovinah ter prireditelji
vseh vrst javnih prireditev so dolžni:

– skrbeti za red in čistočo na tistih krajih, za katerega
so zadolženi,

– poskrbeti, da se na takih krajih nahaja zadostna koli-
čina košev za zbiranje smeti ali odpadkov ali drugih primer-
nih posod, ki so namenjeni za zbiranje smeti ali odpadkov,

– po koncu obratovalnega časa ali prireditve očistiti
poslovne prostore z okolico le-teh,

– po kakršni koli dejavnosti ali prireditvi poskrbeti, da
se takšen prostor vzpostavi v takšno stanje, kot je bil pred
prireditvijo.

14. člen
Za ureditev izložb ali drugih krajev v sklopu poslovnih

prostorov ali lokalov, ki služijo reklami v sklopu objekta in
dejavnosti, ki se v tem objektu opravlja, so dolžni poskrbeti
lastniki ali imetniki pravice uporabe teh prostorov ali lokalov
oziroma lokala.

Sama ureditev takih izložb ali drugih krajev, ki služijo
svojemu namenu v skladu s prejšnjim odstavkom tega čle-
na, morajo biti primerno urejene in ne smejo s svojim vide-
zom kaziti samega lokala ali širše okolice ob lokalu.

VI. OKVIRNI POGOJI ZA IZOBEŠANJE IN NOŠENJE
ZASTAV

15. člen
Zastavo države je dovoljeno nositi, izobešati ali jo kako

drugače uporabljati le v skladu z zakonom o grbu, zastavi in
himni Republike Slovenije ter o Slovenski narodni zastavi
(Uradni list RS, št. 67/94), kjer so pogoji za uporabo, noše-
nje in izobešanje zastav jasno navedeni.

Zastave, prapore ali druge simbole društev in ostalih
organizacij, je dovoljeno nositi ob jubilejnih praznikih teh or-
ganizacij ali društev in ob drugih pomembnejših priložnostih.

Zastave, prapore ali druge simbole v smislu drugega
odstavka tega člena, se smejo uporabljati le v organiziranih
sprevodih, nosi pa se jih na čelu sprevoda ali organizirane
kolone ali povorke. Takih zastav, praporov ali drugih simbo-
lov ni dovoljeno nositi na sprevodih in prireditvah, ki imajo
izključno zabavni značaj.

VII. OKVIRNA UREDITEV ZA PLAKATIRANJE
IN POSTAVLJANJE PLAKATOV IN TRANSPARENTOV

16. člen
Mesta za plakatiranje, nameščanje plakatov, panojev in

transparentov ter vseh drugih oblik oglaševanja, ki služijo
namenu, da se širša javnost seznani z vsebino, se lahko
postavljajo le na to določenih mestih.
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Taka mesta in pogoji za postavljanje, lepljenje in celot-
ne sklope v zvezi s plakati, panoji, transparenti in drugimi
oblikami oglaševanja, je Občina Dobrovnik uredila z odlo-
kom o plakatiranju in reklamiranju na območju Občine Do-
brovnik. V tem aktu je tudi določeno, da lahko Občina Do-
brovnik ob upoštevanju določenih pogojev v tej zvezi, za ta
opravila lahko podeli tudi koncesijo.

VIII. RAVNANJE Z OPUŠČENIMI VOZILI

17. člen
Opuščeno vozilo je vozilo, s katerega so odstranje-

ne registrske tablice ali je brez veljavne registracije ali je
huje poškodovano in nihče ne skrbi zanj, na parkirnem
prostoru, pločniku, zeleni površini, kmetijski površini,
gozdni površini, ali na drugih površinah, katere lastnik je
pravna ali fizična oseba oziroma na javni cesti in javni
prometni površini, ki je vknjižena ali se uporablja kot
javno dobro.

18. člen
Odstranitev opuščenega vozila odredi z odločbo pri-

stojni organ. Odločba o odstranitvi se vroči lastniku vozila ali
izvajalcu odstranitve, kadar lastnik ni znan. Vsi ostali pogoji
za odstranitev takšnih vozil so urejeni v odloku Občine Do-
brovnik o ravnanju in drugimi ukrepi s takimi vozili.

IX. KAZENSKE DOLOČBE

19. člen
Z denarno kaznijo od 20.000 do 50.000 SIT se kaznu-

je za prekršek, kdor:
1. ravna v nasprotju z določili drugega odstavka

5. člena,
2. ravna v nasprotju z določili 1., 2., 3., 5., 6., 7., 9.,

10., 13., 15., 16., 17., 20., 21., 22., in 23. točke
4. člena,

3. ravna v nasprotju z določili 1., 3., 5., 7., 8., 9., 12.,
13.,  4., 16., 17., 18. in 19. točke 7. člena,

4. ravna v nasprotju z določili 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9. in
10. točke 8. člena,

5. ravna v nasprotju z določili 1., 2., 4., 5., 6., 7. in
9. točke 10. člena,

6. ravna v nasprotju z določili 8. točke 12. člena.
Pravna oseba ali oseba, ki stori prekršek v zvezi s

samostojnim opravljanjem dejavnosti iz tega člena, se kaz-
nuje z denarno kaznijo od 150.000 do 400.000 SIT, odgo-
vorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo od 30.000
do 100.000 SIT.

20. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznu-

je za prekršek, kdor:
1. ravna v nasprotju z določili 4., 8., 11., 12., 14., 18.

in 19. točke 4. člena,
2. ravna v nasprotju z določili 2., 4., 6., 10., 11. in

15. točke 7. člena,
3. ravna v nasprotju z določili 2., 3. in 11. točke

8. člena,
4. ravna v nasprotju z določili 3., 8., 10. in 11. točke

10. člena,
5. ravna v nasprotju z določili 1., 2., 3., 4., 5., 6., in

7. točke 12. člena,
6. ravna v nasprotju z določili 9. člena,
7. ravna v nasprotju z določili 11. člena,

8. ravna v nasprotju z določili 13. člena,
9. ravna v nasprotju z določili 14. člena,
10. ravna v nasprotju z določili 15. člena,
11. ravna v nasprotju z določili 16. člena.
Pravna oseba ali oseba, ki stori prekršek v zvezi s

samostojnim opravljanjem dejavnosti iz tega člena, se kaz-
nuje za prekršek z denarno kaznijo od 50.000 do 250.000
SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo
od 30.000 do 100.000 SIT.

21. člen
Za izvajanje 14. in 15. člena tega odloka so odgovorne

pooblaščene uradne osebe in redarske ali druge za to poob-
laščene osebe.

22. člen
Če stori prekršek po tem aktu mladoletna oseba, se

kaznuje njegove starše, skrbnika ali rejnika z denarno kazni-
jo iz prvega odstavka 14. in 15. člena tega akta. Odgovor-
nost slednjih nastane, če so zavestno ali iz malomarnosti
zanemarili vzgojo in potrebno varstvo mladoletnika.

X. KONČNE DOLOČBE

23. člen
Postopek zaradi storitve prekrška po tem odloku lahko

predlagajo:
– policijske postaje ali druge enote Ministrstva za no-

tranje zadeve RS, ki so pooblaščene za pregon,
– upravni organi, inšpekcijske službe in druge upravne

službe,
– občinske službe (komunalni redar ali drugi poob-

laščenec s strani župana ali druge pooblaščene službe),
– vsak organ s svojega področja pristojnosti ter
– oškodovanec.

24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

javnem redu in miru Občine Lendava (Uradne objave, št.
26/85).

25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 015-05/00
Dobrovnik, dne 28. februarja 2000.

Župan
Občine Dobrovnik

Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. agr. l. r.

2353. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Lendava za območje Občine Dobrovnik

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/90) ter 18. člena statuta Občine Dobrovnik
(Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Dobrov-
nik na 16. seji dne 15. 5. 2000 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Lendava za območje Občine Dobrovnik

1. člen
(uvodne določbe)

Dopolnijo in spremenijo se prostorske sestavine dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava (Urad-
nem listu RS, št. 11/95), ki so bile sprejete za območje
nove Občine Lendava na osnovi predhodno sprejetih plan-
skih dokumentov za bivšo Občino Lendava, in sicer: dolgo-
ročni plan Občine Lendava (Uradne objave, št. 13/87),
spremembe (Uradni objave, št. 2/89), družbeni plan Obči-
ne Lendava (Uradne objave, št. 21/87) spremembe (Uradne
objave, št. 2/89) ter spremembe in dopolnitve dolgoročne-
ga in srednjeročnega plana Občine Lendava (Uradni list RS,
št. 57/92) – v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolni-
tve prostorskih sestavin planov Občine Lendava.

2. člen
Dopolnitve in spremembe prostorskih sestavin planov

Občine Lendava za območje Občine Dobrovnik se nanašajo
na predvidene spremembe v namenski rabi zaradi ažuriranja
obstoječega stanja, zaradi predvidene gradnje stanovanj-
skih, obrtnih in servisnih objektov, gramoznice in urejanja
rekreacijskih con ter gradnje čistilne naprave.

3. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)

V besedilu dolgoročnega plana Občine Lendava za
obdobje 1986–2000 (Uradni objave, št. 13/87) se dopolni
poglavje 7.3.1. Prostorski razvoj naselij, in sicer se doda
tabela izjemnih posegov na najboljša kmetijska zemljišča.

4. člen
Dopolni se poglavje 7.4.4.1. Območja za pridobivanje

rudnin, in sicer se v odstavku gramoz, pesek na koncu
doda:

Predvidena je širitev gramoznice južno od Dobrovnika
po predhodnih raziskavah za potrebe gradnje avtoceste in
za lokalne potrebe. Po eksploataciji se gramoznica sanira
delno v rekreacijsko cono, delno pa v naravni biotop.

5. člen
Dopolni se kartografski del dolgoročnega plana za ob-

močje Občine Lendava, in sicer:
a) karte v merilu 1:25000
– zasnova primarne rabe prostora
– zasnova oskrbe z vodo in razmestitev čistilnih naprav
– zasnova vodnogospodarskih ureditev
– zasnova prometnega omrežja
– zasnova energetskega omrežja
– zasnova PTT omrežja
– zasnova varstva naravne in kulturne dediščine
b) karte v merilu 1:5000, ki so istočasno sestavni del

prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
in sicer karte z oznakami: Turnišče 6, 15, 16, 17, 18, 25,
26, 27, 28, 36 in 37.

6. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Dopolni se besedilo srednjeročnega družbenega plana

Občine Lendava za obdobje od leta 1986–1990 (Uradni
objave, št. 21/87), in sicer poglavje 11.3.2. Priprava pro-

storskih izvedbenih aktov za posege v prostor, kjer se za
naštetimi ZN doda:

ZN za več območij v naselju Dobrovnik, UN za gramoz-
nico Dobrovnik

za naštetimi PUP pa: PUP za območje celotne Občine
Dobrovnik.

7. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del družbenega

plana Občine Lendava in sicer pregledni katastrski načrti v
m 1:5000, navedeni že v 5. členu tega odloka.

8. člen
Kartografski del sprememb in dopolnitev prostorskih

sestavin planov Občine Lendava za območje Občine Do-
brovnik ter obrazložitve s tabelo posegov so na vpogled
občanom na sedežu Občine Lendava.

9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 015-07/00
Dobrovnik,dne 15. maja 2000.

Župan
Občine Dobrovnik

Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. agr. l. r.

2354. Odlok o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov
s prostorskimi sestavinami planov Občine
Dobrovnik

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
26/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93)
in 18. člena statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št.
34/99) je Občinski svet občine Dobrovnik na 16. seji dne
15. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov

s prostorskimi sestavinami planov
Občine Dobrovnik

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo uskladitve odloka o pro-

storskih ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih
območij naselij v Občini Lendava, ki ga ne urejamo s pro-
storskimi izvedbenimi načrti (Uradni objave, št. 28/88) ter
odloka o urbanističnem redu v Občini Lendava (Uradne
objave, št. 22/74) z odlokom o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Lendava za območje Občine Dobrovnik – v nadalje-
vanju: prostorske sestavine planov.

2. člen
Skladno z grafičnimi podlagami prostorskih sestavin

planov iz 1. člena tega odloka, se spremenijo meje območij
naselij in ostalih namenskih površin, ki se urejajo z navede-
nima odlokoma.
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3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 015-08/00
Dobrovnik, dne 15. maja 2000.

Župan
Občine Dobrovnik

Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. agr. l. r.

KIDRIČEVO

2355. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev
koncesije za opravljanje gospodarske javne
službe rednega vzdrževanja kategoriziranih
občinskih cest v Občini Kidričevo

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 27. člena odloka o
občinskih cestah (Uradni list RS, št. 65/99), 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 10/97, 10/98 in 74/98) ter
21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99
in 98/99) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne
16. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije

za opravljanje gospodarske javne službe
rednega vzdrževanja kategoriziranih

občinskih cest v Občini Kidričevo

1. člen
Vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest kot obvez-

no gospodarsko javno službo izvaja na vseh kategoriziranih
občinskih cestah in pločnikih koncesionar, ki ga bo Občina
Kidričevo izbrala v skladu z določili tega odloka.

Koncesija se podeli za obdobje 5 let.

2. člen
Predmet koncesije je opravljanje vseh del iz dejavno-

sti rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest in
pločnikov (v nadaljevanju: vzdrževanje cest), kot jih dolo-
čajo vzdrževalni standardi za to službo in zajemajo vzdrže-
valna dela za ohranjanje javnih cest v dobrem stanju, za
zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti javnih cest,
nadzor nad stanjem javnih cest in njihovega varovalnega
pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in dru-
gih nesrečah.

3. člen
Koncesija se podeli za območje Občine Kidričevo.
Seznam cest in pločnikov določa odlok o kategorizaciji

občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kidričevo.

4. člen
Koncesionar ima izključno (monopolno) pravico in dolž-

nost izvajati redna vzdrževalna dela.

5. člen
Za opravljanje dejavnosti rednega vzdrževanja katego-

riziranih občinskih cest se uporabljajo določila zakona o

javnih cestah, zakona o varnosti cestnega prometa, pravilni-
ka o obremenjevanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest,
veljavni tehnični predpisi za vzdrževanje cest, ta odlok ter
določila ostalih normativov in standardov, ki urejajo področ-
je rednega vzdrževanja cest.

Kolikor za izvajanje posameznih storitev ni slovenskih
tehničnih standardov, se uporabljajo ustrezni tuji tehnični
standardi (ISO, EN ali tudi nacionalni standardi).

6. člen
Za izbor koncesionarja za vzdrževanje cest se uporabi-

jo naslednji pogoji:
– da je oseba registrirana za opravljanje dejavnosti vzdr-

ževanja cest,
– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za

izvajanje storitev,
– da ima zadosten obseg lastnih tehničnih sredstev,

kot je opredeljeno v programu izvajanja rednega vzdrževanja
cest,

– cena storitve.
Podrobneje se ti pogoji določijo z razpisno dokumenta-

cijo.

7. člen
Koncesijsko razmerje nastane z dnem sklenitve konce-

sijske pogodbe.
Koncesionar mora pričeti opravljati storitve rednega

vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v roku, določe-
nem v koncesijski pogodbi.

Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem veljav-
nosti koncesijske pogodbe zaradi stečaja ali odvzema kon-
cesije.

8. člen
Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za

škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi, državi oziroma občini
zaradi nevestnega izvajanja vzdrževalnih del.

Pogodba zavarovanja za namen iz prejšnjega odstavka
mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist
občine, kolikor pride do prenehanja koncesije po krivdi
izvajalca storitev. Zavarovanje lahko koristi tudi Republika
Slovenija, če mora v primeru iz prejšnjega odstavka zagoto-
viti izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest namesto
občine.

9. člen
Koncesionar mora opravljati storitve rednega vzdrževa-

nja v okviru objektivnih možnosti tudi ob nepredvidljivih oko-
liščinah, nastalih zaradi višje sile.

Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi
višje sile, se lahko začasno preneha izvajati redno vzdrževa-
nje samo na podlagi sporazuma med koncedentom in kon-
cesionarjem.

V primeru iz prvega odstavka ima koncesionar pravico
zahtevati od koncedenta povračilo tudi tistih stroškov, ki so
nastali zaradi opravljanja rednega vzdrževanja v nepredvidlji-
vih okoliščinah.

10. člen
Koncedent ima pravico izvajati nadzor nad opravlja-

njem javne službe.
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajajo osebe, ki se

izkažejo s pooblastilom koncedenta. Koncesionar mora ka-
darkoli med delovnim časom posredovati informacije o po-
slovanju in omogočiti pooblaščeni osebi za nadzor vpogled
v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem rednih
vzdrževalnih del.
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Osebe, ki se izkažejo s pooblastilom koncedenta, ima-
jo pravico izvesti nadzor v naslednjih oblikah:

– nadzor nad stanjem infrastrukturnih objektov in na-
prav, ki so sestavni del cestnega telesa ali opreme cest,

– nadzor nad celotno poslovno dokumentacijo konce-
sionarja, ki se nanaša na izvajanje javne službe,

– nadzor nad roki in kvaliteto izvajanja vzdrževalnih del.
Nadzor se mora izvajati tako, da ne ovira izvajanja stori-

tev, opravljati pa se mora praviloma v poslovnem času kon-
cesionarja. Nenapovedan nadzor je lahko le v primeru, če
za to obstajajo utemeljeni razlogi, sicer pa mora biti napove-
dan najmanj pet dni pred izvedbo.

Pooblaščena oseba za izvajanje nadzora se mora izka-
zati s pooblastilom župana. O nadzoru se napravi zapisnik,
ki ga podpišeta koncesionar in pooblaščeni predstavnik kon-
cedenta.

Pooblaščene osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne po-
datke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno
tajnost.

11. člen
Koncesionar mora voditi ločeno knjigovodstvo v zvezi z

izvajanjem javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih
občinskih cest v skladu z zakonom in računovodskimi stan-
dardi.

12. člen
Izvajanje javne službe se financira iz občinskega prora-

čuna Občine Kidričevo.
Cene storitev se določajo v skladu s tem odlokom in

drugimi predpisi.

13. člen
Koncedent izbere koncesionarja na podlagi javnega

razpisa, ki se objavi v Uradnem listu RS.
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija za

izvedbo javnega razpisa in presojo ponudb, ki jo imenuje
župan. Strokovna komisija pripravi poročilo o ponudbah in
ga posreduje občinski upravi.

Koncesionar se izbere z odločbo, ki jo izda občinska
uprava. O morebitnih pritožbah zoper to odločbo odloča
župan.

Brez javnega razpisa se izbere koncesionar za izvajanje
zimske službe na javnih poteh. Ta dela se lahko neposredno
prenesejo v opravljanje tudi fizičnim osebam, če izpolnjujejo
predpisane tehnične, sanitarne in druge standarde in nor-
mative.

14. člen
Koncedent in koncesionar skleneta koncesijsko po-

godbo. V imenu in za račun koncedenta sklene pogodbo
župan.

15. člen
Ponudba na javni razpis mora vsebovati naslednje ob-

vezne sestavine:
– dokazilo o registraciji pravne osebe oziroma o prijavi

v razvid samostojnih podjetnikov,
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejav-

nosti vzdrževanja cest,
– podatke o strokovnih kadrih, zaposlenih pri konce-

sionarju,
– podatke o opremi in osnovnih sredstvih,
– dokazilo o zavarovanju proti odgovornosti,
– parafiran predlog koncesijske pogodbe,
– dokazila o finančnem stanju,
– reference in izkušnje ponudnika,
– ponujeno ceno storitev.

16. člen
Koncesionar izvaja dejavnost vzdrževanja na podlagi

letnega programa in terminskega plana, ki ga izdela kon-
cesionar in potrdi župan v skladu s prejetim proračunom.
Do sprejetja proračuna se program letnega vzdrževanja
izvaja po dvanajstinah sredstev iz preteklega proračun-
skega leta.

17. člen
Cene rednega vzdrževanja občinskih cest določa, v

skladu z zakonom in drugimi predpisi, pristojni organ občin-
ske uprave na predlog izvajalca ali po uradni dolžnosti sklad-
no s koncesijsko pogodbo.

Podrobneje ureja način določanja cen storitev vzdrže-
vanja občinskih cest koncesijska pogodba.

Cene storitev, določene s koncesijsko pogodbo, izva-
jalec tekoče usklajuje z indeksom rasti življenjskih potreb-
ščin v Republiki Sloveniji.

18. člen
Koncesijska pogodba preneha veljati:
– s pretekom časa za katerega se sklene,
– sporazumno in
– z razdrtjem s strani ene stranke zaradi bistvenih krši-

tev pogodbe.
Bistvena kršitev pogodbe se opredeli v sami pogodbi.

Za bistveno kršitev se med drugim šteje, če je zaradi nepra-
vočasnega in malomarnega izvajanja storitve nastala večja
materialna škoda ali je bilo ogroženo človeško življenje in če
koncesionar ne obračuna storitve v skladu s koncesijsko
pogodbo. Prav tako se šteje za bistveno kršitev pogodbe
tudi, če koncesionar pravočasno ne popravi udarnih jam na
cestišču oziroma nujnih vzdrževalnih del, s katerimi se pre-
preči ogrožanje varnosti v prometu, kot je določeno v kon-
cesijski pogodbi.

