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1. SPLOŠNI DEL 
 
1.1 Osebna izkaznica 
 
Naziv: Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna, javni zdravstveni zavod 
 
Naslov: Rakitna 96, 1352 Preserje 
 
Matična številka: 5273943 
 
Številka proračunskega uporabnika: 27669 
 
Davčna številka: SI 28277678 
 
Številka podračuna pri UJP: 01208-6030276676 
 
Telefonska številka: 01/365 98 00 
 
Elektronski naslov: info@mkz-rakitna.si 
 
www.mkz-rakitna.si 
 
 
1.2 Vodstvo zavoda 
 
Direktor: Romana Rasperger, dipl. ekon. (UN), spec. 

Strokovni vodja zavoda: Barbara Weibl, dr. med., spec. šol. med. 

Strokovni vodja programov: Julija Pelc, spec. za psih. svetovanje, geštalt družinska psihoter., EAGT 

 
 
1.3 Svet zavoda  
 
Predsednik: mag. Franjo Čuk, univ. dipl. ing.  

Člani: Stanislav Frim, univ. dipl. ekon. 

Jožef Selan, višji davčni inšpektor 

  Marjana Plešnar Pirc, spec. ped., razredna učiteljica 

  Miran Aleš 

  Cirila Kovačič 
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1.4 Opis dosedanjega razvoja zavoda 
 
Na območju današnjega zdravilišča je že leta 1927 deloval sanatorij za kostno tuberkulozo. V letu 
1930 je bila na območju sedanjega zdravilišča organizirana prva počitniška kolonija v okviru 
državne šolske poliklinike Ljubljana. Leta 1932 je bil zgrajen zidan počitniški dom, ki se je 
imenoval Otroško okrevališče princa Andreja, sina jugoslovanskega kralja Aleksandra. Leta 1943 
Nemci v eni izmed ofenziv okrevališče požgejo. Leta 1950 je bila zidana stavba  obnovljena, dom 
pa se je preimenoval v Dom narodnega heroja Toneta Vidmarja-Luke. Leta 1954 je bila zgrajena 
nova zidana stavba s spalnicami, dom se ponovno preimenuje v Mladinsko okrevališče. V letu 1961 
se kapacitete povečajo iz 80 na 120 postelj. Leta 1962 dom pridobi status zdravilišča in se imenuje 
Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna. Leta 1978 se zdravilišče zaradi oporečne vode zapre. Po 
adaptaciji, ki je bila izvedena s tretjim samoprispevkom, se leta 1987 zdravilišče ponovno odpre, 
pridobijo se kapacitete za starše, zdravilišče pa se tokrat imenuje Mladinsko klimatsko zdravilišče 
Rakitna v ustanavljanju. Leta 1994 je bil zgrajen športno rekreativni park s smučiščem in vlečnico. 
V letu 2004 je bil urejen prostor za fizioterapijo. 
 
Mestni ljudski odbor Ljubljana je postal lastnik zdravilišča leta 1954. Leta 1987 postane lastnik 
Mestna zdravstvena skupnost Ljubljana, leta 2003 pa prevzame ustanoviteljske pravice občina 
Brezovica. 
 
Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna je edino srednjegorsko klimatsko zdravilišče za otroke in 
mladostnike v Sloveniji. 
 
Na podlagi strokovnega mnenja Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo je zdravilišče v letu 
2006, s strokovno pomočjo zunanjega ekspertnega tima, pričelo pripravljati nov zdravstveni 
program motnje hranjenja in čustvene motnje. Program je bil 10. maja 2007 sprejet na 
Zdravstvenem svetu Republike Slovenije, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije pa je 18. 
oktobra 2007 izdalo Odločbo o podelitvi koncesije z veljavnostjo od 1. oktobra 2007 dalje. 
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1.5 Dejavnosti zavoda 
 
Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in 8/96), Zakona o zdravstveni 
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92, 37/95 in 8/96) in Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega 
zdravilišča Rakitna (Ur. l. RS, št. 98/2003 in 22/2004) s sedežem Rakitna 96, Preserje, je Mladinsko 
klimatsko zdravilišče Rakitna (v nadaljevanju: zavod) namenjeno za stacionarno in ambulantno 
rehabilitacijsko dejavnost, nadaljevanje hospitalnega zdravljenja ter primarno in sekundarno 
preventivno zdravstveno dejavnost za otroke in mladostnike s kroničnimi obolenji in motnjami, ter 
za dodatno dejavnost zavoda za področje Republike Slovenije. 
 