Koncesijsko pogodbo je mogoče vsak čas sporazum-
no prekiniti. V koncesijski pogodbi se določijo razlogi za
sporazumno prekinitev, odpovedni rok ter medsebojne pra-
vice in obveznosti ob sporazumnem razdrtju pogodbe.

19. člen
Koncesija se odvzema z odločbo:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem dejavnosti v

roku, določenem v koncesijski pogodbi,
– če je v javnem interesu, da se javna služba, ki je

predmet koncesije, preneha izvajati kot javna služba ali kot
koncesionirana javna služba.

20. člen
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja zaradi

odvzema ali zaradi razdrtja v primeru, da koncesionar bistve-
no krši pogodbo, se pri odmeri odškodnine upošteva tudi
škoda, ki nastane koncedentu zaradi predčasnega prene-
hanja.

Ob prenehanju koncesijskega razmerja preidejo kon-
cesionarjeve obveznosti na koncedenta. Koncesionar je
dolžna koncedentu izročiti vso dokumentacijo, potrebno za
nadaljnje izvajanje službe.

21. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugo fizično

ali pravno osebo samo s soglasjem koncedenta.
Koncesionar izvaja javno službo sam ali preko podizva-

jalcev, h katerim daje soglasje kondecent. Za delo podizva-
jalcev koncesionar odgovarja objektivno.



Uradni list Republike Slovenije Št. 49 / 6. 6. 2000 / Stran 6773

22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 015-03/00
Kidričevo, dne 17. maja 2000.

Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

2356. Odlok o priznanjih Občine Kidričevo

Na podlagi 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni
list RS, št. 52/99 in 98/99) je Občinski svet občine Kidri-
čevo na seji dne 16. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o priznanjih Občine Kidričevo

1. člen
Ta odlok določa: priznanja Občine Kidričevo, njihovo

podelitev, pogoje, postopek in način podeljevanja ter vode-
nja evidence podeljenih priznanj.

2. člen
Priznanja Občine Kidričevo so:
– listina častni občan Občine Kidričevo (v nadaljnjem

besedilu: listina),
– plaketa Občine Kidričevo (v nadaljnjem besedilu: pla-

keta),
– grb Občine Kidričevo (v nadaljnjem besedilu: grb).

3. člen
Priznanja Občine Kidričevo se podelijo: posamezni-

kom, delovnim skupinam, družbam, zavodom, organom,
organizacijam, društvom in drugim pravnim osebam.

4. člen
Pobude za podelitev priznanj Občine Kidričevo lahko

dajo posamezniki, družbe, zavodi, organizacije, organi, druš-
tva in druge pravne osebe.

Pobude morajo biti pisne ter argumentirane in obrazlo-
žene.

Pobudnik za priznanje ne more predlagati samega sebe.

5. člen
Priznanja se praviloma podeljujejo na svečanosti ob

praznovanju praznika Občine Kidričevo, lahko pa se pode-
ljujejo tudi ob drugih priložnostih na slavnosten način.

6. člen
Listina se podeli izjemoma.
Plaketa se podeli praviloma enkrat letno na podlagi

javnega razpisa, ki ga izvede pristojna komisija.

7. člen
Občinski svet občine Kidričevo s sklepom določi števi-

lo plaket, ki se podelijo v tekočem letu.

8. člen
Listino in plaketo podeljuje Občinski svet občine Ki-

dričevo s sklepom na predlog komisije za priznanja in
odlikovanja.

Grb podeli župan občine ob priložnostnih slovesnostih
organiziranih za ta namen.

1. Listina

9. člen
Listino podeljuje občinski svet občanom Občine Kidri-

čevo in drugim državljanom Republike Slovenije, kakor tudi
državljanom tujih držav, ki so z izjemnim delovanjem in stva-
ritvami na področju gospodarstva, znanosti in umetnosti,
športa, kulture in humanitarnih ter drugih dejavnosti prispe-
vali ter zagotovili trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo
občine.

10. člen
Listina se podeli na slavnostni seji občinskega sveta ali

drugi slovesnosti ob občinskem prazniku.
Dobitnik listine prejme tudi pisno utemeljitev listine čast-

ni občan in grb Občine Kidričevo.
Dobitnika listine, s katero mu je bila izkazana posebna

čast, se vabi na seje sveta slovesne prireditve.
Dobitnik listine je ob slovesnostih deležen enake po-

zornosti in časti, kot župan občine.

2. Plaketa

11. člen
Plaketa je priznanje, ki jo Občinski svet občine Kidriče-

vo podeljuje za izjemne uspehe na posameznih področjih
dela in življenja.

3. Grb

12. člen
Grb je priznanje, ki ga podeljuje župan Občine Kidriče-

vo državnikom in pomembnejšim osebam iz javnega življenja
ali ob obisku v občini kot znak pozornosti in zahvale za
pomoč pri razvoju občine.

V izjemnih primerih lahko župan podeli grb podjetjem,
zavodom ali drugim organizacijam, organom, društvom ali
posameznikom za izjemne zasluge, dosežke in dejanja, ki
pomenijo pomemben prispevek za razvoj občine, njen ugled
in uveljavljanje v širšem prostoru. Podeljuje ga tudi ob njiho-
vih pomembnih jubilejih.

13. člen
Komisija za priznanja in odlikovanja praviloma 3 mese-

ce pred podelitvijo plaket objavi razpis za podelitev plaket v
sredstvih javnega obveščanja.

Razpis o podelitvi plaket mora vsebovati:
– kdo podeljuje plaketo,
– koliko plaket je lahko podeljenih,
– za katera področja se razpisujejo plakete,
– komu se lahko podeli plaketa,
– kdo je lahko pobudnik,
– podatke, ki jih mora vsebovati pobuda za podelitev

plakete,
– kriterije za podelitev plakete,
– rok, do katerega morajo biti pobude poslane.

14. člen
Občinska uprava občine Kidričevo z letom 2000 začne

voditi evidenco podeljenih priznanj v knjigi Priznanja Občine
Kidričevo.
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V knjigo se vpisuje:
– zaporedna številka,
– podatek o dobitniku priznanja,
– razlogi, zaradi katerih je bilo priznanje podeljeno,
– datum in kraj podelitve.

15. člen
Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in

je na ogled na Občinski upravi občine Kidričevo.

16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 17. 5.
2000.

Št. 015-03-1/00
Kidričevo, dne 17. maja 2000.

Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

KRANJ

2357. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne
občine Kranj za leto 1999

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 85/99) in 86. člena statuta Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 43/95, 33/96), je Občinski svet mestne
občine Kranj na 15. seji dne 24. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine

Kranj za leto 1999

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Mestne občine Kranj za leto 1999, ki zajema vse prihodke
in odhodke žiro računa Mestne občine Kranj.

2. člen
Proračun Mestne občine Kranj za leto 1999 je bil

realiziran v naslednjih zneskih:

SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 3.874,852.663,39
II. Skupaj odhodki 3.869,478.679,21
III. Proračunski presežek (I.–II.) 5,373.984,18
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta sredstva od vrnjenih posojil in od prodaje kapitalskih vlog 114,445.565,92
V. Sredstva danih posojil in nakup kapitalskih naložb 117,489.201,19
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev –3,043.635,27
VII. Skupni presežek (I.+IV.) – (II.+V.) 2,330.348,91
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna 0
IX. Odplačilo dolga 0
X. Neto zadolževanje (VIII.–IX.) 0
XI. Povečanje sredstev na računih 2,330.348,91

3. člen
Presežek prihodkov proračuna v višini 2,330.348,91

SIT se po zaključnem računu za leto 1999 razporedi med
prihodke proračuna Mestne občine Kranj za leto 2000.

4. člen
Saldo sredstev na žiro računu stalne proračunske re-

zerve (zmanjšan za rezervirana sredstva iz preteklih let) v
višini 4,614.073,74 SIT se prenese med sredstva stalne
proračunske rezerve v leto 2000.

5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Mestne ob-

čine Kranj za leto 1999 je sestavni del tega odloka. Sestavni
del je tudi račun finančnih terjatev in naložb ter račun finan-
ciranja.

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 11/214/1-2000
Kranj, dne 24. maja 2000.

Župan
Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

2358. Odlok o organizaciji in delovnem področju
Občinske uprave mestne občine Kranj

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba
US, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odločba US,
9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba
US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98 in
59/99) 18. ter 67. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 43/95 in 33/96) je Občinski svet mestne občine
Kranj na 15. seji dne 24. 5. 2000 sprejel
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O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske

uprave mestne občine Kranj

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa notranja organizacija in de-

lovna področja Občinske uprave mestne občine Kranj (v
nadaljevanju: občinska uprava), njeno delovanje in ureja
druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.

2. člen
Občinska uprava v okviru pravic in dolžnosti mestne

občine opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge
naloge na področjih, določenih s tem odlokom.

Svoje naloge opravlja občinska uprava v skladu z zako-
ni, statutom Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK) ter
tem odlokom.

3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje s

krajevnimi skupnostmi,občinskimi upravami drugih občin,
nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, gospodar-
skimi družbami ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj
in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delov-
nih teles.

Naloge, položaj, obveznosti in pravice občinskega ura-
da ter razmerja do župana, sveta in svetnikov, občanov,
pokrajine ter države določajo zakon o lokalni samoupravi,
statut MOK in drugi predpisi.

4. člen
Javnost dela občinske uprave se skladno s statutom

MOK zagotavlja z uradnimi sporočili ter dajanjem informacij
sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami,
z organizacijo in sodelovanjem na okroglih mizah in drugih
oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obvešča-
nja oziroma na drug način, ki omogoča javnosti, da se
seznani z delom občinske uprave.

Uradna sporočila za javnost, informacije, pojasnila in
druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo skladno
s statutom MOK predstavnikom sredstev javnega obvešča-
nja župan, podžupani in direktor občinske uprave, po poob-
lastilu župana pa lahko tudi predstojniki organizacijskih enot
občinskega urada ali drug uslužbenec občinske uprave.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNA PODROČJA OBČINSKE
UPRAVE

5. člen
Organizacija občinske uprave je takšna, da zagotavlja:
– zakonito, strokovno in racionalno izvrševanje nalog

občinske uprave;
– zakonito, strokovno in pravočasno uresničevanje pra-

vic, interesov in obveznosti udeležencev v postopkih ter
drugih strank;

– smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi;
– koordinirano izvajanje nalog in izvajanje projektnih

nalog;
– notranji nadzor nad opravljanjem nalog;
– sodelovanje z drugimi organi, organizacijami in insti-

tucijami.

6. člen
Naloge občinske uprave opravlja občinski urad z na-

slednjimi organizacijskimi enotami:
– kabinet župana;
– oddelek za tehnične zadeve;
– oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve;
– oddelek mestne inšpekcije;
– oddelek za finance;
– oddelek za gospodarske javne službe;
– oddelek za družbene javne službe;
– oddelek za okolje in prostor.
Oddelki opravljajo glede na področje, ki ga pokrivajo,

tudi naloge iz državne pristojnosti, ki jih država prenese na
občino.

7. člen
Kabinet župana

Kabinet župana opravlja naslednje naloge:
– opravlja organizacijsko-tehnična in administrativna

opravila za potrebe Občinskega sveta MOK in njegovih
delovnih teles, nadzornega odbora in občinske volilne ko-
misije;

– nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim pri nji-
hovem delovanju;

– načrtuje in koordinira medobčinsko in mednarodno
sodelovanje;

– načrtuje, spremlja, analizira in izvaja naloge organiza-
cijsko-kadrovske funkcije;

– organizira in izvaja protokolarne zadeve;
– načrtuje in organizira informiranje javnosti;
– opravlja organizacijska in administrativno-tehnična

opravila za potrebe župana in direktorja občinske uprave;
– načrtuje, organizira in spremlja naloge s področja

zaščite in reševanja ter obrambnih priprav;
– opravlja druge strokovne naloge s svojega delovnega

področja.

8. člen
Oddelek za tehnične zadeve

Oddelek za tehnične zadeve opravlja naslednje nalo-
ge:

– načrtuje, organizira in vodi gospodarjenje z zgradbo
občine, voznim parkom in drugimi materialno-tehničnimi
sredstvi;

– načrtuje in vodi posodabljanje in vzdrževanje infor-
macijskega sistema;

– organizira naloge pisarniškega poslovanja in arhivira-
nja gradiv;

– načrtuje, organizira in vodi gospodarjenje z počit-
niškimi objekti;

– načrtuje, nabavlja in vodi razvid materialno-tehničnih
sredstev za potrebe delovanja občinskih organov in občin-
ske uprave;

– organizira in opravlja naloge sprejemne pisarne;
– sprejema in odpravlja pošto;
– vodi razvid zadev in dokumentov;
– opravlja druge strokovne naloge s svojega delovnega

področja.

9. člen
Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve
Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve

opravlja naslednje naloge:
– sodeluje pri izdelavi območnih in regijskih razvojnih

načrtov;
– sodeluje pri načrtovanju in izvajanju promocijske de-

javnosti;
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– načrtuje in izvaja naloge pri razvoju podjetništva, tu-
rizma, kmetijstva in naloge pri zaposlovanju;

– izvaja upravne naloge na področju gostinstva in trgo-
vine;

– opravlja strokovna opravila v zvezi s premoženjsko
pravnimi zadevami;

– opravlja upravna in strokovna opravila v zvezi s po-
stopki denacionalizacije;

– pripravlja, ocenjuje in pravno spremlja pogodbe;
– pravno presoja gradiva, ki jih občinska uprava pri-

pravlja za svet in druge organe občine;
– vodi evidenco stavbnih in kmetijskih zemljišč;
– opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega

delovnega področja.

10. člen
Oddelek mestne inšpekcije

Oddelek mestne inšpekcije opravlja naslednje naloge:
– načrtuje in opravlja nadzor nad izvajanjem odlokov,

kadar ti odloki tako določajo;
– načrtuje in opravlja nadzor mirujočega prometa na

območju MOK;
– spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje

stanja na področjih, ki jih nadzira;
– opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega

delovnega področja.

11. člen
Oddelek za finance

Oddelek za finance opravlja naslednje naloge:
– opravlja strokovne naloge pri pripravi in izvajanju pro-

računa;
– koordinira in opravlja nadzor nad uporabo proračuna

pri neposrednih in posrednih uporabnikih;
– vodi gospodarjenje z občinskim finančnim premože-

njem;
– opravlja knjigovodsko-računovodska dela;
– skrbi za obračun plač;
– opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega

delovnega področja.

12. člen
Oddelek za gospodarske javne službe

Oddelek za gospodarske javne službe opravlja nasled-
nje naloge:

– opravlja upravne in strokovne naloge na področju
gospodarskih javnih služb, prometa in varstva okolja;

– vodi postopke podeljevanja koncesij s svojega po-
dročja do izbire koncesionarjev;

– vodi postopke ustanavljanja in organiziranja javnih
podjetij;

– vodi nadzor nad izvajanjem nalog in poslovanjem iz-
vajalcev gospodarskih javnih služb;

– vodi kataster infrastrukturnih objektov;
– načrtuje in vodi investicije ter upravlja in gospodari z

infrastrukturnimi objekti, napravami in opremo;
– vodi register stanovanj in poslovnih prostorov;
– upravlja in gospodari s stanovanji in poslovnimi pro-

stori v lasti MOK;
– opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega

delovnega področja.

13. člen
Oddelek za družbene javne službe

Oddelek za družbene javne službe opravlja naslednje
naloge:

– opravlja upravne in strokovne naloge na področju
predšolske vzgoje, izobraževanja, kulture, športa, socialne-
ga varstva in zdravstva;

– spremlja in preučuje problematiko na posameznem
področju;

– vodi postopke podeljevanja koncesij s svojega po-
dročja do izbire koncesionarjev;

– načrtuje, vodi in izvaja nadzor nad izvajanjem nalog in
poslovanja družbenih javnih služb;

– preučuje in pripravlja standarde in normative za oprav-
ljanje storitev oziroma dejavnosti na posameznih področjih;

– načrtuje in spremlja investicije na področju družbe-
nih dejavnosti;

– opravlja upravne naloge pri varstvu naravne in kultur-
ne dediščine;

– vodi postopke ustanavljanja in organiziranja javnih
zavodov;

– opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega
delovnega področja.

14. člen
Oddelek za okolje in prostor

Oddelek za okolje in prostor opravlja naslednje naloge:
– opravlja upravne in strokovne naloge urejanja prosto-

ra in naselij ter posegov v prostor;
– organizira, nadzira in vodi pripravo prostorskih plan-

skih aktov in prostorskih izvedbenih aktov;
– izdeluje projektne naloge in pridobiva idejne rešitve

ter strokovne podlage s področja urejanja prostora;
– preverja usklajenost lokacijskih dokumentacij s pro-

storskimi izvedbenimi akti;
– vodi postopke o imenovanju naselij in ulic;
– vodi geografske in atributne podatke o predvideni

rabi prostora;
– opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega

delovnega področja.

III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
USLUŽBENCEV

15. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki nadzoruje,

usmerja in daje navodila za delo občinskega urada.

16. člen
Občinski urad neposredno vodi direktor občinske upra-

ve, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave:
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,

ali za to nalogo pooblasti predstojnika organizacijske enote
občinskega urada, kolikor ta izpolnjuje z zakonom predpisa-
ne pogoje;

– koordinira delo med organizacijskimi enotami ter skr-
bi za zakonito, učinkovito in racionalno opravljanje nalog
občinskega urada;

– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delova-
njem občinskega urada ter skrbi za sodelovanje z upravno
enoto in organi v MOK;

– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in dru-

ge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti
in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinskega
urada, če ga župan za to pooblasti.

Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren
županu.
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17. člen
Direktor občinske uprave mora imeti univerzitetno izo-

brazbo ali visoko strokovno izobrazbo in izpolnjevati zakon-
ske pogoje za vodenje upravnih postopkov.

18. člen
Organizacijske enote občinskega urada vodijo načelni-

ki – višji upravni delavci, ki jih imenuje in razrešuje župan.
Načelniki načrtujejo, organizirajo, usmerjajo in nadzo-

rujejo opravljanje dela v organizacijskih enotah, odločajo o
zadevah z delovnega področja posamezne organizacijske
enote, za katere jih pooblasti župan oziroma direktor občin-
ske uprave in opravljajo druge naloge, opredeljene v aktu o
sistemizaciji delovnih mest občinskega urada.

Za svoje delo so odgovorni županu in direktorju občin-
ske uprave.

Načelniki morajo imeti univerzitetno izobrazbo ali viso-
ko strokovno izobrazbo in izpolnjevati zakonske pogoje za
vodenje upravnih postopkov.

19. člen
Občina v upravnem postopku odloča s posamičnimi

akti o posameznih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenese-
ne državne pristojnosti.

O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinski urad, na drugi stopnji pa župan, če ni z
zakonom drugače določeno.

20. člen
Župan oziroma direktor občinske uprave lahko poobla-

sti uslužbenca občinskega urada, ki izpolnjuje zakonske
pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posa-
meznih dejanj ali za vodenje celotnega postopka in za odlo-
čanje v upravnih stvareh.

21. člen
O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan.
O izločitvi druge uradne osebe na prvi stopnji odloča

direktor občinske uprave, na drugi stopnji pa župan.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
V roku 45 dni od veljavnosti tega odloka župan sprejme

akt o sistemizaciji delovnih mest v Občinskem uradu mestne
občine Kranj.

23. člen
Občinska uprava mora svojo organizacijo uskladiti s

tem odlokom v roku treh mesecev po sprejemu.

24. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o orga-

nizaciji in delovnem področju Občinske uprave mestne ob-
čine Kranj (Uradni list RS, št. 2/96).

25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01301-01/00-17
Kranj, dne 24. maja 2000.

Župan
Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

2359. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic
najemnikov stanovanj v Mestni občini Kranj

Na podlagi 67. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I, 19/91-I, 9/94 – odl. US, 21/94,
22/94 – odl. US, 23/96, 24/96 – odl. US, 44/96 – odl.
US in 1/00) in 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Urad-
ni list RS, št. 32/95 in 33/95) je Svet mestne občine Kranj
na 15. seji dne 24. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov

stanovanj v Mestni občini Kranj

1. člen
Za spremljanje uresničevanja pravic in obveznosti last-

nikov in najemnikov stanovanj se v Mestni občini Kranj usta-
novi Svet za varstvo pravic najemnikov (v nadaljevanju: svet).
S tem odlokom se določajo naloge, sestava in število članov
sveta.

2. člen
Svet opravlja naslednje naloge:
– spremlja uresničevanje obveznosti lastnikov stano-

vanj v zvezi z določanjem najemnine za neprofitna, socialna,
službena in profitna stanovanja,

– spremlja uresničevanje obveznosti lastnikov stano-
vanj v zvezi s sklepanjem najemnih pogodb za nedoločen
čas ali za določen čas,

– spremlja uresničevanje medsebojnih obveznosti last-
nikov in najemnikov stanovanj, ki se nanašajo na uporabo
stanovanj ter skupnih prostorov, delov objektov in naprav,
pobiranje oziroma plačevanje najemnin, opravljanje dovolje-
ne dejavnosti v stanovanju, oddajo dela stanovanja v podna-
jem, spreminjanje stanovanjskih prostorov ter vgrajene opre-
me in naprav v stanovanju, vstop v stanovanje v zvezi s
preveritvijo pravilne uporabe stanovanja in v zvezi s popravili
in izboljšavami,

– spremlja odpovedi najemnih razmerij, varstvo pravic
sostanovalcev, varstvo pravic bivših imetnikov stanovanjske
pravice na stanovanjih, ki so predmet denacionalizacije,
varstvo pravic imetnikov pravice do uporabe stanovanja,
varstvo pravic hišnikov in drugih uporabnikov hišniških sta-
novanj,

– daje pobude za sprejem odloka, s katerim se v občini
začasno predpišejo najvišje dopustne najemnine,

– spremlja uresničevanje vseh drugih obveznosti last-
nikov in najemnikov stanovanj skladno z določbami Stano-
vanjskega zakona.

3. člen
V zvezi z nalogami iz prejšnjega člena tega odloka svet

oblikuje sklepe, stališča, priporočila in pobude, ki jih naslav-
lja na Svet mestne občine Kranj (v nadaljevanju: mestni
svet), Upravno enoto Kranj, stanovanjsko inšpekcijo in dru-
ge organe, z namenom, da sprejmejo potrebne ukrepe, ki
naj zagotovijo varstvo pravic najemnikov. O svojih stališčih
mestni svet obvesti svet najkasneje v 90 dneh. Člani sveta
so upravičeni do ustreznih informacij in podatkov, ki zadeva-
jo področje dela sveta.

Kadar mestni svet razpravlja o pobudah sveta, ima nje-
gov predstavnik pravico svoje predloge in stališča obrazložiti
na zasedanju mestnega sveta.

4. člen
Svet ima predsednika, namestnika predsednika in tri

člane, ki jih izmed najemnikov stanovanj imenuje mestni svet
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na predlog komisije za krajevne skupnosti. Člani sveta imajo
štiriletni mandat.

Članu sveta preneha mandat:
– ko mu izteče 4-letni mandat,
– v primeru, da izgubi status najemnika stanovanja v

Mestni občini Kranj in
– na njegovo pisno izraženo voljo.

5. člen
Administrativno-strokovna opravila za svet opravlja ob-

činska uprava.

6. člen
Za delo sveta se uporabljajo določbe poslovnika Sveta

mestne občine Kranj, ki se nanašajo na njegova delovna
telesa.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

ustanovitvi sveta za varstvo pravic najemnikov (Uradni list
RS, št. 41/92) na območju Mestne občine Kranj.

8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 14-740/99
Kranj, dne 24. maja 2000.

Župan
Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

2360. Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katere
ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) in na podlagi 18. in 96. člena statuta Mestne
občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96) je Svet
mestne občine Kranj na 15. seji dne 24. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o določitvi pomožnih objektov, za katere

ni potrebno lokacijsko dovoljenje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in na-

čin gradnje pomožnih objektov, za katere ni potrebno loka-
cijsko dovoljenje, temveč zadostuje odločba o dovolitvi pri-
glašenih del.

2. člen
Pomožni objekti so objekti, naprave in posegi v pro-

stor, ki so namenjeni izboljšavi bivalnih pogojev, kmetijski in
ljubiteljski dejavnosti ter poslovni dejavnosti. Za pomožne
objekte in naprave ter druge posege v prostor se štejejo:

1. Pri stanovanjskih hišah:
– garaža za osebne avtomobile do 20 m2 tlorisne povr-

šine;

– drvarnice, vrtne ute, shrambe za orodje in drugi po-
dobni objekti do skupne tlorisne površine 20 m2;

– nadstreški, pergole, pokrite terase, pokriti parkirni
prostori in podobno do tlorisne velikosti 30 m2;

– montažni rastlinjaki, tople grede in zaprti cvetličnjaki
do skupne tlorisne površine 30 m2;

– vetrolovi in nadstreški nad vhodom ali zunanjimi stop-
nicami do tlorisne površine 15 m2;

– zasteklitev balkonov ter postavitev zimskih vrtov (v
celoti zastekljeni) do tlorisne površine 25 m2;

– postavitev zunanjih stopnic;
– tipski plinski rezervoarji za utekočinjeni naftni plin

vključno z izvedbo priključka na objekt do 5 m3 , razen v
območju, ki ga ureja odlok o zazidalnem načrtu revitalizacije
starega mestnega jedra Kranja, ter rezervoarji za kurilno olje
do 5 m3 z upoštevanjem ustreznih predpisov;

– montažni dimniki ob preureditvi ogrevanja;
– kurnik, zajčnik, pesjak in drugi manjši objekti z žična-

timi ograjami za rejo malih živali do maksimalne tlorisne
površine 10 m2, kjer reja ni prepovedana s posebnim pred-
pisom;

– izvedba strešnih oken in frčad v bivalnih mansardah
ter markiz, senčnikov in sončnih kolektorjev v ravnini strehe;

– zunanji kopalni bazen za individualno uporabo maksi-
malne tlorisne površine 30 m2;

– gradnja tipskih greznic.
2. Pri objektih namenjenih opravljanju kmetijske dejav-

nosti:
– skedenj, kašča in lopa za shranjevanje sena, krme,

stelje, in orodja do maksimalne tlorisne površine 40 m2;
– tipski stolpni silosi za shranjevanje živilske krme do

maksimalne prostornine 90 m3 in koritasti silosi z nadstre-
šnico do 50 m2 tlorisne površine;

– gnojne jame do prostornine 80 m3 ter gnojišča po
veljavnih predpisih do površine 30 m2;

– strojna lopa za garažiranje kmetijske mehanizacije do
maksimalne tlorisne površine 40 m2;

– leseni enojni kozolec za sušenje krme;
– čebelnjaki, ki niso namenjeni za bivanje, na točkov-

nih temeljih do 20 m2 tlorisne površine;
– tople grede in zaprti rastlinjaki do 50 m2 tlorisne

površine in montažni plastenjaki na točkovnih temeljih do
200 m2 tlorisne površine;

– pletena žična ograja za ograditev trajnih nasadov do
višine 2 m.

3. Pri večstanovanjskih in stanovanjsko-poslovnih ob-
jektih ter poslovnih objektih:

– nadstrešnice, vetrolovi, zunanje stopnice in kolesar-
nice do maksimalne tlorisne površine 30 m2;

– zasteklitev balkonov in izvedba nadstreškov in posta-
vitev zimskih vrtov po enotnem projektu za celotni objekt. Na
fasadi, kjer se bo poseg izvajal morajo pristopiti k omenjene-
mu posegu vsi etažni lastniki hkrati;

– postavitev anten in naprav za izkoriščanje sončne
energije ter markiz in senčnikov po enotnem projektu za
celoten objekt.

4. Drugi pomožni objekti in naprave ter drugi posegi:
– postavitev mikrourbane opreme (klopi, igrala, korita

za rože in grmovnice...) ter dopolnilna oprema obstoječih
parkov, počivališč, otroških igrišč, objektov in naprav za
rekreacijo...;

– oporni zidovi do višine 1 m;
– medposestne, dvoriščne in vrtne ograje do maksi-

malne višine 1,2 m, na območju mestnih krajevnih skupno-
sti ob prometnicah pa izjemoma do višine 1,8 m;

– zaščitne in varovalne ograje izključno ob poslovnih,
obrtnih, industrijskih in komunalnih objektih do višine 2 m,
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kolikor takšno ograjo predpisujejo varnostne ali druge zahte-
ve pogojene z dejavnostjo, ki se izvaja v teh objektih;

– reklamni, obvestilni in podobni panoji oziroma objek-
ti, ki niso prometni znaki, pritrjeni na obstoječe objekte,
zidove, ograje ter samostojni reklamni, obvestilni in podobni
panoji oziroma objekti;

– postavitev nadstrešnic na avtobusnih postajališčih,
prostostoječih poštnih nabiralnikov, telefonskih govorilnic,
bankomatov in podobno;

– ureditev prostora za smetnjake ter postavitev nad-
strešnic nad zabojniki in posodami za komunalne odpadke;

– komunalno-energetska priključitev obstoječih objek-
tov, zgrajenih na podlagi gradbenega ali enotnega dovolje-
nja, na javne infrastrukturne objekte in naprave (t. i. hišni
priključek);

– verska obeležja (križi, kapelice, znamenja) tlorisne
površine do 20 m2, umetniška dela, spominske plošče,
spominska obeležja, doprsni kipi in podobna obeležja, na
podlagi predhodno izdelane idejne prostorske rešitve;

– izgradnja, tlakovanje ali asfaltiranje dvorišč, dovoznih
poti in parkirišč do površine 250 m2 pred obstoječimi stano-
vanjskimi in drugimi objekti;

– obnovitvena dela, rekonstrukcija ter modernizacija
javnih, nekategoriziranih in gozdnih cest in ureditev cestnih
naprav za umirjanje prometa skladno s predpisi;

– dostavne rampe in premične zapore na vhodih na
parkirišča ali dvorišča in oprema parkirišča;

– posegi za odstranjevanje arhitektonskih ovir za funk-
cionalno ovirane osebe kolikor se ne posega v konstrukcijo
objekta (gradnja klančin ipd.).

3. člen
Pri postavitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih

posegov v prostor iz prejšnjega člena je potrebno upoštevati
naslednje pogoje:

– pomožni objekti iz 1. in 3. točke ter iz prve, druge,
tretje in četrte alinee 2. točke prejšnjega člena morajo do-
polnjevati funkcijo osnovnega objekta in morajo biti locirani
v sklopu funkcionalnega zemljišča osnovnih objektov;

– upoštevana mora biti namenska raba zemljišča, ki je
določena v prostorsko izvedbenih aktih;

– biti morajo skladni z drugimi splošnimi akti občine;
– zaradi posegov v prostor ne smejo biti prizadete pra-

vice in zakonski interesi drugih oseb ter javni interes;
– zahtevana je skladnost z zakoni in predpisi s področ-

ja varstva okolja, varstva pred požarom, varstva naravne in
kulturne dediščine in ostalimi predpisi, ki posredno ali nepo-
sredno posegajo v urejanje prostora po presoji upravnega
organa.

4. člen
Pri postavitvi pomožnih objektov in naprav ter pose-

gov v prostor morajo biti upoštevane naslednje splošne
omejitve:

– da ne poslabšuje pogojev rabe zemljišča, sosednjih
objektov in naprav;

– da ne potrebujejo novih trajnih komunalnih in drugih
priključkov na javne komunalne objekte in naprave;

– da narava pomožnega objekta ne narekuje posebne-
ga statičnega in drugega gradbeno-tehničnega preverjanja.

5. člen
Pomožni objekti so lahko leseni, zidani ali iz drugih

gradbenih materialov in oblikovani skladno s pogoji in merili
v prostorskih izvedbenih aktih.

Pomožni objekti so lahko le pritlični in nepodkleteni ter
jih na podlagi ponovne priglasitve ni možno dograjevati.

6. člen
Pomožni objekti iz 1. točke, 2. točke, razen osme

alinee, in prve alinee 3. točke 2. člena tega odloka morajo
biti od sosedove parcelne meje praviloma odmaknjeni naj-
manj 2,5 m, ob pisnem soglasju mejaša pa je odmik lahko
tudi manjši.

Ostali pomožni objekti in naprave, razen ograj, iz 2.
člena tega odloka morajo biti od parcelne meje praviloma
oddaljeni najmanj 1 m, ob pisnem soglasju mejaša pa je
odmik lahko tudi manjši.

Vsi tipi ograj so lahko postavljeni ob parcelni meji pod
pogojem, da ne ovirajo normalne uporabe sosedovega zem-
ljišča. Odmik ograje od kategoriziranih javnih cest znaša
praviloma najmanj 1 m.

7. člen
Odločbo o postavitvi pomožnih objektov in naprav ter

drugih posegih, omenjenih v 2. členu tega odloka, izda
Upravna enota Kranj, ki jo mora poslati v vednost Mestni
občini Kranj.

8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka vrši v skladu z zako-

nom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor pristojna
urbanistična inšpekcija.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovolje-
nje (Uradni vestnik Gorenjske, št. 10/86) za območje Mest-
ne občine Kranj.

10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 35101-0033/00-15/312
Kranj, dne 25. maja 2000.

Župan
Občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

2361. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v
najem

Na podlagi 18., 78. in 98. člena statuta Mestne obči-
ne Kranj (Uradni list RS, št. 43/95), je Svet mestne občine
Kranj na 15. seji dne 24. 5. 2000 sprejel

P R A V I L N I K
o oddajanju poslovnih prostorov v najem

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S pravilnikom o oddajanju poslovnih prostorov v najem

(v nadaljevanju: pravilnik) se ureja oddajanje stavb, delov
stavb in prostorov (v nadaljevanju: poslovnih prostorov) v
lasti ali upravljanju Mestne občine Kranj.
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2. člen
Za poslovni prostor se štejejo eden ali več prostorov, ki

so praviloma gradbena celota in imajo skupen vhod, garaže
v sklopu poslovnih in stanovanjskih stavb ter samostojni
montažni objekti, namenjeni za poslovno in drugo dejav-
nost.

Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo za od-
dajo kioskov, stojnic in javnih površin za opravljanje poslov-
nih in drugih dejavnosti, če to ni urejeno v kakšnem drugem
občinskem predpisu.

Gospodarjenje in upravljanje s poslovnimi prostori je v
pristojnosti Oddelka za gospodarske javne službe občinske-
ga urada Mestne občine Kranj.

3. člen
Register poslovnih prostorov, ki so v lasti ali upravljanju

Mestne občine Kranj in register sklenjenih najemnih po-
godb za te poslovne prostore vodi Oddelek za gospodarske
javne službe občinskega urada Mestne občine Kranj.

II. KOMISIJA ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV V
NAJEM

4. člen
Za vodenje postopkov pri oddajanju poslovnih prosto-

rov v najem in pri odločanju o pravicah in obveznostih v
skladu s tem pravilnikom imenuje župan Mestne občine
Kranj (v nadaljnjem besedilu: župan) komisijo za oddajo
poslovnih prostorov v najem (v nadaljnjem besedilu: komisi-
ja). Komisijo sestavlja pet članov, od katerih sta dva člana
Sveta mestne občine Kranj.

Seje komisije se po potrebi udeležijo uslužbenci občin-
skega urada.

O oddaji poslovnega prostora ne more odločati član
komisije, kadar je on ali njegov ožji družinski član prosilec za
najem poslovnega prostora, ki je predmet odločanja.

Komisija je za svoje delo odgovorna županu.

5. člen
Komisija ima pri urejanju najemnih razmerij naslednje

pristojnosti:
– predlaga županu objavo razpisa in sprejem razpisnih

pogojev,
– predlaga direktorju občinske uprave izbiro najemnika

v skladu s tem pravilnikom.

6. člen
Komisija je sklepčna, če je na njeni seji prisotna večina

članov in odločitve sprejema z večino glasov vseh članov.
O pritožbah in ugovorih zoper sklepe komisije odloča

župan.

7. člen
Strokovno in administrativno-tehnična opravila opravlja

Oddelek za gospodarske javne službe občinskega urada
Mestne občine Kranj.

III. POSTOPKI IN POGOJI ZA ODDAJANJE POSLOVNIH
PROSTOROV V NAJEM

8. člen
Poslovni prostori se praviloma oddajo v najem za nedo-

ločen čas.

Za določen čas, naveden v najemni pogodbi, ki pa ne
sme biti daljši od 10 let, se poslovni prostori oddajo v najem
v naslednjih primerih:

– če se načrtuje in pričakuje odstranitev poslovnega
prostora iz urbanističnih razlogov,

– če je za poslovni prostor vložena zahteva za denacio-
nalizacijo in je denacionalizacijski upravičenec dal pisno
soglasje k oddaji poslovnega prostora,

– če se načrtuje sprememba namembnosti poslovnih
prostorov,

– če se pričakuje in načrtuje sprememba lastništva ali
prodaja poslovnega prostora,

– iz drugih utemeljenih razlogov glede na naravo posa-
meznega primera.

Po preteku s pogodbo določenega časa najemno raz-
merje preneha.

9. člen
Poslovni prostori se oddajo v najem na naslednja na-

čina:
– z javnim razpisom ali
– z neposredno pogodbo v primerih, ki jih določa

14. člen tega pravilnika.

10. člen
Poslovni prostori se oddajo v najem z javnim razpisom.
Sklep o javnem razpisu sprejme župan. Razpis se obja-

vi v sredstvih javnega obveščanja in na oglasni deski Mestne
občine Kranj.

11. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– lokacijo in sedež najemodajalca,
– podatke o lokaciji in velikosti poslovnega prostora,
– višino izklicne mesečne najemnine,
– okvirno določeno namembnost poslovnega prostora,
– zahtevo po dokazilu o usposobljenosti za opravljanje

dejavnosti (iz sodne ali druge registracije),
– zahtevo po predložitvi dokazila o finančni sposobno-

sti udeleženca razpisa,
– zahtevo o dokazilu o stalnem prebivališču in držav-

ljanstvu,
– zahtevo po predložitvi programa dejavnosti, ki se bo

v poslovnem prostoru odvijala,
– morebitne pogoje v zvezi z ureditvijo poslovnega pro-

stora,
– rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od 8 dni od dneva

objave, in rok za objavo rezultatov razpisa,
– varščino in inštrumente zavarovanja plačila najemnin,
– izjavo, da ima udeleženec razpisa poravnane vse

obveznosti do Mestne občine Kranj,
– druge podatke, ki imajo pomen za razpis in sklenitev

najemne pogodbe.
Varščina se neuspelim ponudnikom vrne v nominalnem

znesku najkasneje v roku 8 dni od izbire najustreznejšega
ponudnika.

12. člen
Po izteku razpisnega roka komisija pregleda vse prijave

ponudnikov, ki so prispele v zaprtih ovojnicah. Izmed pravo-
časnih in popolnih prijav komisija izbere ponudnika, ki naj-
bolj ustreza pogojem iz tretjega odstavka tega člena.

Kadar je v razpisu namembnost poslovnega prostora
določena zgolj okvirno, upošteva komisija pri izbiri tiste po-
nudnike:

– ki ponudijo plačilo najemnine najmanj v višini izklicne
cene mesečne najemnine,
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– pri katerih je glede na njihovo dosedanje delo, stro-
kovno usposobljenost, priložena dokazila o finančni spo-
sobnosti in druge reference mogoče pričakovati, da bodo
uspešno opravljali poslovno dejavnost.

V primeru, ko je dosedanji najemnik poslovnega pro-
stora, ki se oddaja, v stečaju ali likvidaciji, ima, ob izpolnitvi
razpisnih pogojev, pri izbiri prednost tisti ponudnik, ki se
zaveže prevzeti v redno delovno razmerje delavce, zaposle-
ne pri prejšnjem najemniku.

Druga merila, ki vplivajo na izbor najustreznejšega po-
nudnika so: število na novo odprtih delovnih mest, predpla-
čilo najemnine, višina vlaganj najemnika v poslovni prostor,
nova dejavnost v kraju, sedanja neprimernost poslovnih pro-
storov ponudnika in dejavnost, ki se primerno vključuje v
okolje.

13. člen
Tajnik občine – direktor občinske uprave na predlog

komisije izda sklep o izbiri najemnika in ga posreduje vsem
udeležencem razpisa najkasneje v 15 dneh po izteku roka
za prijavo. Udeleženci razpisa lahko v 8 dneh po prejemu
sklepa vložijo pisni ugovor.

O ugovoru odloča župan v 15 dneh od prejema ugovo-
ra. Sklep župana je dokončen.

14. člen
Poslovni prostor se lahko odda v najem brez javnega

razpisa v naslednjih primerih:
– če gre za nadomestni poslovni prostor v primeru, ko

se mora dosedanji najemnik izseliti iz poslovnih prostorov
Mestne občine Kranj zaradi rušenja ali drugih urbanističnih
razlogov,

– če gre za začasno preselitev najemnika zaradi preno-
ve ali rekonstrukcije,

– v primeru elementarne nesreče, vendar največ za
6 mesecev,

– če najemnik v isti stavbi, kjer že ima v najemu poslov-
ni prostor, pridobi dodatne poslovne prostore (ki ne pred-
stavljajo samostojnega poslovnega prostora),

– če najemnik želi zamenjati poslovni prostor z drugim
najemnikom, ki je prav tako v lasti občine, pa komisija oceni,
da je taka zamenjava v korist Mestne občine Kranj,

– če nadaljujejo z dejavnostjo najemnika njegovi ožji
družinski člani, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejav-
nosti,

– če nadaljujejo z dejavnostjo najemnika delavci, ki so
bili pri njem zaposleni zadnji dve leti in izpolnjujejo pogoje za
opravljanje dejavnosti,

– zaradi statusne spremembe najemnika v skladu z
veljavno zakonodajo za opravljanje iste dejavnosti,

– če gre za začasni najem do javnega razpisa,
– če poslovni prostor ni bil oddan kljub trikratni objavi

javnega razpisa.
Poslovni prostor se na podlagi šeste alinee prejšnjega

odstavka lahko odda v najem le, če je dosedanji najemnik
dosegel upokojitev ali če je umrl.

O oddaji poslovnega prostora brez javnega razpisa od-
loči župan.