Zavod izvaja naslednje zdravstvene programe: 
 
1. Zdraviliški program za otroke in mladostnike z obolenji dihal (standard 9)  

Program je namenjen zdravljenju, rekonvalescenci in rehabilitaciji otrok, predvsem tistih z obolenji 
respiratornega sistema. Program storitev izvajamo po ZZZS standardu zdraviliškega zdravljenja tip 
9. Zavod s svojim respiratornim programom izvaja pomemben del obravnave slovenskih otrok z 
astmo in drugimi kroničnimi obolenji dihal. Prav ta obolenja predstavljajo od 5 do 10 % obolenj 
otroške populacije. Poleg astme je potrebno opozoriti na dobre  rezultate zdraviliškega zdravljenja 
pri obolenjih, kot so cistična fibroza, stanje po empiemu ali tuberkulozi pljuč, posledice nerazvitih 
pljuč pri novorojencu … 
 
2. Program s področja motenj hranjenja in/ali čustvenih motenj ima dva podprograma in sicer: 
 

A) Program zgodnje obravnave otrok, rizičnih za razvoj čustvenih motenj in/ali motenj 
hranjenja, v nadaljevanju tudi Šola zdravega odraščanja 

B) Program rehabilitacije in/ali reintegracije oseb z motnjami hranjenja in čustvenimi motnjami  

Šola zdravega odraščanja je preventivni program, ki je namenjena otrokom in mladostnikom od 6. 
do 26. leta s težavami, ki sodijo na področje čustvovanja, odzivanja in/ali hranjenja, vključevanja 
med vrstnike ipd. Primeren je tudi za tiste odraščajoče, ki imajo težave v šoli in/ali doma, so 
preobremenjeni s svojo zunanjostjo, z učnim uspehom, jim manjka motivacije ali si postavljajo 
previsoke cilje, oziroma imajo druge težave psihološke narave. Stiske, ki jih odraščajoči doživljajo 
so raznolike, kot na primer: različni strahovi, anksioznost, depresivnost, nezmožnost obvladovanja 
sebe in razpolaganja s primernimi veščinami soočanja in reševanja problemov. Zaradi navedenega 
so odnosi s prijatelji in drugimi pomembnimi osebami pogosto konfliktni, življenje pa manj 
kakovostno in nezadovoljuječe.  
Preventivno delovanje  zahteva poznavanje dejavnikov, ki prispevajo k razvoju motnje in drugih, ki 
lahko njihov razvoj preprečijo. Glavni namen preventive je znižati tveganje za razvoj motnje, tako 
da odstranimo škodljive dejavnike ter zmanjšamo dovzetnost posameznika nanje. Z zgodnjo 
obravnavo čustvenih motenj in motenj hranjenja lahko otrokom in mladostnikom dajemo potrebno 
podporo na poti njihovega osebnostnega dozorevanja in tako preprečimo razvoj polne klinične 
slike. 
Zgodnja obravnava je usmerjena predvsem v krepitev zdravih vidikov posameznikove osebnosti. V 
program vključujemo otroke in mladostnike, ko jim še ne moremo postaviti diagnoze čustvene 
motnje ali motnje hranjenja (še niso razvili polne klinične slike, a so že prisotni simptomi na 
čustvenem, socialnem, telesnem in vedenjskem področju, ki napovedujejo možnost razvoja v smeri 
duševne motnje (subklinična slika). redstavlja lahko tudi dopolnilno obliko že obstoječi terapevtski 
obravnavi, ko strokovnjak presodi smiselnost tovrstne dodatne oblike pomoči.  
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Program Rehabilitacija in reintegracija oseb z motnjami hranjenja in/ali čustvenimi motnjami   
Program je namenjen mladostnikom do 26. leta, ki so že zaključili ambulantno ali bolnišnično 
specialistično psihiatrično obravnavo čustvenih motenj in/ali motenj hranjenja, in potrebujejo 
dodatne spodbude in podporo pri zaključevanju razvojnih procesov, navadno pa tudi pomoč pri 
ponovnem vključevanju v vsakodnevno življenje. Mladi se po zaključenem psihiatričnem 
zdravljenju, ko simptomatika motenj izzveni, pogosto soočajo z izzivi, značilnimi za razvojno 
obdobje mladostništva, kot so: osamosvajanje, zaključevanje šolanja in poklicna orientacija, 
priprava na partnerstvo in družino. Pogosto potrebujejo dodatno strokovno podporo pri izpeljevanju 
teh procesov in utrjevanju zdravih vzorcev funkcioniranja. Program reintegracije je namenjen tej 
skupini mladih z namenom, da se podpre njihov razvoj in zmanjša možnost recidiva. 
 