IV. NASTANEK IN PRENEHANJE NAJEMNEGA
RAZMERJA

15. člen
Najemno razmerje nastane s sklenitvijo pisne najemne

pogodbe, ki se sklene najkasneje v 15 dneh po pravnomoč-
nosti sklepa o izbiri najustreznejšega ponudnika.

V primeru, da izbrani ponudnik v tem roku ne sklene
najemne pogodbe, se šteje, da odstopa od ponudbe. V tem
primeru najemodajalec varščino obdrži.

Najemna pogodba mora vsebovati:
– podatke o lokaciji in strukturi poslovnega prostora,
– dejavnost, ki se bo opravljala v poslovnem prostoru,
– določila o uporabi skupnih naprav in prostorov v

zgradbi,
– določilo o trajanju najemnega razmerja,
– določilo o višini najemnine in stroških vzdrževanja

skupnih delov in naprav zgradbe, obratovalnih stroških in
drugih stroških, ki bremenijo najemnika,

– obveznosti in vzdrževanje poslovnega prostora,
– odpovedni rok,
– navedbo, da je najemnik seznanjen s pogoji za na-

jem poslovnega prostora kot izhajajo iz pravilnika o oddaja-
nju poslovnih prostorov v najem.

16. člen
Najemnik ne sme oddati poslovnega prostora v podna-

jem ali sonajem drugi pravni ali fizični osebi brez soglasja
najemodajalca. Če najemodajalec da soglasje za podnajem,
z najemnikom in podnajemnikom sklene dodatek k najemni
pogodbi.

Za podnajemno razmerje se uporabljajo določbe tega
pravilnika.

17. člen
Najemno razmerje preneha:
– s sporazumno odpovedjo najemnega razmerja,
– zaradi neizpolnjevanja pogodbenih določil,
– če so poslovni prostori namenjeni najemodajalcu za-

radi rušitve ali preureditve objekta,
– z odpovedjo najemne pogodbe najmanj eno leto pred

predajo izpraznjenega poslovnega prostora,
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena najem-

na pogodba,
– po samem zakonu.

18. člen
Mestna občina Kranj lahko odpove najemno pogodbo

in zahteva izpraznitev poslovnega prostora ob vsakem času,
ne glede na pogodbene določbe o trajanju najemnega raz-
merja in odpovednemu roku, v naslednjih primerih:

– če najemnik med trajanjem najemnega razmerja brez
soglasja najemodajalca spremeni ali razširi predmet poslo-
vanja v poslovnem prostoru,

– če najemnik uporablja poslovni prostor na način, s
katerim druge najemnike ali stanovalce huje moti ali ovira pri
normalni uporabi njihovih poslovnih prostorov in stanovanj,

– če najemnik izvršuje ali izvrši v poslovnem prostoru
adaptacijo brez poprejšnjega soglasja najemodajalca,

– če najemnik tudi po opominu najemodajalca uporab-
lja poslovni prostor v nasprotju s pogodbo ali ga uporablja
brez potrebne skrbnosti, tako da se dela škoda,

– če najemnik ne opravlja več dejavnosti, za katero je
pridobil poslovni prostor v najem,

– če najemnik najmanj dva meseca ne plača najemni-
ne in obratovalnih stroškov in če jih ne poravna niti v nadalj-
nih 30 dneh od prejema opomina,

– če najemnik na kakršenkoli način ovira prenovo po-
slovnega prostora in zgradbe, v kateri se nahaja poslovni
prostor,

– v drugih primerih, ki so določeni z zakonom ali na-
jemno pogodbo.
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V. NAČIN IN MERILA ZA DOLOČANJE NAJEMNIN

19. člen
Izhodiščne mesečne najemnine za poslovne prostore v

SIT/m2 so za navedene dejavnosti v določenih območjih
naslednje:

Dejavnost Lokacija Lokacija Lokacija

1 2 3

A 2.500 2.000 1.500
B 2.000 1.500 1.000
C 1.500 1.000 700
D 1.000 800 600

Območja za določanje najemnih poslovnih prostorov
so razvidna iz priloge št. 1.

Razvrstitev dejavnosti za določanje najemnin je razvid-
na iz priloge št. 2.

Prilogi sta sestavni del tega pravilnika.

20. člen
Po prvem neuspelem javnem razpisu lahko župan na

predlog komisije zniža izhodiščno najemnino do 10%, po
drugem pa do 20%.

21. člen
Najemnine se mesečno usklajujejo z rastjo življenjskih

stroškov v Republiki Sloveniji (inflacijo).
Tako določena višina najemnine ne vsebuje davka, ki

ga plačuje najemnik v skladu z veljavno zakonodajo.

22. člen
Najemnik poslovnega prostora plačuje najemnino za

tekoči mesec, mesečno, in sicer do 15. v mesecu, razen v
primerih, ko je to drugače opredeljeno v najemni pogodbi.

V primeru zamude plačila se zaračunavajo zakonite
zamudne obresti.

Poleg najemnine je najemnik dolžan plačevati vse stroš-
ke, ki nastanejo pri obratovanju objekta, v katerem je najeti
poslovni prostor.

23. člen
Če je poslovni prostor v skladu z metodologijo o merilih

in načinu ugotavljanja vrednosti stanovanj in stanovanjskih
hiš ovrednoten z manj kot 200 točkami, se lahko najemnina
zniža za največ 25% izhodiščne najemnine.

24. člen
Za določen čas, vendar najdalj za dva meseca, se

lahko zniža ali oprosti plačevanja najemnine v naslednjih
primerih:

– kadar najemnik ne more opravljati dejavnosti zaradi
bolezni, ki je daljša od 60 dni, če najemnik sam, kot edini
zaposleni opravlja dejavnost v poslovnem prostoru,

– za čas adaptacije poslovnega prostora s predhodnim
pisnim soglasjem najemodajalca, v okviru terminskega pla-
na izvajanja del.

25. člen
Najemnikom, ki opravljajo dejavnosti iz skupine D prilo-

ge št. 2, se lahko začasno, vendar največ za eno leto določi
nižja, t. i. znižana najemnina.

Znižana najemnina ne sme biti nižja kot 50% vrednosti
najemnine, določene s tem pravilnikom.

26. člen
O znižanju najemnine iz 23., 24. in 25. člena odloča

župan in o tem dvakrat letno poroča Svetu mestne občine
Kranj.

VI. ODDAJANJE POSEBNIH PROSTOROV (DVORANE,
SEJNE SOBE IN PODOBNO)

27. člen
Določeni prostori kot so dvorane, sejne sobe ipd. se

oddajajo v najem po dnevih oziroma po urah.
Prostori iz prvega odstavka se oddajo v najem nepo-

sredno na podlagi pisne vloge ali naročilnice prosilca pri
pristojnem organu.

Cenik za oddajo prostorov iz prvega odstavka sprejme
župan s sklepom.

VII. ODDAJANJE GARAŽ, GARAŽNIH BOKSOV
IN PARKIRIŠČ V NAJEM

28. člen
Garaže, pokrita in druga parkirišča – boksi (v nadalje-

vanju: garaže), ki so bile zgrajene za potrebe uporabnikov
posameznih zgradb, se praviloma oddajo v najem lastnikom
in najemnikom stanovanj ter poslovnih prostorov v teh zgrad-
bah.

Prednost imajo upravičenci, ki so najemniki stanovanj
in poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Kranj.

V primeru, da garaže ostanejo nezasedene, se lahko
oddajo v najem tudi drugim osebam.

Določbe tega člena se ne uporabljajo za garaže, ki so
sestavni del posameznih stanovanj ali poslovnih prostorov.

29. člen
Najemnik garaže ne sme oddajati drugim osebam v

podnajem.

30. člen
Mesečno najemnina znaša za:
– garaže 10.000 SIT,
– pokrita parkirišča – bokse 7.000 SIT,
– odprta parkirišča – bokse 5.000 SIT.
Najemnina za garaže se usklajuje po isti metodologiji

kot najemnina za poslovne prostore v lasti Mestne občine
Kranj.

VIII. VZDRŽEVANJE IN VLAGANJA V POSLOVNI
PROSTOR

31. člen
Najemnik je dolžan najeti prostor vzdrževati v zapisniš-

ko prevzetem stanju, upoštevajoč normalno obrabo v skladu
s standardi vzdrževanja. V primeru nujnega popravila je na-
jemnik dolžan to takoj sporočiti najemodajalcu oziroma
upravniku nepremičnin, vendar najkasneje v 3 dneh. Najem-
nik je dolžan odpraviti škodo v poslovnem prostoru oziroma
stavbi, ki jo je povzročil sam.

Najemnik bo poslovni prostor uporabljal kot dober gos-
podar. Stroške tekočega vzdrževanja plača najemnik. Po
prenehanju najema je najemnik dolžan poslovni prostor s
ključi vrniti v stanju, v kakršnem ga je prevzel. Ob predaji
izpraznjenega poslovnega prostora se napiše primopredajni
zapisnik.
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Najemodajalec bo poslovni prostor, skupne prostore,
dele in naprave vzdrževal tako, da bo opravil vsa investicij-
ska vzdrževalna dela in s tem preprečil poslabšanje stanja
poslovnega prostora.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

32. člen
Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi za poslovne

prostore, ki jih oddajajo v najem krajevne skupnosti, javne
ustanove ali podjetja v večinski lasti Mestne občine Kranj.

Obstoječe najemne pogodbe je potrebno uskladiti v
roku šestih mesecev po uveljavitvi tega pravilnika.

Za poslovne prostore, ki so bili oddani v najem na
podlagi javne licitacije, se višina najemnine uskladi le v pri-
meru, da je izhodiščna najemnina, določena po tem pravilni-
ku, višja od izlicitirane.

Z najemniki, ki imajo sklenjeno najemno razmerje za
določen čas in poravnane vse obveznosti do najemodajalca,
se lahko sklenejo najemne pogodbe za nedoločen čas.

V primeru, ko najemnik poslovnega prostora ne sklene
nove najemne pogodbe po tem pravilniku, se to šteje kot
odpoved najemnega razmerja.

33. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravil-

nik o načinu in pogojih oddajanja poslovnih prostorov v
najem (Uradni list RS, št. 19/97).

34. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 14-0188/00
Kranj, dne 24. maja 2000.

Župan
Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

PRILOGA ŠT. 1
Lokacije, na katerih se nahajajo poslovni prostori, so

naslednje:

Lokacija 1:
1. Cankarjeva ulica 8
2. Glavni trg 2, 4, 17 in 18
3. Koroška cesta 14, 16, 26 in 29
4. Poštna ulica 3
5. Prešernova ulica 13
6. Slovenski trg 1
7. Stritarjeva ulica 6 in 8
8. Bleiweisova ulica 3
9. Župančičeva ulica 4

Lokacija 2:
1. Cesta 1. maja 5
2. Gubčeva ulica 1
3. Kidričeva ulica 6, 6A, 12, 14, 38 A, 47, 47 A
4. Šorlijeva ulica 12
5. Ulica Janka Puclja 9
6. Gosposvetska ulica 9 in 10
7. Cesta Staneta Žagarja 1, 12 in 51
8. Ulica Nikole Tesle 2

9. Tavčarjeva ulica 22
10. Pot na Kolodvor 2
11. Tomšičeva ulica 13, 14, 21, 32, 34, 42 in 44
12. Trubarjav trg 5 in 6

Lokacija 3:
1. Delavska cesta 10 a
2. Oldhamska cesta 14
3. Partizanska cesta 37
4. Sejmišče 4
5. Savska cesta 8
6. Gasilska ulica 17
7. Škrlovec 2
8. Planina 42 in 46
9. Ulica Tuga Vidmarja 2
10. Vodopivčeva ulica 18 in 19
11. Gasilska ulica 17
12. Reginčeva ulica 2
13. Gorenjesavska cesta 35 a
V primeru, da kakšen objekt ni naveden, komisija v

razpisu smiselno določi lokacijo glede na ta objekt.

PRILOGA ŠT. 2
Po namembnosti se poslovni prostori razvrstijo v na-

slednje skupine:

Skupina A:
– banke
– denarni zavodi (zavarovalnice, borzne hiše)
– finančni servis, marketing in informacijski servisi
– trgovine z neživili
– fine obrti plemenitih kovin
– gostinski lokali, hoteli, igralnice
– intelektualne storitve (advokati, notarji)
– agencijski posli
– državni organi
– profitne zdravstvene dejavnosti (samoplačniške)
– servisi za osebno porabo in investicije (agencije, sve-

tovanje, inžiniring, ekonomske in propagandne storitve, sto-
ritve

Skupina B:
– trgovina z živili
– pisarniške dejavnosti
– tiskarstvo, založništvo, fotokopiranje
– živilske obrti
– storitve infrastrukturnih sistemov
– turistične in prevozniške dejavnosti
– terciarne dejavnosti: komisionarske, posredniške de-

javnosti
– profitne izobraževalne dejavnosti

Skupina C:
– proizvodne dejavnosti
– osebne storitve
– storitvene in obrtne delavnice
– servisne delavnice
– fotoateljeji
– specializirane trgovine osnovne oskrbe na drobno
– skladiščenja
– garaže in parkirišča

Skupina D:
– javne svetovalne službe
– izobraževanje in raziskovalne dejavnosti
– kulturne, umetniške, izobraževalne, športne in po-

dobne dejavnosti
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– varovanje kulturnih dobrin
– zdravstveno in socialno varstvo ter varstvo mladine
– razstavni saloni
– politične stranke
– krajevne skupnosti
– društva in humanitarne organizacije.
Če se v poslovnem prostoru opravlja več dejavnosti, se

pri oblikovanju najemnine upošteva dejavnost, ki spada v
višjo skupino. O razvrstitvi poslovnega prostora v skupino
dejavnosti odloča komisija.

KRANJSKA GORA

2362. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Kranjska Gora

Na podlagi drugega odstavka 39. člena in 40. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter na podlagi
17. člena statuta Občine Kranjska Gora (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 4/95) je Občinski svet občine Kranjska Gora
na 19. seji dne 22. maja 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Kranjska Gora

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo druge spremembe in

dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje ob-
čine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 58/98 in 61/99), ki
jih je izdelal URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana.

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na urejanje smu-
čišča in žičnice Dolenčev rut v Kranjski Gori v območju
urejanja KG R3 in na spreminjanje namembnosti počitniških
stavb in stanovanj.

Spremembe in dopolnitve so prikazane tudi grafično v
merilu 1:5000.

2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih po-

gojev vsebujejo:
– besedilo odloka,
– grafični prikaz, ki je sestavni del predpisa in določa

razmejitve ter merila in pogoje za posege v prostor v merilu
1:5000 (en list),

– povzetek prostorskih sestavin dolgoročnega in druž-
benega plana,

– obrazložitev in utemeljitev pogojev za posege v pro-
stor ter

– soglasja pristojnih organov in organizacij.

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA

3. člen
Spremeni in dopolni se 10. člen, tako da se:
– v točki (2) doda nov drugi stavek: Na površinah razpr-

šene gradnje (z) so dopustne tudi novogradnje objektov,
– v točki (5) se črta druga alinea.

Spremeni in dopolni se 62. člen, tako da se:
– v sedmi alinei za besedilom”odstranitev objektov” do-

da še besedilo ”in naprav”,
– doda nova (3) točka z besedilom: strehe spodnjih in

zgornjih postaj žičnic so lahko drugačne od predpisanih
streh (19. člen), kadar je naprava (postaja) tipska in v celoti
industrijsko oblikovana. Vsi potrebni prostori postaje morajo
biti združeni in povezani v en enotno oblikovan objekt.

Spremeni in dopolni se 84. člen, tako da se v točki (1)
doda nova tretja alinea z besedilom: spremembe namemb-
nosti obstoječih sekundarnih bivališč niso dopustne.

III. KONČNE DOLOČBE

4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ure-

ditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora so občanom,
organizacijam in skupnostim stalno na vpogled pri upravnem
organu Občine Kranjska Gora, pristojnem za urejanje pro-
stora, pri krajevnih skupnostih Rateče in Dovje Mojstrana in
na Upravni enoti Jesenice.

5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati os-

mi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350/8-164/99-HO
Kranjska Gora, dne 23. maja 2000.

Župan
Občine Kranjska Gora

Jože Kotnik l. r.

2363. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora

Na podlagi 34. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in 71/93), 1. in 2. člena
zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem ob-
dobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na podlagi 11. člena
statuta Občine Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št.
4/95) je Občinski svet občine Kranjska Gora na 19. seji
dne 22. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega in družbenega plana
Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora

1. člen
S tem odlokom se spremenijo in dopolnijo: spremem-

be in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in druž-
benega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora
(Uradni list RS, št. 30/96, 46/96, 58/98 in 61/99).
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2. člen
Spremembe in dopolnitve vsebujejo:
– tekstualni del,
– grafični del, ki se sestoji iz kartografskega dela plana

v merilu 1:25.000 in kartografske dokumentacije v merilu
1:5.000.

3. člen
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in družbene-

ga plana se nanašajo na: območje urejanja smučišča in
žičnice Dolenčev rut v Kranjski Gori.

4. člen
Dopolni se poglavje VI. Urejanje prostora in varstvo

okolja tako, da se zagotovi: ureditev smužišča in žičnice na
Dolenčev rut v območju urejanja KG R3; za potrebe ureditve
smučišča in žičnice se območje urejanja razširi proti zaho-
du, sedanji varovalni gozd se spremeni v kmetijsko zemljiš-
če (drugo območje).

Skladno z navedenimi spremembami in dopolnitvami
se dopolni tudi kartografski del plana in kartografska doku-
mentacija.

5. člen
Te spremembe in dopolnitve plana so na vpogled na

Občini Kranjska Gora, na krajevnih skupnostih Rate-
če-Planica in Dovje-Mojstrana ter na Upravni enoti Jesenice.

6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati

osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 350/8-165/99
Kranjska Gora, dne 23. maja 2000.

Župan
Občine Kranjska Gora

Jože Kotnik l. r.

KRŠKO

2364. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2000

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS in 74/98), zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 14. seji
dne 11. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Krško za leto 2000

1. člen
S tem odlokom se določa višina prihodkov in odhod-

kov proračuna Občine Krško za leto 2000 (v nadaljevanju:
občinski proračun) in hkrati ureja način njegovega izvrše-
vanja.

2. člen
Sestavni deli proračuna so: bilanca prihodkov in od-

hodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financi-
ranja, v katerem se kot saldo izkazujejo tudi spremembe
denarnih sredstev na računih v teku proračunskega leta.

3. člen
A) Bilanca prihodkov in odhodkov SIT
I. Prihodki občinskega proračuna 3.735,694.614
II. Odhodki občinskega proračuna 3.791,393.690
III. Presežek (primanjkljaj) prihodkov 55,699.076

B) Račun finančnih terjatev in naložb

IV. Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapit. deležev 25,000.000

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev 10,000.000

VI. Saldo vrnjenih in danih posojil 15,000.000
VII. Skupni presežek (primanjkljaj) 40,699.076

B) Račun financiranja

VIII. Zadolževanje 73,715.499
IX. Odplačila dolga 47,894.073
X. Neto zadolževanje 25,821.426
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev

na računih - 14,877.650

4. člen
Od doseženih prihodkov iz 3. člena se izloči 0,5%

sredstev v stalno proračunsko rezervo Občine Krško za leto
2000.

O uporabi proračunske rezerve odloča župan, ki v po-
sameznem primeru praviloma naj ne presega 0,5% dvanaj-
stine prihodkov izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov.
O uporabi proračunske rezerve župan poroča občinskemu
svetu.

5. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo nepo-

srednim in posrednim uporabnikom proračuna (v nadaljeva-
nju: uporabniki).

Uporabniki sredstev občinskega proračuna uporabljajo
sredstva občinskega proračuna v skladu s svojim letnim
finančnim načrtom, ki mora biti usklajen s sprejetim občin-
skim proračunom za tekoče leto.

Uporabniki sprejmejo finančne načrte v 30 dneh po
veljavnosti odloka o proračunu Občine Krško za tekoče leto
in jih v osmih dneh po sprejetju posredujejo pristojnemu
občinskemu organu, ki ga določi župan.

6. člen
Občinski proračun se izvršuje na podlagi mesečnih

načrtov za izvrševanje občinskega proračuna v skladu z
likvidnostnimi možnostmi občinskega proračuna in na pod-
lagi dejansko realiziranih prilivov finančnih sredstev.

7. člen
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za

plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačilo
blaga in storitev in za investicijske izdatke.

8. člen
Sredstva za plače ter za povračila in nadomestila se

uporabnikom zagotavljajo v obliki dotacije najkasneje do
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petega delovnega dne za pretekli mesec, in sicer na podlagi
dejanskih obračunov.

Sredstva za regres za letni dopust in druge izdatke
zaposlenim se uporabnikom zagotavljajo v skladu s finanč-
nim načrtom, na podlagi dejansko izkazanih potreb, ob nji-
hovi zapadlosti.

Sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in
nadomestila ter druge izdatke delavcev in funkcionarjev ob-
činskih organov se izplačujejo iz računa občinskega prora-
čuna.

9. člen
Sredstva za blago in storitve se uporabnikom nakazuje-

jo kot akontacije v skladu z likvidnostnimi možnostmi občin-
skega proračuna, sorazmerno realiziranim prihodkom, ki so
realizirani za pokrivanje proračunskih potreb v posebnem
delu proračuna.

10. člen
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpol-

njevanje obveznosti, za katere se jim sredstva zagotavljajo iz
občinskega proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posa-
mezne namene predpisani v 13. členu zakona za izvrševa-
nje proračuna RS za leto 2000 (Uradni list RS, št. 9/00).

Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že oprav-
ljenih dobav in storitev. Dogovarjanje predplačil je možno
izjemoma, na podlagi predhodnega soglasja župana, ob
ustreznem zavarovanju predplačila.

11. člen
Uporabniki lahko prevzamejo obveznosti, ki bodo terja-

le plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v
proračunu za tekoče leto.

Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v
naslednjih letih, iz naslova:

– investicijskih odhodkov in investicijskih transferov ne
smejo presegati 75% sredstev skupin odhodkov “42 – inve-
sticijski odhodki“ in “43 – investicijski transferi“, zagotovlje-
nih v sprejetem proračunu, oziroma letnem finančnem načr-
tu uporabnika,

– drugih odhodkov proračuna ne smejo presegati 25%
sredstev skupin odhodkov “40 – tekoči odhodki“ in “41 –
tekoči transferi“, brez sredstev podskupin odhodkov “400 –
plače in drugi izdatki zaposlenim“ in “401- prispevki deloda-
jalcev za socialno varnost“, zagotovljenih v sprejetem prora-
čunu oziroma letnem finančnem načrtu uporabnika.

Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih,
se vključijo v proračun leta, na katerega se nanašajo.

12. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti, ki bodo zah-

tevale odhodek občinskega proračuna, le, če so za izpolni-
tev takšnih obveznosti predvidena sredstva v posebnem de-
lu občinskega proračuna. Plačilo mora biti usklajeno z načr-
tom za izvrševanje proračuna.

13. člen
Med odhodki proračuna se predvidijo tudi sredstva

splošne proračunske rezervacije in sicer v višini 0,3% pri-
hodkov izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporab-
ljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih v
proračunu ni bilo mogoče načrtovati.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan, vendar mesečno le do 0,5% dvanajstine pri-
hodkov izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije
se razporedijo v finančni načrt uporabnika.

14. člen
Sredstva za posamezne izvršene naloge oziroma naba-

ve se izplačajo oziroma zagotovijo iz občinskega proračuna
le na podlagi obračuna ali računa, ki ga izda izvajalec in je
potrjen s strani pooblaščenih oseb uporabnika.

15. člen
Uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in

vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije skleniti po-
godbo z izvajalcem oziroma uporabnikom sredstev v skladu
s predpisi, ki urejajo javna naročila, oziroma v skladu z
drugimi veljavnimi predpisi.

16. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren žu-

pan, ki je tudi odredbodajalec.
Župan lahko za odredbodajalca pooblasti podžupana,

direktorja občinske uprave ali drugo osebo, oziroma več
oseb v okviru celotnega obsega občinskega proračuna ali
za posamezna področja proračunske porabe.

Odredbodajalec odgovarja za zakonitost, gospodar-
nost, upravičenost in namembnost porabe sredstev občin-
skega proračuna.

Župan vsaj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o
izvrševanju proračuna.

17. člen
O prerazporeditvi proračunskih sredstev med posa-

meznimi nameni, oziroma nosilci ter postavkami odloča ob-
činski svet.

Župan prerazporeja proračunska sredstva v okviru po-
sameznih namenov, oziroma nosilcev ter postavk do
2,500.000 SIT ter med konti posameznih postavk v okviru
posebnega dela proračuna. O prerazporeditvi župan obvesti
občinski svet.

Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega
člena, lahko uporabnik samostojno prerazporeja proračun-
ska sredstva med podkonti istega konta izdatkov v okviru
proračunske postavke.

18. člen
Predstojnik uporabnika je odgovoren za zakonitost, na-

menskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s pro-
računskimi sredstvi.

19. člen
Za nadzor nad izvrševanjem proračuna in namensko

porabo proračunskih sredstev pri drugih uporabnikih je po-
leg nadzornega odbora pristojen tudi oddelek za javne finan-
ce in proračun.

20. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in prične veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januar-
ja 2000 dalje.

Št. 402-4/00-O9
Krško, dne 11. maja 2000.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.
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2365. Odlok o zazidalnem načrtu za poslovne objekte
v Stari vasi

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta
občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet
občine Krško na 15. seji dne 18. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu za poslovne objekte

v Stari vasi

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Sprejme se odlok o zazidalnem načrtu za poslovne

objekte v Stari vasi, ki ga je izdelal Savaprojekt Krško pod
številko ZN – 206/94.

2. člen
Odlok obravnava legalizacijo poslovno proizvodnega

objekta, legalizacijo poslovnega objekta, dozidavo poslov-
nega objekta in rekonstrukcijo dela ceste Ulice ob potoku.

3. člen
Sestavni del odloka je tekstualni in grafični del Zazidal-

nega načrta poslovni objekti Stara vas.
Zazidalni načrt zajema:
– Odlok o zazidalnem načrtu za objekte v Stari vasi
– Planska izhodišča
– Parcelne številke in lastništvo
– Ustvarjene razmere na območju zazidalnega načrta
Območje ZN
Namembnost objektov in površin
Komunalno energetska infrastruktura
Promet
Odpadki
Ogrevanje
– Idejne rešitve posegov v prostor
Namen posega
Urbanistično oblikovni pogoji
Promet, parkirišča in zunanja ureditev
Komunalno energetska ureditev
Odpadki
Ogrevanje
– Zaščita in varstvo okolja
Hrup
Požarna varnost
Varstvo voda
Potres
Varstvo zraka
– Pogoji
– Soglasja
Grafične priloge
– U1-topografsko katastrski načrt M 1:1000
– U2-situacijski načrt M 1: 500
– U3-arhitektonska zazidalna situacija M 1: 500
– U4-situacija z elementi za zakoličbo M 1: 500
– U5-komunalna infrastruktura M 1: 500

– U6-prerezi A;B;C M 1: 250
– U7-prometna situacija M 1:1000
– U8-situacija prometne signalizacije M 1: 500
– U9-situacija podzemnih vodov in naprav ob Ulici ob

potoku M 1:1000
– U10-izsek iz plana M 1:5000.

II. OBMOČJE ZAZIDALNEGA NAČRTA

4. člen
Zazidalni načrt se nanaša na funkcionalno zemljišče in

stavbišča objektov ob Ulici ob potoku, k.o. Stara vas, par-
celna številka: * 34, 337 in rekonstrukcijo dela Ulice ob
potoku, ki zajema parcele 755, * 28/1, * 28/2, * 32, * 34
k.o. Stara vas.

III. MERILA IN POGOJI ZA IZVEDBO IN OBLIKOVANJE
POSEGOV

5. člen
Območje urejanja zajema legalizacijo poslovno proizvod-

nega objekta, legalizacijo proizvodnega objekta, dozidavo pro-
izvodnega objekta, ureditev zunanjih površin in rekonstrukcijo
ceste na delu Ulice ob potoku vključno s priključkom na
regionalno cesto I. reda št. 220 Krško – Brežice.

6. člen
Legalizacija poslovno proizvodnega in proizvodnega ob-

jekta je pogojena s sanacijami na objektih, zunanji, komu-
nalni in prometni ureditvi območja.

Sanacija na objektih zajema izvedbo enotne kritine,
enake barve.

Legalizacija poslovno proizvodnega objekta
Objekt je namenjen proizvodnji lahke kovinske galante-

rije.
Skupna velikost objekta: 26 x 10 m (± 5% odstopanja).
Vzhodni del objekta velikosti 7 x 10 m je zgrajen v dveh

etažah P (3m) + N (2m) + Po (brez nadzidave). V nadstrop-
nem delu so urejene pisarne.

Zahodni del – vertikalni gabarit: P (4m) + Po (kolenčni
zid 1 m).

Streha: dvokapna, naklona min. 30 stopinj, kritina: vse
vrste rdeče barve, prepovedana je le plastična in pločevina-
sta kritina.

Osvetlitev podstrešja: frčade, strešna okna
Fasada: možna kombinacija več materialov (omet, be-

ton, steklo)
Legalizacija proizvodnega objekta
Objekt je namenjen izdelavi plastičnih vrečk.
Poleg proizvodnih prostorov so v objektu prostori za

skladiščenje surovine in gotovih izdelkov.
Horizontalni gabarit: 12 x 16m (± 5% odstopanja).
Vertikalni gabarit: pritličje (5m).
Kota pritličja: ca. 20 cm nad koto urejenega dvorišča.
Streha: dvokapna, naklon strehe in kritina morata biti

poenoteni s poslovno proizvodnim objektom.
Sleme: pravokotno na sleme poslovno proizvodnega

objekta
Fasada: poenotena s fasado poslovno proizvodnega

objekta
Dozidava proizvodnega objekta
Dozidava se izvede med poslovno proizvodnim objek-

tom in proizvodnim objektom.
Predvidena je v dveh etažah. V pritličju se uredijo po-

možni prostori za potrebe proizvodnje plastičnih vrečk (gar-
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derobe in sanitarije) ter kotlarna z ločenim prostorom za
cisterno s kurilnim oljem. V nadstropju pa se uredijo pisar-
niški prostori.

Horizontalni gabarit: 6 m x 10 m (± 5% odstopanja)
Vertikalni gabarit: pritličje (3 m) + nadstropje (2 m).

Kota pritličja: enaka koti obstoječega proizvodno poslovne-
ga objekta.

Streha: v podaljšku strehe proizvodno poslovnega ob-
jekta – pravokotno na proizvodni objekt, enakega naklona
(ca. 30 stopinj) in kritine. Sleme v višini slemena poslovno
proizvodnega objekta.

Fasada: poenotena s fasadami obstoječih objektov.

7. člen
Spremembe namembnosti objektov iz predhodnega

člena so dovoljene pod pogojem, da se v objektih opravljajo
dejavnosti, ki niso obremenjujoče za okolje, ki je namenjeno
bivanju in obrtnim ter podobnim dejavnostim.

Pred izdajo dovoljenja za poseg v prostor za ureditev ali
spremembo poslovnih prostorov si mora investitor pridobiti
soglasje Občine Krško.

8. člen
Zunanja ureditev
Manipulativni plato pred objektom mora biti v asfaltni

izvedbi.
Urediti je potrebno minimalno 6 parkirnih mest.
Ob južni meji se zgradi leseno masivno ograjo kot

vizuelno bariero proti sosednjemu dvorišču.
Minimalna višina ograje je 2 m. V začetku dvorišča se

ob sosednji meji uredi pas zemljišča širine 1 m, ki se zasadi
z grmičevjem in s cvetočimi rastlinami.

Gradbena parcela
Gradbena parcela za poslovne objekte je velikosti

1300 m2. V sklopu gradbene parcele so stavbišča objek-
tov in funkcionalno zemljišče.

IV. POGOJI ZA IZVEDBO PROMETNEGA,
KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA OMREŽJA

9. člen
Promet
Dovoz do objektov je po obstoječi dovozni cesti, ki je

utesnjena med obstoječe objekte in potok in jo je potrebno
razširiti v dolžini 75 m tako, da bo v najožjem delu širine
minimalno 4 m.

Rekonstruira se tudi priključek na regionalno cesto
tako, da bo na izvozu z regionalne ceste radij minimalno 7
m, pločnik ob regionalni cesti se podaljša v notranjost Ulice
ob potoku do objekta na parceli *28/1 k.o. Stara vas.

Rekonstrukcijo ceste in priključka na regionalno cesto
se izvede na parcelah 755, *28/1, *32, *34 k.o. Stara vas.

Izvoz iz Ulice ob potoku za smer Brežice za tovorna
vozila ni dovoljen. Dovoz surovin in gotovih izdelkov do
objektov je dovoljen le s tovornjaki. Dovoz s tovornjaki s
priklopniki ni dovoljen.

S prometno signalizacijo je potrebno regulirati promet
Ulice ob potoku in na priključku na regionalno cesto.

V času rekonstrukcije ceste in priključka na regionalno
cesto je potrebno izvesti polovično cestno zaporo.

Ob prometni ureditvi širšega območja se mora tudi
območje ZN prilagoditi končnim prometnim rešitvam.

10. člen
Komunalno energetska ureditev območja
Obstoječ 20kV kabel je na delu, kjer je predvidena

dozidava proizvodnega objekta, zaščiten s kabelsko kineto
po pogojih upravljalca.

Fekalne vode iz objektov morajo biti speljane v dvopre-
katno greznico na praznjenje, meteorne, neonesnažene vo-
de pa v potok.

Meteorne vode s parkirišč se vodi preko lovilca olj.
S predvideno rekonstrukcijo ceste Ulice ob potoku bo

tangiran vodovod, CATV kabli in telefonski kabel razvodnega
TT omrežja. Navedeni kabli potekajo v cesti ali ob njej. Te
naprave je potrebno, pred rekonstrukcijo ceste, skupno z
upravljalci zakoličiti in zaščititi oziroma prestaviti v skladu s
pogoji upravljalcev.

11. člen
Odpadki
Komunalni odpadki se zbirajo v tipske posode in orga-

nizirano odvažajo na komunalno deponijo.
Odpadki pri proizvodnji se zbirajo ločeno in kot sekun-

darna surovina oddajajo v predelavo.

12. člen
Ogrevanje
Ogrevanje objektov bo z ekstralahkim oljem. Cisterna

bo nameščena v objektu.
Po plinifikaciji mestnega območja bo potrebno objekte

priključiti na plinovodno omrežje.

V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV
V PROSTOR

13. člen
Hrup
V obravnavanih objektih je možno vršiti tako dejavnost,

ki ne bo presegala z uredbo o hrupu v naravnem in življenj-
skem okolju (Uradni list  RS, št. 45/95) določenih mejnih
vrednosti ravni hrupa za III. stopnjo varstva pred hrupom, ki
znašajo 60 (dBA) za dan in 50 (dBA) za noč.

Dejavnost se mora izvajati v zaprtih prostorih v dnev-
nem času, v nočnem času proizvodnja ni dovoljena.

V primeru suma prekoračitve dovoljenih vrednosti ravni
hrupa, se izvedejo meritve ter na osnovi njih predvidijo do-
datni zaščitni ukrepi.

14. člen
Požar
Med poslovno proizvodnim objektom in predvideno do-

zidavo se izvede požarni zid.
Požarna voda je zagotovljena iz mestne vodovodne

mreže preko obstoječih hidrantov. Dovoz z manjšimi gasil-
skimi vozili je po obstoječi dovozni cesti, ki je sicer predvi-
dena za rekonstrukcijo, s čimer se bo prometna propust-
nost povečala.

Intervencija v primeru požara se izvaja iz utrjenega dvo-
rišča.

15. člen
Potres
Predvideni posegi morajo biti grajeni na intenziteto po-

tresa VIII. stopnje intenzivnosti po lestvici MCS. Za zgrajene
objekte pa je potrebna statična preverba glede navedenih
zahtev.
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16. člen
Varstvo voda
Onesnažene odpadne fekalne vode iz objektov morajo

biti speljane v zaprto, neprepustno dvoprekatno greznico na
občasno praznenje.

Meteorne vode s strešin se spelje v potok, onesnaže-
ne meteorne vode s parkirišč pa preko ustrezno dimenzioni-
ranega lovilca olj, skupno s strešnimi vodami, v potok.

17. člen
Varstvo zraka
V objektih ni dovoljeno izvajati dejavnosti, ki bi vplivale

na prekomejno onesnaževanje zraka.

VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA
IN IZVAJALCEV

18. člen
Ob prometni ureditvi širšega območja se mora tudi

območje ZN prilagoditi končnim prometnim ureditvam.
Pred pričetkom rekonstrukcije ceste je potrebno pra-

vočasno obvestiti upravljalce obstoječih vodov in naprav ter
skupno z njimi zakoličiti podzemne vode in določiti način
zaščite ali rekonstrukcije

Ob rekonstrukciji ceste je izvajalec del dolžan omogo-
čiti dostope do obstoječih objektov.

V primeru poškodbe vodovodne cevi, ki poteka v ce-
stišču ulice, je investitor dolžan vodovod sanirati takoj, po
pogojih upravljalca.

VII. TOLERANCE

19. člen
Manjša odstopanja pri zunanji ureditvi so dopustna s

pogojem, da se zadosti zahtevam soglasodajalcev. Odsto-
panja pri horizontalnem in vertikalnem gabaritu so ± 5%.

Odstopanja pa niso dopustna v smeri proti zahodu, kjer
je načrtovana izgradnja ceste.

VIII. KONČNE DOLOČBE

20. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled občanom pri pri-

stojnem občinskem upravnem organu za urejanje prostora
Občine Krško in Krajevni skupnosti Krško.

21. člen
Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta opravljajo

pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik Obči-
ne Krško.

22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 1/15-35101-6/95
Krško, dne 18. maja 2000.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

2366. Odlok o zazidalnem načrtu Bencinski servis
Križaj

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta
občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet
občine Krško na 15. seji dne 18. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu Bencinski servis Križaj

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Sprejeme se Odlok o zazidalnem načrtu Bencinski ser-

vis Križaj, ki ga je izdelal Savaprojekt Krško pod številko
projekta ZN 79/98.

2. člen
Zazidalni načrt vsebuje:
1. Odlok
2. Tekstualni del
– Uvod
– Analiza ustvarjenih razmer
– Ureditvena situacija
– Urbanistično arhitektonski pogoji
– Komunalna infrastruktura
– Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko

oblikovanje
– Varstvo naravne in kulturne dediščine
– Omejitve in pogoji glede varovanja in zaščite okolja
3. Pogoji pristojnih organov in organizacij
4. Soglasja pristojnih organov in organizacij
5. Grafični del:
U1 Kopija katastrskega načrta M 1 : 2880
U2 Geodetska podloga M 1 : 500
U3 Pregledna situacija M 1 : 5000
U4 Ureditvena situacija M 1 : 500
U5 Prerezi M l : 500
U6a Pregledna situacija prometnega omrežja

M 1 : 5000
U6 Prometna situacija M 1 : 500
U7 Zakoličbena situacija M 1 : 500
U8 Komunalna situacija M 1 : 500
U9 Protipožarna situacija M 1 : 500
U10 Načrt gradbenih parcel M 1 : 500
U11 Izsek iz grafičnih prilog prostorskih sestavin dol-

goročnega plana občine Krško za obdobje 1986-2000 in
družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986-1990 M
1 : 5000

II. MEJA OBMOČJA ZAZIDALNEGA NAČRTA

3. člen
Območje zazidalnega načrta meji na južni strani na

obstoječo regionalno cesto R II – 419 Križaj – Kostanjevica,
na severovzhodni na obstoječo stanovanjsko pozidavo, na
jugozahodni strani pa na potok Senuša. Severno od ome-
njenega območja so kmetijska zemljišča.
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Velikost območja je ca. 1,40 ha zajema naslednje parc.
št.: k.o. Veliko Mraševo: 1084/2, 1084/1, 1085/1,
1087/1, 1089/3, 1089/2, 1089/1, 1081, 1083/3,
1083/1, 1083/2, 1082, 2325/1 d, 2325/8, *199d.

d – pomeni delno

III. MERILA IN POGOJI ZA IZVEDBO IN ZA OBLIKOVANJE
POSEGOV V PROSTOR

4. člen
Območje je razdeljeno na 4 manjša območja, in sicer:

območje bencinskega servisa, prodajno servisno območje,
poslovno stanovanjsko območje ter skupne javne površine.

5. člen
Območje bencinskega servisa:
V območje bencinskega servisa s spremljajočim pro-

gramom je predvidena ureditev:
– objekta s trgovino in bifejem,
– nadstrešnice z agregati,
– betonskega platoja z otoki in pretakališče,
– vkop treh dvoplaščnih rezervoarjev za gorivo kapaci-

tete 2 x 30 in 1 x 40 m3,
– parkirišča za osebna vozila ter urejanje zelenic,
– kioska za plinske jeklenke,
– betonskega platoja za zabojnike za smeti.

6. člen
Prodajno servisno območje:
Na severozahodni strani območja zazidalnega načrta je

predvidena gradnja objekta za prodajo in servisiranje kmetij-
ske mehanizacije. Jugozahodno od omenjenega objekta bo
urejen odprt razstavni prostor za nova vozila in opremo,
parkirišče za pokvarjena in servisna vozila ter parkirišče za
stranke.

7. člen
Poslovno stanovanjsko območje:
Na severovzhodni strani območja zazidalnega načrta

proti obstoječi stanovanjski pozidavi je predvideno poslovno
stanovanjsko območje. Na območju je možno urediti dve
gradbeni parceli. Zasnova objekta je možna atrijska, pritlič-
na z izkoriščenim podstrešjem. Pritličje objektov proti BS,
oziroma poslovno servisnem objektu bo namenjeno poslov-
ni dejavnosti, v preostalem delu objekta pa se uredijo stano-
vanja.

Možno pa je gradbeni parceli združiti v eno gradbeno
parcelo za gradnjo večjega poslovno stanovanjskega objek-
ta. Pogoji oblikovanja bodo določeni z izdelavo strokovne
urbanistične preverbe na osnovi znanega programa.