 
Terapija s pomočjo živali 
 
Terapija s pomočjo živali zavzema pomembno mesto v terapevstkem procesu oseb, od najmlajših 
do starostnikov.  V odnosu z živaljo posameznik lažje in manj nadzorovano vzpostavlja stik, kjer ob 
podpori terapevta/izvajalca premošča stiske in prihaja do uvidov o lastnem razmišljanju, 
čustvovanju in delovanju tako v odnosu do živali kakor nasploh. 
 
 
Terapevtsko jahanje  
 
Terapevtsko jahanje je sodobna in široko uporabna metoda, ki jo prilagajamo glede na potrebe in 
cilje posameznikov ali skupine, izbrali pa smo jo predvsem zaradi primernosti za delo z otroki in 
mladostniki. Konj v naših programih predstavlja motivatorja, je pedagoški medij za komunikacijo, 
ponuja možnost novih, pozitivnih izkušenj, omogoča preizkušanje lastnih sposobnosti in krepitve 
samozavesti ter učenje socialnih spretnosti.  
 
 

 
 
 
 
 
Terapevtsko jahanje vključuje tako pedagoške, psihološke, psihoterapevtske, rehabilitativne in 
socialnointegrativne vidike pomoči s konji pri otrocih, mladostnikih in odraslih z različnimi 
motnjami in oviranostmi. Pri tem je znanje oziroma spretnost jahanja postavljena v ozadje, v 
ospredje pa prihaja individualna podpora zdravemu razvoju posameznika ter spremembe počutja in 
vedenja. Terapevtsko jahanje in siceršnji stik s konjem na osebo deluje celostno, tako na telesnem, 
duševnem, emocionalnem kot tudi socialnem nivoju. 
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Oblike terapevtskega jahanja

 
 
Na Rakitni razvijamo dve vrsti terapevtskega jahanja, pedagoško ter psihoterapevtsko jahanje. 
Pedagoško jahanje, ki je vključeno v program Šola zdravega odraščanja (preventivni program) se 
uporablja pri različnih vrstah motenj kontakta, vzpostavljanja odnosov in pri motnjah navezanosti, 
npr. pri zgodnjih motnjah objektnih odnosov in razvoja (npr. nekatere oblike avtizma) ali pri 
separacijski anksioznosti. Primerno je za pomoč pri motnjah vedenja, motnjah pozornosti, 
hiperaktivnosti, prekomerno agresivnemu vedenju in odvisnostnih motnjah (motnje hranjenja, 
alkohol, droge). Pozitivni učinki so se pokazali tudi pri uporabi specialno-pedagoškega jahanja pri 
osebah z učnimi motnjami in strahom pred šolo, pri funkcionalnih motnjah (enoreza, enkopreza) ter 
pri osebah z lažjimi razvojnimi in duševnimi motnjami. Tovrstna terapija pozitivno vpliva tudi na 
otroke in mladostnike, ki imajo za seboj že številne oblike zdravljenja ali terapije in jim 
primanjkuje motivacije ali življenjske vitalnosti.  
Psihoterapevtsko jahanje, ki ga razvijamo v okviru programa rehabilitacije ter reintegracije  pa se 
poleg naštetega ukvarja tudi s psihiatričnimi klienti, npr. s kronično shizofrenimi in psihotičnimi 
klienti (lajšanje simptomov) in pri zdravljenju nevroz in odvisnosti. Psihoterapevtsko jahanje je kot 
neverbalna, telesno usmerjena metoda zelo primerna tudi za terapijo pri posttravmatskih motnjah, 
saj konj kot rastlinojeda, plašna žival prej simbolizira žrtev, ne pa plenilca, klientu pa omogoča, da 
ponovno vzpostavi realitetno kontrolo ter druge mehanizme in pridobi zaupanje do sveta in ljudi.  
Pri obravnavi psiholoških težav s pomočjo konja je znanje konjarstva in jahanja v ozadju, v 
ospredju pa je predvsem vzpostavljanje empatičnega terapevtskega odnosa, skozi katerega lahko 
terapevt vpliva na zmanjšanje simptomov pri klientu, na preoblikovanje vedenja, izboljšanje 
socialnih zmožnosti ravnotežja z okoljem ter na usmerjanje življenjskih procesov in osebnostno rast 
klienta.  
Konj se sicer lahko uporablja kot del običajne psihoterapije, torej ima psihoterapevt poleg običajnih 
ur še ure s konjem, za nekatere otroke in mladostnike pa je bolj primerna skupinska oblika 
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terapevtskega jahanja, kjer delo poteka v malih skupinah in je poleg terapevta prisoten še 
koterapevt.  
 