Ob dovozni cesti, znotraj zazidalnega načrta, pred ob-
jektoma, se uredijo interni parkirni prostori za poslovno de-
javnost.

IV. URBANISTIČNO ARHITEKTONSKI POGOJI

8. člen
Območje bencinskega servisa:
– horizontalni gabarit: nadstrešnica: 16 m x 12 m + 12

m x 4,5 m + 10%.
objekt BS: 16 m x 14 m + 10%.
– vertikalni gabarit: nadstrešnica: pritličje 4,6 m svetle

višine + konstrukcija strehe
objekt: pritličje 3 m svetle višine
– kota pritličja: objekta: 151,7 absolutne višine

– kota platoja BS: 151,5 absolutne višine ± 20 cm
– streha: nadstrešnica: ravna streha
objekt: simetrična dvokapnica s čopi z naklonom stre-

šin 35 do 40 stopinj, kritina opečna ali betonska, naravno
rdeče barve

– konstrukcija: nadstrešnica: nosilna jeklena na ste-
brih. Nadstrešnica je obrobljena z okrasno masko

objekt: klasična
– fasada: objekt: obloga s ploščami iz umetnega

kamna.

9. člen
Prodajno servisno območje:
– horizontalni gabarit : 35 m x 17,5 m ± 10%.
– vertikalni gabarit : pritličje 3 m
– kota pritličja: 150,7 absolutne višine
– streha: simetrična dvokapnica s čopi z naklonom

strešin 35 do 40 stopinj, kritina opečna ali betonska, narav-
no rdeče barve

– konstrukcija: klasična
– fasada: omet svetle barve z velikimi zastekljenimi iz-

ložbenimi površinami.

10. člen
Poslovno stanovanjsko območje:
– horizontalni gabarit : 20 m x 12 m + 12 m x 12 m

± 10%.
– vertikalni gabarit : pritličje 3 m + podstrešje
– kolenčni zid: skrit pod kapjo
– kota pritličja: objekt ob regionalni cesti 151,7 abso-

lutne višine
objekt na severnem delu 150.7 absolutne višine
– streha: simetrična dvokapnica s čopi z naklonom

strešin 35-40 stopinj, kritina opečna ali betonska, naravno
rdeče barve

– konstrukcija: klasična
– fasada: omet svetle barve z zastekljenimi izložbenimi

površinami na zahodni fasadi tako, da se loči poslovni del od
stanovanjskega.

11. člen
Zunanja ureditev
Plato ob regionalni cesti, kjer je predvidena izgradnja

BS in poslovno stanovanjskega objekta, se prilagodi niveleti
obstoječe regionalne ceste (se nasuje ca. 1,5 m), nato se
zniža za 1m in se formira drugi plato za prodajno servisni
objekt ter drugi poslovno stanovanjski objekt.

Na območju ZN, kjer se črpa in pretaka goriva, se
prometne površine izdelajo iz vodotesnega in oljeodporne-
ga betona. Okolica jaškov rezervoarjev se tlakuje z granito-
gres ploščami.

Ostale vozne in parkirne površine se asfaltirajo in za-
ključijo z robniki. Zelenica ob regionalni cesti se zatravi in
zasadi z nizkim grmičevjem.

Nakloni površin morajo biti minimalno 1% proti odtoku
v meteorno kanalizacijo.

Na jugozahodnem delu ob izvozu, se uredi zelena po-
vršina z zasaditvijo visokodebelnega drevja.

Odprti razstavni prostor se ogradi z žično ograjo višine
2 m.

12. člen
Ureditev gradbenih parcel:
Predvidene so 4 individualne gradbene parcele ter

skupne javne površine (prometne in zelenica).
Celotna gradbena parcela je funkcionalno zemljišče.
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V. USMERITVE ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE

13. člen
Vse ureditve morajo biti načrtovane tako, da v največji

možni meri izpolnjujejo pogoj funkcionalnosti ter oblikovne
prilagojenosti obstoječemu prostoru.

VI. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE
OBMOČJA

14. člen
Prometno omrežje
Na regionalni cesti R II – 419 se izvede skupen priklju-

ček za bencinski servis, prodajno servisni objekt kmetijske
mehanizacije ter poslovno stanovanjska objekta z ločenim
uvozom in izvozom in se prilagodi niveleti obstoječe regio-
nalne ceste.

Priključek na območje zazidalnega načrta je predviden
za leve in desne zavijalce. Zaradi tega je predvidena ureditev
tretjega voznega pasu, kar narekuje rekonstrukcijo regional-
ne ceste v dolžini ca. 180 m.

V prerezu bo imela cesta R II-419 na odseku ob ob-
močju ZN naslednji normalni profil:

– vozišče 2 x 3 m = 6 m
– zavijalci 1 x 3 m = 3 m
– asfaltna bankina 1 x 0,5 m = 0,5 m
– makadamska bankina 1 x 0,5 m = 0,5 m
NNP = 10 m
Niveleta rekonstruirane ceste R-II-419 ostane nespre-

menjena.
Cesta R-II-419 je na obravnavanem odseku ravna in je

zagotovljena minimalni 10–15-metrski pas ob vsaki strani
ceste za preglednost.

Na območju zazidalnega načrta je predviden enosmer-
ni promet. Promet objekta kmetijske mehanizacije in poslov-
no stanovanjskih objektov, ki sicer poteka preko skupnega
priključka bencinskega servisa, je ločen od prometa bencin-
skega servisa.

15. člen
Vodovodno omrežje:
Na območju zazidalnega načrta se v dolžni 150 m

ukine obstoječi vodovod PE ∅ 50 in se nadomesti z novim
PE ∅ 90 v dolžini 150 m, ki bo potekal v zelenici ter
območju izvoza, oziroma uvoza.

Predhodno pa se izvede rekonstrukcija v dolžini ca.
100 m od območja zazidalnega načrta do jaška obstoječe-
ga vodovoda PE ∅ 90, ki poteka po desni strani ceste Malo
Mraševo – Brod.

Na predvideno vodovodno omrežje se postavita dva
hidranta.

Predvideni objekti se priključijo preko internih priključ-
kov na novo vodovodno omrežje, pri poslovno stanovanjski
objektih se izvedejo ločeni vodovodni priključki za stano-
vanjski in poslovni del.

Predvideni so vodomerni jaški, ki morajo biti locirani
izven objekta na vedno dostopnem mestu.

16. člen
Kanalizacijsko omrežje
Za odvod odpadnih fekalnih vod se zgradijo nepretoč-

ne greznice na občasno praznjenje. Neosnažene meteorne
vode s strešin se speljejo preko predvidene meteorne kana-
lizacije v potok Senuša, s parkirišča ter odprtega skladišča
kmetijske mehanizacije pa preko ustrezno dimenzionirane-
ga oljnega separatorja v omenjeni vodotok.

Dolžina meteorne kanalizacije bo ca. 200 m.
Odvod meteornih voda z južne polovice cestišča regio-

nalne ceste (obstoječi del) se odvodnjava v obcestni jarek.
Za severno polovico pa se uredi meteorna kanalizacija, ki bo
na začetku zbirala meteorne vode iz obcestnega jarka na
odseku od križišča v Križaju do območja ZN in površin
severne polovice ceste. Na odseku ob območju ZN se
zgradijo požiralniki za meteorne vode ob robnikih, ki ločijo
asfaltno bankino od zelenic. Meteorna kanalizacija ceste se
izvede v vodotesni izvedbi in se priključi na meteorno kanali-
zacijo območja ZN pred lovilcem olja in maščob tako, da
odtekajo v potok Senuša le čiste meteorne vode. Kanaliza-
cija cest se zgradi iz kanalizacijskih cevi profila 250 mm.

17. člen
Energetsko omrežje:
Območje pozidave se priključi na električno omrežje

preko predvidenega nizkonapetostnega električnega kabla
iz obstoječe transformatorske postaje TP Malo Mraševo.
Priključek na NN omrežje mora biti v kabelski izvedbi.

18. člen
Telefonsko omrežje
Objekti se priključijo na obstoječe telefonsko omrežje

v kabelski izvedbi. Na mestu ureditve dovozov, oziroma kjer
ureditve posegajo v traso obstoječega telefonskega kabla je
potrebna dodatna zaščita omenjenega telefonskega kabla.
Telefonske kable je potrebno polagati direktno v zemljo,
minimalno 0,8 m globoko. Pri prečkanju cest in drugih
voznih površin je minimalna globina vodenja kabla 1 m.

Prečkanja z ostalimi komunalnimi vodi in prometnica-
mi, se izvedejo z dodatno zaščito.

19. člen
Odpadki
Za komunalne odpadke se namestijo tipizirane posode

in se odvažajo na regijsko odlagališče komunalnih odpad-
kov.

Sekundarne surovine se zbirajo ločeno v tipiziranih
zabojnikih.

Dostopi do posod oziroma zabojnikov morajo biti ved-
no dostopni s specialnim smetarskim vozilom za odvoz od-
padkov.

Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so se dolž-
ni ravnati v skladu z odlokom o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Krško (Uradni list RS, št. 40/92, 66/96).

20. člen
Ogrevanje
Ogrevanje objektov je predvideno individualno iz last-

nih kotlovnic na plin. Lokacija rezervoarja za (TNP 5m3) bo
locirana v zelenici vzhodno od nadsrešnice BS.

VII. DRUGI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA

21. člen
Hrup
Raven hrupa v naselju mora ostati v mejah dovolje-

nega.
Območje zazidalnega načrta spada po uredbi o hrupu

v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95,
66/96) v III. stopnjo varstva pred hrupom za območje, kjer
je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzro-
čanja hrupa, to je trgovsko-poslovno-stanovanjsko območ-
je, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varo-
vanimi prostori in obrti ter podobnim proizvodnim dejavno-
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stim (mešano območje), območje namenjeno kmetijski de-
javnosti ter javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgov-
ske, storitvene ali gostinske dejavnosti.

S predvideno dejavnostjo ne bodo presegane maksi-
malno dovoljene ravni hrupa. V primeru ugotovitve prese-
ganja ravni hrupa, se izvedejo dodatni pasivni protihrupni
ukrepi.

22. člen
Požarna varnost:
Za zagotovitev požarne vode se zgradi hidrantno

omrežje.
Preprečitev požara med samostoječimi objekti je zago-

tovljeno z medsebojnimi odmiki, ki so minimalno enaki višini
višjega objekta.

Predvideni objekti na območju bencinskega servisa se
locirajo, kot je določeno s situacijo zakoličbe, kjer je razvid-
no, da so zagotovljeni potrebni minimalni odmiki objektov in
naprav od ogroženih mest, kot so skladišče plina, vstopni
jaški rezervoarjev in otoki s točilnimi agregati.

Območje in objekti se morajo opremiti z gasilnimi apa-
rati za gašenje manjših in začetnih požarov.

Dostop za gasilska vozila se zagotovi po intervencijskih
poteh, ki potekajo po cestah, peš površinah, dvoriščih in
zelenicah.

23. člen
Varstvo zraka
Na obravnavanem območju in v bližnji okolici ni večjih

virov onesnaženja zraka. Pojavljajo se le individualna ku-
rišča. V območju ni dovoljena izgradnja objektov in lociranje
dejavnosti, ki lahko vplivajo na prekomerno onesnaženje
zraka.

24. člen
Varstvo voda
Odpadne vode iz obravnavanih objektov se speljejo v

predvidene nepretočne greznice na občasno praznjenje.
Meteorne vode s strešin se speljejo preko predvidene

meteorne kanalizacije v potok Senuša, s parkirišča in utrje-
nih asfaltnih površin pa preko ustrezno dimenzioniranega
oljnega separatorja.

25. člen
Varstvo plodne zemlje
Plodno zemljo se deponira ločeno od ostalega izko-

panega materiala in uporabi za urejanje zelenic na območ-
ju ZN.

26. člen
Obramba in zaščita
Vsi objekti v obravnavanem območju morajo biti dimen-

zionirani in projektirani za potresno območje VIII. stopnje po
MCS lestvici.

VIII. TOLERANCE

27. člen
Maksimalni oziroma minimalni horizontalni gabarit, do-

ločen v tem zazidalnem načrtu (U7 Zakoličbena situacija),
lahko odstopa ±10%.

Pri izvedbi komunalne infrastrukture so dopustne tole-
rance v taksnih mejah, da ne povzročajo sprememb predla-
ganih lokacij objektov in drugih predpisanih ureditev.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA

28. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na območju zazidalnega

načrta je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih
objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti grad-
bišča in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
Pred pričetkom izvedbe del mora investitor pravočasno ob-
vestiti upravljavce komunalnih naprav, ki so tangirani pri
predmetni gradnji.

29. člen
Odvoz odvečne zemlje
Na podlagi pridobitve dovoljenja za gradnjo je nosilec

posega v prostor dolžan komunalnemu nadzorniku Občine
Krško podati vlogo za določitev načina ravnanja z odvečnim
materialom, ki bo nastal ob izkopu.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem ob-

činskem organu za urejanje prostora v Občini Krško.

31. člen
Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta izvajajo pri-

stojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v občini.

32. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 1/15-352-20/98
Krško, dne 18. maja 2000.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

2367. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Obrtna cona Videm

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselji in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 44/97), 29. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS,
45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba
US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet
občine Krško na 15. seji dne 18. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o zazidalnem načrtu Obrtna cona Videm

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve

odloka o zazidalnem načrtu Obrtna cona Videm (Uradni list
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RS, št. 6/96), ki ga je izdelal ELITE d.o.o., Krško, pod št.
927/U.

2. člen
V 3. členu odloka se na koncu zbriše pika in doda:
», 279/19.«.

3. člen
V 7. členu odloka se za prvim odstavkom doda nov

drugi odstavek, ki glasi:
»Parcele je možno združevati.«.

4. člen
V 9. členu odloka se na koncu prvega odstavka zbriše

pika in doda: », 279/19.«.
V tretjem odstavku se za drugo alineo doda nova tretja

alinea, ki glasi:
»– maks. 34 m x 15 m + 2 x 12,5 m x 20 m, za dve

združeni parceli, kota slemena maks. 12 m nad koto tere-
na.«.

V četrtem odstavku se za besedo »– večkapna« izbriše
pika in doda »ali ravna streha.«.

V petem odstavku se za besedo »barve« doda »ali rjave
barve.«.

Druga alinea petega odstavka se črta.

5. člen
V 12. členu odloka se za številko »279/1« doda:
», 279/11, 279/19«.

6. člen
V 13. členu odloka se v prvem odstavku za številko

»284/8« doda:
», 279/11, 279/19«.

7. člen
V 15. členu odloka se v prvem odstavku črtajo številke:

»279/1« in » 282/1«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki

glasi:
»Na parcelah 279/1 in 282/1 se uredi za vsak objekt

svoj prostor za kontejner. Odvoz odpadkov z omenjenega
območja je urejen.«.

8. člen
V 16. členu odloka se pred prvim odstavkom doda nov

odstavek, ki glasi:
»Iz dostopne ceste (odsek 1334) se asfaltirata dva

odcepa širine 6 m za vhod v cono v skupni dolžini 65 m.«.
Črta se drugi in četrti odstavek ter doda nov odstavek,

ki glasi:
»Asfaltirajo se manipulativna dvorišča s parkirišči na

katerih se izvedejo lovilci olj.«.

9. člen
V 17. členu odloka se črta drugi odstavek in doda nov

drugi odstavek, ki glasi:
»Novi trasi sekundarnega vodovoda sta predvideni ob

zgornjem in spodnjem odcepu ceste v obrtno cono. Izvede-
ni sta iz PE cevi profila 90 mm. Odcepi do posameznih
objektov so iz PE cevi profila 63 mm.«.

V tretjem odstavku se črta:
»alkaten cevi profila 80 mm« in nadomesti z: »PE cevi

profila 90 mm«.
Doda se četrti odstavek, ki glasi:
»Pod povoznimi površinami se vodovodne cevi zaščitijo

z betonskimi cevmi ustreznega profila.«.

Doda se peti odstavek, ki glasi:
»Vodomerni jaški morajo biti locirani na dostopnem

mestu izven objektov.«.

10. člen
V 18. členu odloka se v prvem odstavku drugi stavek

črta in nadomesti s stavkom, ki glasi:
»Prestavitev se izvede iz PVC cevi profila 60 cm.«.
V drugem odstavku se doda nov stavek, ki glasi:
»Na parcelni št. 279/19 se kanalizacijski vod izvede v

betonski kineti pod objektom.«.
Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki

glasi:
»Pod povoznimi površinami se kanalizacijske cevi zašči-

tijo z betonskimi cevmi ustreznega profila.«.

11. člen
V 20. členu odloka se tretji odstavek črta in nadomesti

z novim, ki glasi:
»Nizkonapetostni razvod za napajanje delavnic se izve-

de s kablom PP00-A 4x150 mm2, ki se položi direktno v
zemljo.«.

V četrtem odstavku se del stavka črta in nadomesti z
novim, ki glasi:

»črta se: PP41 in valjancem FE ZN 25 x 4 mm« in
nadomesti z: »PP00-A 4x30 mm2«.

Za četrtim odstavkom se doda se nov peti odstavek, ki
glasi:

»Na delu trase elektroenergetskega omrežja, ki po-
teka pod cestiščem, se kable zaščiti s PVC cevmi profila
110 mm.«.

12. člen
V 21. členu odloka se za prvim odstavkom doda nov

odstavek, ki glasi:
»Z izgradnjo mestne plinske mreže je obvezno vse

objekte priključiti na njo po pogojih, ki jih bo določil upravlja-
lec.«.

13. člen
V 22. členu odloka se prvi odstavek črta in nadomesti z

novim, ki glasi:
»Na jugu območja poteka obstoječi sistem kabelske

kanalizacije, ki se delno prestavi. Novi vod se izvede iz PVC
cevi profila 200 mm in poteka vzporedno z gradbeno linijo.
Na obstoječi vod se zopet priključi za križiščem za Staro
vas. Trasa kabelske kanalizacije za napajanje objektov pote-
ka med objekti v PVC ceveh profila 110 mm. Na parceli št.
279/19 poteka razvod v betonski kineti pod objektom.«.

14. člen
V 23. členu odloka se v drugi alinei na koncu doda

besedilo, ki glasi:
»; le v enem primeru znaša odmik med objektoma 5 m,

vendar se medsebojna zunanja zidova izvedeta kot protipo-
žarna.«.

15. člen
Za 24. členom odloka se doda novo podpoglavje in

člen, ki glasi:
»OBRAMBA IN ZAŠČITA

24.a člen
Za primer vojne ni obvezna graditev zaklonišč. V prime-

ru neposredne vojne nevarnosti se bodo ustrezni objekti
prilagajali v zaklonišča dopolnilne zaščite in delali zaklonilni-
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ki. Pri objektih, ki niso podkleteni se izvede ojačitev mede-
tažne plošče v pritličju.«.

16. člen
V 28. členu odloka se v prvi alinei dodata številki, ki

glasita:
»279/11, 279/19«.

17. člen
V 31. členu odloka se prvi in drugi odstavek črta in

nadomesti z novim odstavkom, ki glasi:
»Pri projektiranju objektov so dopustna odstopanja od

organizacije programa po etažah, horizontalnih in vertikalnih
gabaritih (višine objektov ne smejo biti višje od 12 m nad
koto terena) in tras infrastrukturnih vodov, kar se opredeli z
izrisom iz zazidalnega načrta, kolikor je to opravičeno s
tehnološkim procesom za določeno dejavnost.«.

18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 352-25/99-605
Krško, dne 18. maja 2000.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

2368. Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnih
taks v Občini Krško

Na podlagi 3. člena odloka o komunalnih taksah v
Občini Krško (Uradni list RS, št. 16/97 in 67/98) izdajam

S K L E P
o vrednosti točke za obračun komunalnih taks

v Občini Krško

1
Vrednost točke za plačilo komunalnih taks znaša:

SIT
– za območje naselij Krško in Leskovec 9
– za območje naselij Brestanica,

Senovo in Kostanjevica 7
– za ostala območja 5

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z

dnem objave.

Št. 417-3/00/406
Krško, dne 22. maja 2000.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

PREBOLD

2369. Sklep o razrešitvi funkcij Volilne komisije občine
Prebold

Na podlagi 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni
list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na seji
dne 11. 5. 2000 sprejel naslednji

S K L E P

1
Razreši se funkcije Volilne komisije občine Prebold, ki

jo je imenoval občinski svet bivše Občine Žalec v naslednji
sestavi:

– predsednik, Jože Golič, roj. 1953, Na Dobravi 2,
3312 Prebold,

– namestnica predsednika, Milena Lesjak Tratnik, roj.
1954, Skozi gaj 11, 3312 Prebold,

– član, Alojzij Cilenšek, roj. 1937, Latkova vas 85,
3312 Prebold,

– član, Simon Gajšek, roj. 1976, Latkova vas 46, 3312
Prebold,

– član, Franc Povše, roj. 1932, Latkova vas 279, 3312
Prebold,

– namestnik člana, Zvone Breznikar, roj. 1969, Matke
79, 3312 Prebold.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 032-01/01/2000
Prebold, dne 11. maja 2000.

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak, univ. dipl. inž grad. l. r.

2370. Imenovanje volilne komisije Občine Prebold

Na podlagi 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni
list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na seji
dne 11. 5. 2000

I M E N O V A L
Volilno komisijo Občine Prebold

1
Imenuje se Volilna komisija občine Prebold v naslednji

sestavi:
– predsednik, Jože Golič, roj. 1953, Na Dobravi 2,

3312 Prebold,
– podpredsednik, Milena Lesjak Tratnik, roj. 1954,

Skozi gaj 11, 3312 Prebold,
– član, Franc Povše, roj. 1932, Latkova vas 279, 3312

Prebold,
– namestnik člana, Ivan Hribernik, roj. 1944, Latkova

vas 101, 3312 Prebold,
– član, Marjan Golavšek, roj. 1969, Matke 79, 3312

Prebold,
– namestnica člana, Klaudija Kač, roj. 1967, Šešče

pri Preboldu 13, 3312 Prebold,
– član, Simon Gajšek, roj. 1976, Latkova vas 46, 3312

Prebold,
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– namestnik člana, Ibrahim Parić, roj. 1952, Na zeleni-
ci 6, 3312 Prebold.

Sedež volilne komisije je Hmeljarska 3, 3312 Prebold.

2
Imenovanje se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije.

Št. 032-01/02/2000
Prebold, dne 11. maja 2000.

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

ROGAŠKA SLATINA

2371. Odlok o ureditvenem načrtu za območje CZ1
v Rogaški Slatini

Na podlagi 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina
(Uradni list RS, št. 31/99) in 102. člena poslovnika Občin-
skega sveta občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št.
31/99) in v skladu z določbami zakona o urejanju prostora
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/94) je Občinski svet občine Rogaška
Slatina na 16. redni seji dne 31. 5. 2000 sprejel naslednje
prečiščeno besedilo odloka o ureditvenem načrtu za ob-
močje CZ1 v Rogaški Slatini

O D L O K
o ureditvenem načrtu za območje CZ1

v Rogaški Slatini

1. člen
S tem odlokom se sprejema prečiščeno besedilo

odloka o ureditvenem načrtu za območje CZ1 v Rogaški
Slatini, ki ga je pod št. projekta 30/92 v oktobru 1992
izdelal in maja 1994 dopolnil IPING, d.o.o., Rogaška Slati-
na, Zdraviliški trg 13, v katerem je zajeto besedilo odloka o
dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje CZ1 v
Rogaški Slatini, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
69/98 in odlok o dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu
CZ1 v Rogaški Slatini, ki je bil sprejet na 16. redni seji
Občinskega sveta občine Rogaška Slatina dne 31. 5. 2000
in začne veljati z dnem veljavnosti tega odloka. Ta odlok (v
nadaljnjem besedilu: UrN) vsebuje tekstualni del s soglasji in
kartografski del s spremembami in dopolnitvami ureditvene-
ga načrta CZ1 v Rogaški Slatini, št. projekta API – 251, ki
ga je v maju 2000 izdelal API d.o.o. Ljubljana.

2. člen
Ureditveni načrt za območje CZ 1 posega v celoti v

katastrsko občino Rogaška Slatina.
Opis meje občine UrN: izhodiščna točka opisa meje je

na JZ fasadi restavracije Pošta (p. št. 817). Meja od tu v
smeri proti JZ prečka p. št. 816/2, 816/1, 816/4 (interno
obvoznico) in 1776 do osi železniškega tira, kjer zavije proti
SZ in poteka po osi do križanja s Celjsko cesto (parc.
1775). Zajame del križišča in zavije proti V preko parcele št.
605, po robu 603/3, preko ceste 1794/1 ter parcel 503 in
502, do individualne zazidave. Tu poteka po robu Celjske

ceste (p. št. 1791/1) do Z vogala parcele 437. Od tod dalje
poteka meja približno po gozdnem robu, preko parcel 437,
423/1, 424 in 425. Tu se meja naveže na S rob poti s p. št.
372 in poteka po njem do hotela Soča, kjer pot prečka.
Nadaljuje po SV robu parcele 365/1, v smeri proti JV preč-
ka p. št. 364 in 353 do roba pešpoti v Zdraviliškem parku.
Meja tu zavije pravokotno proti JZ do Celjske ceste, se
usmeri na JV, prečka Celjsko cesto in se naveže na JV rob
parcele 817 (Restavracija Pošta), na njenem J vogalu pa
zavije pod kotom 90 stopinj desno, tako da se naveže na
izhodiščno točko.

V SV delu UrN (objekt Stara pošta in hotel Ljubljanski
dom), kjer meja posega v sprejeti UrN CZ2, veljajo določila
tega odloka.

Območje znotraj opisane meje meri 13 ha.
Meja je točno prikazana v merilu 1:1000 v okviru kart-

nega dela UrN.

3. člen
Območje iz 2. člena tega odloka je namenjeno za

zdraviliške in centralne dejavnosti.
V ureditveno območje UrN je vključeno 13 obstoječih

objektov: hoteli – Beograjski dom, Slatinski dom, Trst, Slo-
venski dom in Ljubljanski dom, restavracija Pošta in Sonce,
Kulturni dom, zdravstveni dom, stara pošta, objekt obstoje-
čega kopališča Terme Rogaška, poslovni objekt s trgovino
Avtomotor in trgovsko – poslovni center Sonce.

V gradnji je objekt trgovsko-poslovni center pri obstoje-
čem objektu kopališča.

Predlagana zasnova zazidave in ureditev v okviru uredi-
tvenega območja vključuje:

1. izgradnjo novih objektov:
– objekt št. 1 – trgovinski center,
– objekt št. 5 – nov hotelski objekt,
– objekt št. 8 – dograditev hotela Slatinski dom in
– objekt št. 12 – nov hotelski objekt s trgovskimi lokali

v navezavi na objekt stara pošta,
– objekt št. 4 – poslovni objekt Območne obrtne zbor-

nice Šmarje pri Jelšah,
– objekt št. 16 – zunanji bazen (znotraj območja »A«),
– objekt št. 19 – glasbeni paviljon (znotraj območja

»B«).
2. Ureditev in prenovitev parkovnih in zelenih površin

na območju:
– med predvidenim trgovskim centrom in restavracijo

Sonce,
– hotelov Slatinski dom, Beograjski dom in predvideni-

mi hotelskimi objekti št. 5 in 12 ter
– med hotelom Trst in Slovenski dom.
3. Ureditev osrednje promenade, sprehajalnih poti in

ploščadi.
4. Ureditev prometnih površin in komunalne ureditve.
5. Rušenje devetih objektov, ki je potrebno za realiza-

cijo UrN: (objekti so oštevilčeni po kartnem prikazu inventa-
rizacije)

– objekt št. 2 – stanovanjski objekt,
– objekt št. 3 – garaže,
– objekt št. 4 – objekt Petrola,
– objekt št. 7a – nadstrešek odprtega skladišča,
– objekt št. 15 – obstoječi skladiščni objekt DO Jelša,
– objekt št. 17 – paviljon – čevljarstvo, trgovina,
– objekt št. 18 – paviljon – zlatar,
– objekt št. 19 – paviljon – optik,
– objekt št. 20 – paviljon – frizerstvo.
Objekt št. 17, 18, 19 in 20 je dopustno, kolikor to

dopušča zasnova in konstrukcija, vključiti v novo predvideni
objekt št. 12.
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Ureditev večnamenskega prireditvenega prostora s pa-
viljonskim objektom je predvidena na območju, ki ga opre-
deljuje na JZ potok Negonjščica, na SV opuščena Celjska
cesta in parkirišča, na SZ povezovalna cesta in na JV resta-
vracija Sonce (območje “B”).

4. člen
Pogoji za urbanistično oblikovanje območja in arhitek-

turno oblikovanje objektov.
Zasnova novih hotelskih objektov naj sledi osnovnemu

konceptu Zdravilišča – nizanje posamičnih objektov z vme-
snimi zelenimi površinami, vzdolž bivše prometne ceste Ce-
lje–Rogatec, ki se preuredi v zeleno sprehajališče.

Celotno območje z obstoječo in predvideno zazidavo
je potrebno prometno navezovati na novo mestno obvozno
cesto vzdolž železniške proge.

Novi hotelski objekti se prometno navezujejo na dovoz-
ni cesti d1 in d2, ter preko ceste B na mestno obvozno
cesto.

Novi objekt trgovskega centra se preko ceste A pro-
metno navezuje na mestno obvozno cesto in na obstoječo
Celjsko cesto.

Obstoječi objekt Zdraviliški trg 1 se preko začasne
dovozne ceste Dz prometno navezuje na dostopno pot do
hotela Soča (znotraj območja “C”).

Predvideni večnamenski prireditveni prostor se z do-
stopno potjo in povezovalno cesto na SZ prometno navezu-
je na mestno obvozno cesto in na obstoječo Celjsko cesto.

Obvezno je potrebno urediti parkirne površine, kot je to
opredeljeno v kartnem delu UrN in v obsegu, ki ga narekuje-
jo zmogljivosti obstoječih in predvidenih objektov.

Obvezni so odmiki novih objektov od dovoznih cest in
osrednje promenade, kot je to določeno v geodetski konti-
rani situaciji.

Obvezni so odmiki novih objektov od dovoznih cest in
osrednje promenade, kot je to določeno v geodetski konti-
rani situaciji.

Obvezno je potrebno upoštevati v grafičnih prilogah
določeno osnovno členitev površin po namenu, osnove za-
količenja objektov in ureditev parkovnih in drugih zelenih
površin. Pred posegi v prostor je obvezno izdelati načrt
zunanje ureditve.

Vse ureditve v okviru ureditvenega območja morajo biti
v skladu s smernicami, ki jih je izdelal ZVNKD Celje.

Obvezno je potrebno zasaditi in urediti drevorede ob
mestni obvozni cesti, potoku Negonjščica, ter ob osrednji
promenadi. Urediti je potrebno gozdni rob, vzdolž SV meje
obravnavanega območja.

Dvojni drevored vzdolž sprehajalne ceste je potrebno
mestoma prekiniti, da se zagotovijo vedute na objekte kvali-
tetne kulturne in naravne dediščine.

V okviru urejanja parkovnih in drugih zelenih površin ter
drevoredov je potrebno odstraniti bolna dotrajana drevesa.
Zasaditev in izbor drevesnih vrst, ureditev cvetličnih gred,
ploščadi, vrtov in zelenic je potrebno izvajati na podlagi
posebnega projekta hortikulturne ureditve območja.

Pri nadaljnjem načrtovanju novih objektov na podlagi
podrobnejših programov in znanih investitorjev, je potrebno
upoštevati v kartnem delu UrN opredeljene tlorisne in višin-
ske gabarite.

Pogoji oblikovanja objektov ob Celjski cesti (promena-
da):

*Objekt št. 16 – zunanji bazen (znotraj območja “A”)”.
Tlorisni gabarit je omejen po širini na širino ploščadi

obstoječega zunanjega bazena, po dolžini pa na dolžino
obstoječega platoja.

Vertikalni gabarit je omejen na koto ploščadi obstoje-
čega bazena kot višinski maksimum oziroma na koto obsto-
ječe zunanje ureditve ob kulturnem domu kot višinski mini-
mum.

Oblikovno mora biti dograjen del zunanjega bazena
usklajen z že zgrajenim delom bazenskega kompleksa. Ob-
jekt se v celoti navezuje na obstoječe objekte in naprave.

Z izgradnjo zunanjega bazena in naprav ob njem se ne
sme zastirati pogled na fasado Vile Golf in njeno parkovno
ureditev.”

*Objekt št. 4 – poslovni objekt Območne obrtne zbor-
nice Šmarje pri Jelšah.

Tlorisni gabarit objekta je 14 x 14 m z minimalnimi
odstopanji.

Višinski gabarit objekta predstavlja izgradnjo pritličja in
dveh etaž.

*Hotelski objekt št.12
Višina kapi ne sme presegati kapi hotela Slovenija.

Oblikovanje objekta mora biti prav tako prilagojeno hotelu
Slovenija in v centralnem delu podrejeno osni zasnovi tega
objekta.

*Hotelski objekt št. 5 in prizidek k Slatinskem domu
Višina objektov ne sme presegati višine kapi Slatinske-

ga doma. Skupaj s hotelom Beograd predstavljata robno
pozidavo ob centralnem parku pred hotelom Beograd. Opre-
deljen tlorisni gabarit predstavlja maksimalni gabarit možne
pozidave.

Pri načrtovanju objektov je potrebno pridobiti dodatne
pogoje oblikovanja od ZVNKD Celje, z upoštevanjem funkcij
in navezav na sosednje objekte.

*Objekt trgovsko-poslovni center št. 3
Tlorisni gabarit predstavlja gabarit obstoječega objekta

kopališča razširjen v linijo vzdolžne fasade bazena.
Oblikovanje mora upoštevati členitev obstoječega ob-

jekta – dveh simetričnih delov z vmesnim dvoriščem. Višina
kapi ne sme presegati kapi restavracije Sonce.

Oblikovanje fasade naj bo v odnosu do hotela Slovenija
na drugem koncu promenade.

*Objekt št.15
V primeru adaptacije in dograditve je potrebno obliko-

vanje fasade prilagoditi tako, da skupaj z restavracijo Sonce
in objektom št. 3 predstavlja oblikovno celoto.

Kolikor se bodo objekti št. 5, 6, 7 in 18 izvajali po
fazah, mora biti v vsaki fazi izvedbe zagotovljena nemotena
funkcija zdravstvenega doma, vključno z vsemi potrebnimi
funkcionalnimi dostopi in pogoji delovanja, ki jih je ob vsako-
kratnem posegu potrebno usklajevati z upravljavcem Zdravs-
tvenega doma.

Dolgoročno je objekt namenjen spremljajočim dejav-
nostim k objektom 5, 6 in 7, zdravstvena dejavnost pa se
mora premestiti bližje k urbanim centrom, s čemer se zago-
tovi njena vključitev v funkcijo javnih služb in s tem ustrezna
dostopnost.

5. člen
Odstopanja od tlorisnih dimenzij objektov navedenih v

4. členu tega odloka so možna po daljši stranici za ± 1 m,
po krajši stranici za ± 0,5 m.

6. člen
Pogoji za realizacijo območja glede komunalnega ure-

janja so:
– za ceste in komunalne napeljave in naprave, predvi-

dene z UrN, je potrebno izdelati načrte za izvedbo ob po-
prejšnjem zakoličenju osi cest in predvidenih komunalnih
napeljav in naprav, v skladu z zakoličbeno situacijo UN in
situacijo komunalnih naprav in napeljav:
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– ob izdelavi projektov za izvedbo je v načelu potrebno
upoštevati elemente (trase, dimenzije, višine, radije idr.),
podane v UN; višine cest je potrebno uskladiti in morebitno
korigirati glede na pridobljene podatke ob zakoličenju –
potrebna je uskladitev med projektiranimi niveletami in po-
danimi višinskimi kotami objektov;

– predvidena je izgradnja cest, imenovanih A, B, D1,
D2, z naslednjim normalnim profilom:

*širina vozišča je 5,5 m z enostranskim prečnim nagi-
bom,

*asfaltna koritnica širine 0,50 m je ob nižjem robu
vozišča in je vključena v širino ceste,

*vozišče je obojestransko zaključeno z robnikom
15/30.

– V celoti se preuredi Celjska cesta v območju UrN:
*na odseku od križanja z železnico, do vzhodne meje

individualne gradnje, se rekonstruira na širino 5,50 m, z
enostranskim hodnikom za pešce širine 1,60 m na vzhod-
nem delu,

*rekonstrukcija Celjske ceste od »Sonca« do »Pošte«
predvideva ureditev peš cone z dvojnim drevoredom (API,
št. 5/91);

– mestna dovozna cesta se rekonstruira na širino 7 m z
obojestransko kolesarsko stezo, širine 1,60 m;

– predvidena je ureditev začasnega dostopa do objek-
ta Zdraviliški trg 1, imenovanega Dz (znotraj območja “C”);

– odvajanje meteornih in sanitarnih voda je potrebno
izvesti v ločenem sistemu v skladu z UN. Vse zaledne vode
je potrebno zajeti na robu predvidene ureditve, ter jih preko
kanalet, oziroma travne mulde speljati v projektirano meteor-
no kanalizacijo;

– za oskrbo s pitno in požarno vodo je potrebno preu-
rediti in razširiti obstoječe vodovodno omrežje; krožno hi-
drantno omrežje mora biti iz cevi s premerom min. 125 mm
in z nadzemnimi hidranti;

– za oskrbo predvidenih objektov z električno energijo,
je potrebno preurediti in razširiti obst. električno omrežje
skladno z določili in pogoji Elektro Celje po idejni rešitvi
elektrifikacije;

– enako velja tudi za TT omrežje;
– vse javne površine – predvsem komunikacije bodo

opremljene z javno razsvetljavo na podlagi izvedbenih pro-
jektov.

7. člen
Ostala določila:
– zagotoviti je potrebno nemoteno funkcioniranje ob-

stoječega dela zdravilišča in okolnih objektov v času gradnje
in izvajanja UN,

– izvesti je potrebno ureditve in pogoje sanitarne inš-
pekcijske službe ter pogoje požarne varnosti;

– omogočiti je potrebno organiziran odvoz odpadkov s
strani pristojne komunalne službe OKP Rogaška Slatina;

– nosilci izvajanja ureditve stavbnih zemljišč in infra-
strukturnih ureditev na območju UN so: Sklad za urejanje
stavbnih zemljišč občine Šmarje pri Jelšah, IPING in OKP
Rogaška Slatina, Elektro Celje, Podjetje za PTT promet
Celje, Zdravilišče Rogaška Slatina.

8. člen
Za graditev objektov in naprav na območju UN mora

investitor pridobiti lokacijsko dovoljenje, ki ga v skladu s
pogoji tega odloka izda pristojni upravni organ.

9. člen
Vse začasne in končne prometne rešitve, ki niso pred-

videne s tem odlokom, se rešujejo z lokacijsko dokumenta-
cijo.

10. člen
Ureditveni načrt je na vpogled občanom, organizacijam

in skupnostim pri pristojnem občinskem organu.

11. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-

stojne inšpekcijske službe.

12. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati tek-

stualni del odloka o ureditvenem načrtu za območje CZ1 v
Rogaški Slatini (Uradni list RS, št. 47/94) in odloka o dopol-
nitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje CZ 1 v
Rogaški Slatini (Uradni list RS, št. 69/98), še naprej pa
ostanejo v veljavi vsa soglasja in kartografski del s spremem-
bami iz 1. člena tega odloka.

13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po dnevu objave v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-16-2/00
Rogaška Slatina, dne 31. maja 2000.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

SLOVENJ GRADEC

2372. Odlok o splošni prepovedi parcelacije in
sprememb namenske rabe za območja izdelave
prostorsko izvedbenih načrtov v proračunskem
letu 2000 v Mestni občini Slovenj Gradec

Na podlagi 49. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84) in 16. čle-
na statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št.
29/99) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na
17. seji dne 30. 3. 2000 sprejel

O D L O K
o splošni prepovedi parcelacije in sprememb

namenske rabe za območja izdelave prostorsko
izvedbenih načrtov v proračunskem letu 2000

v Mestni občini Slovenj Gradec

SPLOŠNO

1. člen
S tem odlokom se razglaša splošna prepoved delitve

obstoječih parcel, prepoved graditve in prepoved spremem-
be kulture zemljišča na območjih, kjer je predvidena izdela-
va prostorsko izvedbenih načrtov po proračunskem progra-
mu za leto 2000.

2. člen
Dokumentacija vsebuje:
– besedilo odloka,
– obrazložitev,
– kartografska dokumentacija: ureditvena območja

PIN, ki se bodo izdelali v proračunskem letu 2000 v merilu
1 : 5 000 (geodetska podlaga: DKN).
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OBMOČJE PREPOVEDI PARCELACIJE STAVBNIH
ZEMLJIŠČ

3. člen
Parcelne številke v posameznih območjih so povzete

po DKN (digitaliziranih katastrskih načrtih), ki so le delno
usklajeni s pismenim delom katastrskega operata. Zato je
navedene parcelne številke mogoče razumeti zgolj kot povr-
šine, ki jih tangira ureditveno območje prostorsko izvedbe-
nega načrta. Natančna opredelitev in s tem izvršitev določil
4. člena tega odloka bo možna le pri posamezni vlogi za
parcelacijo na podlagi uradne katastrske situacije na katero
se interpolira poligon ureditvenega območja.

04 ZN Pod gradom
k.o. Stari trg: *133, *156/1, *232, *266, *267, *268,

*57, *99/1, *99/2, 105/1, 105/2, 105/4, 105/5,
1305/1 (del), 1348/1, 1358, 75, 76, 77 (del), 8486, 87,
88/1, 88/2, 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 90/7,
90/8, 91/1, 91/2, 93/1, 93/3, 93/4, 99/18, 99/19,
99/2, 99/3, 99/8, 99/9, *247, *248, 103/4, 103/5,
104/1 (del), 78 (del), 104/2 (del), 103/1 (del), 104/3,
99/6.

11 ZN Katica
k.o. Slovenj Gradec: 772/1, 772/2, 777/1, 778/6,

784, 785/1, 785/2, 785/3, 785/6, 786/1, 786/2,
786/3, 787, 790/13, 790/18, 790/2, 790/20, 790/3,
790/4, 790/9, 791/1, 791/2, 791/4, 795/1, 801/8,
804/6.

31 UN Sotočje
k.o. Slovenj Gradec: 1/3, 1/4, 1008/25, 1008/26,

1008/27, 1012/9, 1018/1, 1018/2, 202, 203/1,
203/2, 204, 205, 206, 207/1, 207/2, 208, 209/1,
209/2, 209/3, 210, 211, 212, 213/1, 213/2, 213/7,
244/1, 244/14, 244/15, 244/2, 244/20, 244/21,
244/22, 244/23, 244/26, 244/28, 244/29, 244/39,
244/40, 244/41, 244/42, 244/43, 244/44, 244/5,
244/6, 244/7, 246/1, 246/2, 248, 249/3.

33 UN Mestno pokopališče
k.o. Stari trg: *219, 1342/7, 215/15, 246/1,

246/13, 246/14, 246/2, 246/3, 246/4, 246/6, 246/7,
247, 249 (del), 250/1, 250/2, 250/3, 251/1, 251/2,
251/3, 252/1, 252/5, 256/5 (del), 256/7.

52 LN Cesta Ozare
k.o. Stari trg: 84, 87, 88/2, 77, 90/5, 90/3, 90/8,

90/1, 90/4, 91/1, 1348/1, 94/1, 94/2, 94/13, 96/1,
1310/2, 1364, *253.

k.o. Slovenj Gradec: 1065/1, 1065/2, 1008/1,
1059, 1061, 340/3, 341/3, 340/1, 341/1, 341/6,
343/3, 344/2, 344/1, 345/2, 345/3, 345/4, 335,
332/4, 346/3, 346/2, 346/1, 352, 322, 311, 309,
1043, 307/1, 299/1, 296, 294/4, 291/1, 290, 289/1,
289/2, 294/3, 291/2, 293, 288, 286/1, 285/1, 286/4,
284, 281, 271, 265, 266, 264, 1057, 1055/1, 244/24,
244/19.

4. člen
Splošna prepoved velja do sprejetja prostorsko izved-

benih načrtov.

KONČNE DOLOČBE

5. člen
Splošna prepoved ne velja za zemljišča, za katera je

bilo do uveljavitve tega odloka izdano pravnomočno lokacij-
sko oziroma gradbeno dovoljenje.

6. člen
Dokumentacija iz 2. člena tega odloka je občanom na

vpogled v Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja
Mestne občine Slovenj Gradec. En izvod dokumentacije se
posreduje Oddelku za urejanje prostora na Upravni enoti
Slovenj Gradec.

7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Župan
Mestne občine
Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

ŠTORE

2373. Odlok o organizaciji dela Občinske uprave
občine Štore

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
10/97 in 74/98) in 16. člena statuta Občine Štore (Uradni
list RS, št. 66/99) in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in
kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih
mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98 in
56/98) je Občinski svet občine Štore na 12. seji dne 15. 5.
2000 na predlog župana sprejel

O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske

uprave občine Štore

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava, določi

organizacija in delovno področje ter urejajo druga vprašanja
v zvezi z delovanjem Občinske uprave občine Štore.

2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge

naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih po-
dročjih, ki so določena s tem odlokom.

3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z

občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil,
državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi orga-
nizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in
obvestil ter preko skupnih delovnih teles.

4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi

sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obve-
ščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferen-
cah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s pred-
stavniki javnega obveščanja, oziroma na drug ustrežen na-
čin, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske
uprave.
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Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, po-
jasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo
predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in tajnik
občine, po njunem pooblastilu pa tudi drug delavec občin-
ske uprave.

II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE
UPRAVE

5. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Štore

ustanovi enovit organ Občinska uprava občine Štore s sede-
žem Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore (v nadaljevanju:
občinska uprava).

Občinska uprava zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog

občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pra-

vic interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v
postopkih,

– polno zaposlenost delavcev občinske uprave,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

6. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne in admi-

nistracijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno-pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti, turizma in kmetijstva,
– družbenih dejavnostih,
– varstva okolja in urejanje prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

7. člen
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristoj-

nosti občine:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in

tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzor-
ni odbor ter druge občinske organe;

– kadrovske zavede,
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe

občinskih organov,
– gospodarjenje z zgradbo občine in tehnično opre-

mo,
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov

občine,
– ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje,
– nudi strokovno pomoč krajevni skupnosti pri njenem

delovanju,
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

8. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinska upra-

va opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki

jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in prav-

no spremljanje pogodb,
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim

občinskim organom,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

9. člen
Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postop-

kih na I. stopnji,
– vodi evidenco o upravnih stvareh,
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pri-

stojni organi,
– nudi strokovno in pravno pomoč pri izvajanju volilnih

opravil,
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.

10. člen
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v

skladu s predpisi, ki urejajo  to področje,
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun prora-

čuna,
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri

sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih ak-
tov s področja javnih financ,

– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti obči-
ne in daje mnenja k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,

– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in
v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo
uvedbo oziroma usklajevanje,

– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

11. člen
Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske

usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s po-
dročja gospodarstva,

– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe,
kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjet-
ja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,

– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

12. člen
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava

opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na

različnih področjih družbenih dejavnostih,
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proraču-

nom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih
družbenih dejavnosti in opravlja nadzor nad izvajanjem pro-
gramov,

– pripravlja in izvaja programe javnih del,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih

dejavnosti.

13. člen
Na področju urejanja prostora občinska uprava oprav-

lja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za spremljanje pro-

storskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih
izvedbenih aktov,

– pripravlja prostorske akte občine,
– izdaja lokacijske dokumentacije,
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje

posegov v prostor,
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam

pri urejanju prostora,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
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14. člen
Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja

naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne pro-

grame in študije ranljivosti okolja za območje občine,
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic

in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih

določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

15. člen
Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture

občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organi-

zacijo gospodarskih javnih služb,
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb,

skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvaja-
njem,

– pripravlja projekte in investicijske programe in oprav-
lja nadzor nad investicijami,

– opravlja druge naloge na tem področju.

16. člen
Občinska uprava v režijskem obratu, ki je samostojna

notranja organizacijska enota občinske uprave, opravlja de-
javnosti naslednjih gospodarskih javnih služb:

– vzdrževanje in urejanje pokopališč,
– vzdrževanje in urejanje lokalnega vodovodnega

omrežja,
– vzdrževanje in urejanje javnih površin.

17. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.

Občinska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem občin-
skih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zade-
ve iz svoje pristojnosti.

18. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redar-

stva. Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad
izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s kateri-
mi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.

19. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delav-

cev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in
občinskega redarstva se določijo s posebnim odlokom.

III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV

20. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in

zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za
vodenje občinske uprave.

21. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga

imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koor-

dinira delo delavcev občinske uprave in jim nudi strokovno

pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in
skrbi za delovno disciplino,

– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in

vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v
občini,

– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje
nalog občinske uprave,

– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Tajnik občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se

nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovorno-
sti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga
župan za to pooblasti.

Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
Tajnik občine mora imeti najmanj višjo strokovno izo-

brazbo.

22. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter

razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja ob-
činske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec se določi s
pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi,
ki ga izda župan.

23. člen
Posamezne naloge občinske uprave, ki je določena s

tem odlokom, opravi tisti delavec v  katerega delovno po-
dročje spada naloga po pravilniku o sistemizaciji delovnih
mest, oziroma po svoji naravi.

Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v
delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave,
jo opravi delavec, ki ga določi tajnik občine.

24. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z

zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o
sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in poob-
lastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni
in drugi predpisi ter po navodilu tajnika občine. Za svoje
delo so odgovorni tajniku, disciplinsko in odškodninsko pa
županu.

25. člen
V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župa-

na oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja iz
delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo
kolegija glede na obravnavano problematiko.

Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa tajnik
občine. Kolegij se sklicuje po potrebi.

26. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje

več delavcev, oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj
znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine in druge obli-
ke sodelovanja.

S sklepom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne
skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbe nalog.

27. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno preučevanje ali po-

sebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo
opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno
skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog.

S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se lahko
določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in
drugi pogoji za njeno delo.



Uradni list Republike Slovenije Št. 49 / 6. 6. 2000 / Stran 6801

IV.PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
Župan Občine Štore v 15 dneh po uveljavitvi tega odlo-

ka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Občinski
upravi občine Štore, ki je podlaga za razporeditev delavcev
na ustrezna delovna mesta.

29. člen
Ne glede na določbo petega odstavka 21. člena tega

odloka, je lahko do 1. 1. 2003 za tajnika občine imenovan
tudi kdor ne izpolnjuje s tem odlokom določenih pogojev o
strokovni izobrazbi.

Kdor je za tajnika občine imenovan na podlagi določila
prejšnjega odstavka, si mora ustrezno strokovno izobrazbo
pridobiti najkasneje do 1. 1. 2003.

30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 08102-0002/00-001
Štore, dne 15. maja 2000.

Župan
Občine Štore

Franc Jazbec l. r.

VRANSKO

2374. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Žalec – za območje
Občine Vransko

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90), 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93 in 71/93) in 16. člena statuta Občine Vran-
sko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine
Vransko dne 21. 12. 1999 na 14. redni seji s sklepom št.
134 soglasno sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E   S P R E M E M B
 I N   D O P O L N I T E V   P R O S T O R S K I H

S E S T A V I N
dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000
in srednjeročnega družbenega plana Občine

Žalec – za območje Občine Vransko

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet in cilj sprememb in dopolnitev planskih aktov)

S tem programom se podrobneje določijo vsebine in
obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih na-
log, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in spreje-
manja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgo-
ročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 (Urad-

ni list RS, št. 21/90) in spremembe in dopolnitve prostor-
skih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93,
7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 13/96, 35/96, 43/96,
72/97, 7/98) (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve
občinskih planskih aktov), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih ak-
tov, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obvez-
nosti, ki jih morajo pri tem opraviti, roki za posamezne faze
priprave prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ter
sredstva, potrebna za njihovo pripravo. Ta program določa
še nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov.

2. člen
(vsebina in obseg sprememb in dopolnitev planskih aktov)

Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se
pripravijo v tekstualni in grafični obliki tako, da bodo pri tem
ustrezno upoštevane zahteve:

– zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84
in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr),

– navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih
podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni
list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju: NPA).

– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93).
Vsebina sprememb in dopolnitev občinskih planskih

aktov se nanaša na opredelitev naslednjih posegov:
– uskladitev z republiškimi obveznimi izhodišči prostor-

skih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana RS (s
področja infrastrukture, varstvo naravne in kulturne dedišči-
ne, deponije ...,

– spremembe mej ureditvenih območjih naselij ter mej
stavbnih zemljišč za potrebe poselitve na podlagi posamez-
nih pobud za gradnjo (Klance-Klokočovc, S del trga Vran-
sko, Podgorica, Podrigl, Čeplje, Ločica, Prapreče itd.),

– razširitev ureditvenega območja Brode za obrtno tr-
govsko cono,

– opredelitev obrtno-trgovske cone ob priključku Čep-
lje,

– opredelitev območja športnega parka tehnične kultu-
re in avtodroma Janez Puh- J. Puch,

– razširitev območja za šport in rekreacijo (S od baze-
na nameniti za pridobitno dejavnost),

– določitev območja AC z možnostjo izvoza na Ločici
pri Vranskem,

– in druge utemeljene pripombe.

3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev planskih

aktov:
a) nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih pod-

lag in drugih strokovnih gradiv se določi z neposrednim
naročilom strokovni organizaciji iz 69. člena ZUNDPP,

b) kot koordinator postopka priprave in sprejemanja
planskih aktov se določi župan Občine Vransko oziroma
občinska strokovna služba, pristojna za prostor.

II. SOGLASODAJALCI

4. člen
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi spre-

memb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
2. Ministrstvo za okolje in prostor za področje poseli-

tve, varstva okolja, varstvo narave in varstvo naravne dedišči-
ne in vodnega gospodarstva,
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3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Ce-
lje,

4. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
5. Elektro Celje,
6. Eles Ljubljana,
7. Ministrstvo za promet in zveze,
8. VOC Celje,
9. Ministrstvo za obrambo,
10. Telekom Slovenije, PE Celje,
11. Geoplin d.o.o.,
12. Komunalno podjetje Žalec.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka določijo

pred začetkom sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov pogoje, ki jih mora pripravljalec sprememb in dopolni-
tev občinskih planskih aktov upoštevati pri njegovi pripravi.
Od vrste posega (2. člen programa) je odvisno, kateri organi
in organizacije z navedenega seznama bodo določili pogoje
pri posameznem posegu.

Kolikor se v poteku priprave sprememb in dopolnitev
občinskih planskih aktov ugotovi, da je potrebno pridobiti
strokovne podlage oziroma predhodna mnenja in pogoje ter
soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem
odstavku, se le-ta pridobe v postopku oziroma, če se ugoto-
vi, da katero od zgoraj naštetih soglasij ni potrebno, se le-ta
opusti.

III. TERMINSKI PLAN

5. člen
Postopek priprave, sprejema in dopolnitev občinskih

planskih aktov bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– s pripravo strokovnih podlag za sprememb in dopol-

nitve občinskih planskih aktov se prične v januarju 2000,
– osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih

aktov se občinskem svetu v roku 3 mesecev po prejemu
vseh strokovnih podlag in pogojev,

– občinski svet sprejme sklep o enomesečni javni raz-
grnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov v roku 15 dni po prejemu gradiva iz prejšnje alinee;
sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS,

– javna razgrnitev se izvede na sedežu občine in traja
30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje
alinee,

– javna razprava se izvede na sedežu Občine Vransko
v času trajanja javne razgrnitve,

– občani, organi in organizacije, ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo svoje pisne pripombe v času
trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev
občinskih planskih aktov,

– občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlo-
gov, podanih v času javne razgrnitve,

– občinski svet v roku 30 dni po sprejetju stališč do
pripomb in predlogov iz prejšnje alinee naloži občinski stro-
kovni službi, da poskrbi za pripravo usklajenega osnutka
sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma
dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so
se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter ga posre-
duje na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostor-
sko planiranje (v nadaljevanju: MOP), s predlogom za ugoto-
vitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike
Slovenije (v nadaljevanju: republiški prostorski plan).

Po sprejemu sklepa Vlade RS o usklajenosti dopolnje-
nega osnutka sprememb in dopolnitev planskih aktov z ob-
veznimi izhodišči republiškega prostorskega plana, posre-
duje župan usklajen predlog planskih aktov občinskemu
svetu občine v obravnavo in sprejem.

Odlok se objavi v Uradnem listu RS.

IV. KONČNI DOLOČBI

6. člen
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev planskih

aktov se pridobijo v proračunu Občine Vransko.

7. člen
Ta program začne veljati takoj, ko ga sprejme Občinski

svet občine Vransko.

Št. 350-03/009-2000
Vransko, dne 21. decembra 1999.

Župan
Občine Vransko

Franc Sušnik l. r.

Popravek

V sklepu o uskladitvi vrednosti točke v odvetniški tarifi,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 39-1902/00 z dne
12. 5. 2000, se na koncu akta doda besedilo:

K spremembi zvišanja vrednosti odvetniške točke je
dalo soglasje Ministrstvo za pravosodje dne 21. 4. 2000
pod št. 429-01-1/00.

Uredništvo
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Popravek

V dodatku k pravilom igre na srečo “Petica”, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 42-1968/00 z dne 19. 5.
2000, se 2. in 3. točka pravilno glasita:

2. Zadnji dan prodaje srečk 2. serije igre Petica je
24. 5. 2001.

3. Zadnji dan za izplačilo dobitkov 2. serije srečk Peti-
ca je 24. 8. 2000.

Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe

– Obvestilo, da odlok o spremembi meje med naseljema Rapljevo in Vrbovec, objavljen pod ObčinoDobrepolje, velja tudi za Občino Kočevje

Obvestilo

Obveščamo vse uporabnike, da odlok o spremembi
meje med naseljema Rapljevo in Vrbovec, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 101-4825/99 z dne 16. 12. 1999,
pod Občino Dobrepolje, kjer sta podpisnika župan Obči-
ne Dobrepolje in Občine Kočevje, velja tudi za Občino
Kočevje.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž.
grad. l. r.

DRŽAVNI ZBOR
2331. Odlok o potrditvi letnega obračuna Banke Slove-

nije za leto 1999 in o razporeditvi presežka pri-
hodkov nad odhodki (OdLOBS99) 6649

2332. Odlok o potrditvi finančnega načrta Banke Slo-
venije za leto 2000 (OdFNBS2000) 6649

2333. Nacionalni program zdravstvenega varstva Repub-
like Slovenije – zdravje za vse do leta 2004
(NPZV) 6650

VLADA
2334. Uredba o prenehanju veljavnosti uredb o preobli-

kovanju javnih podjetij za proizvodnjo električne
energije 6678

2335. Uredba o spremembi uredbe o emisiji snovi v zrak
iz naprav pri pridobivanju aluminija 6679

2336. Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog 6680
2337. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod

iz objektov in naprav za proizvodnjo perboratov 6702
2338. Uredba o določitvi območnih geodetskih uprav

Geodetske uprave Republike Slovenije, njihovih
območij in sedežev 6704

MINISTRSTVA
2339. Pravilnik o strokovnem izpitu in o preizkusu stro-

kovne usposobljenosti inšpektorjev za šolstvo in
inšpektorjev za šport 6710

USTAVNO SODIŠČE
2340. Sklep o začasnem zadržanju izvajanju dela pete-

ga odstavka 138. člena, drugega odstavka 146.
člena in prvega odstavka 235. člena zakona o
varnosti cestnega prometa 6730

VSEBINA

2341. Odločba o ugotovitvi, da je bil odlok o spremem-
bah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditve-
nih pogojih Občine Hrpelje-Kozina v neskladju z
zakonom in o razveljavitvi odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih Občine Hrpelje-Kozina 6731

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2342. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o razvr-

stitvi zdravil na liste 6733
2343. Sklep o spremembah in dopolnitvah odvetniške

tarife 6746
2344. Pravilnik o organizaciji stalne arbitraže pri Gos-

podarski zbornici Slovenije 6747
2345. Spremembe in dopolnitve o postopku pred stal-

no arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije 6750
2346. Pravilnik o arbitražnem postopku pred stalno ar-

bitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije
6752

2347. Pravilnik o posredovalnem postopku pred stalno
arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije 6758

OBČINE
BISTRICA OB SOTLI

2348. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli
za leto 2000 6761

2349. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni
za stavbna zemljišča in povprečnih stroških ko-
munalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Bi-
strica ob Sotli za leto 2000 6762

BREZOVICA
2350. Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skup-

nosti na območju Občine Brezovica 6763

Stran Stran
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DOBROVNIK
2351. Odlok o proračunu Občine Dobrovnik za leto

2000 6764
2352. Odlok o javnem redu in miru na območju Občine

Dobrovnik 6765
2353. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Lendava za območje Občine Dobrovnik 6769

2354. Odlok o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov s
prostorskimi sestavinami planov Občine Dobrov-
nik 6770
KIDRIČEVO

2355. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev konce-
sije za opravljanje gospodarske javne službe red-
nega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest
v Občini Kidričevo 6771

2356. Odlok o priznanjih Občine Kidričevo 6773
KRANJ

2357. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne
občine Kranj za leto 1999 6774

2358. Odlok o organizaciji in delovnem področju Ob-
činske uprave mestne občine Kranj 6774

2359. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic na-
jemnikov stanovanj v Mestni občini Kranj 6777

2360. Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katere
ni potrebno lokacijsko dovoljenje 6778

2361. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem 6779
KRANJSKA GORA

2362. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-
storskih ureditvenih pogojih za območje Občine
Kranjska Gora 6784

2363. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in družbenega plana Ob-
čine Jesenice za Občino Kranjska Gora 6784
KRŠKO

2364. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2000 6785
2365. Odlok o zazidalnem načrtu za poslovne objekte v

Stari vasi 6787
2366. Odlok o zazidalnem načrtu Bencinski servis Kri-

žaj 6789
2367. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o za-

zidalnem načrtu Obrtna cona Videm 6792
2368. Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnih

taks v Občini Krško 6794
PREBOLD

2369. Sklep o razrešitvi funkcij Volilne komisije občine
Prebold 6794

2370. Imenovanje volilne komisije Občine Prebold 6794
ROGAŠKA SLATINA

2371. Odlok o ureditvenem načrtu za območje CZ1
v Rogaški Slatini 6795
SLOVENJ GRADEC

2372. Odlok o splošni prepovedi parcelacije in spre-
memb namenske rabe za območja izdelave pro-

storsko izvedbenih načrtov v proračunskem letu
2000 v Mestni občini Slovenj Gradec 6797

ŠTORE
2373. Odlok o organizaciji dela Občinske uprave obči-

ne Štore 6798

VRANSKO
2374. Program priprave sprememb in dopolnitev pro-

storskih sestavin dolgoročnega plana za obdob-
je 1986–2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Žalec – za območje Občine Vran-
sko 6801
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