Terapevtsko jahanje izvaja tim štirih delavk, ki se izobražujejo na področju terapevtskega jahanja 
doma in v tujini. Delo je zastavljeno po naslednjem modulu: 

 
 
Model izvajanja terapevtskega jahanja 
 

 
 
 
Kaj je terapevtsko jahanje? 
 
 skupen naziv za različne oblike pomoči ljudem z vključevanjem konja 
 spretnost jahanja v ozadju, v ospredju individualna podpora zdravemu razvoju 

posameznika, sprememba počutja in vedenja. 
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Terapija s pomočjo  psov 
 
Pomembno mesto ima tudi terapija s pomočjo psov, ki se razlikuje glede na zastavljene cilje, njen 
učinek in vpliv je prav tako velikega pomena za naše oskrbovance.  
Društvo za terapijo s pomočjo psov »Tačke pomagačke« je tudi v letu 2010 izvajalo  terapije s 
pomočjo psov v programu Šole zdravega odraščanja. 
 
Cilji, ki jih dejavnost omogoča so med drugim: 

 sprostitev in razbremenitev,  
 izboljšanje socialnih spretnosti in kakovosti stika in sporazumevanja s psom, z vrstniki v 

skupini in v odnosu z izvajalcem dejavnosti,  
 razvijanje pozornosti in koncentracije, 
 razvijanje (samo)zaupanja in samospoštovanja, 
 premagovanje strahu pred psom,  
 izboljšanje pripravljenosti za sodelovanje v skupinskih aktivnostih. 

Mladi se s psi radi družijo, skozi usmerjeno dejavnost z njimi pa  krepijo tudi občutek moči in 
sposobnosti, da z osredotočeno pozornostjo in umirjenostjo zmorejo uresničevati zastavljene cilje. 
Pes se na primeren odnos hitro odzove in nudi občutek varnosti, zaželenosti ter potrebno podporo, 
most do sebe in drugih. 

 

 
 
 
Za terapijo s pomočjo psov je pomembno, da jo izvaja terapevt z licenco, praviloma v paru s 
koterapevtom. 
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Dodatni (tržni programi) 
 
Rakitna je pravi balzam za mlado dušo in prostor, ki velikodušno ponuja nove in nepozabne 
dogodivščine, prebuja našo domišljijo in popelje v svet pravljičnih bitij. Zato smo pripravili tudi 
tako imenovane dodatne programe za predšolske in šolske otroke. 
V okviru dodatnih programov zavod izvaja naslednje programe: 
 
 
Tabori za predšolske otroke 
Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna zaživi v najlepših barvah, ko nas obiščejo najmlajši.   
Muca Copatarica in ostali pravljični junaki komaj čakajo, da otroke popeljejo v čarobni svet 
pravljic.  
 
Naravoslovni  tabore za šolarje 
Rakitna je že sama po sebi idealen prostor za naravoslovne tabore. Učencem prve, druge in tretje 
triade ponujamo izbrane športne dejavnosti, naravoslovne in zdravstvene vsebine, predstavljamo 
tehnično dediščino in domačo obrt. Številne šole se k nam z veseljem vračajo vsako leto. 
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2 POSEBNI DEL 
 
2.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje  
      zavoda Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna 
 

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavoda:  
 

 Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl. US: U-I-104/92, 
8/1996, 18/1998 Odl. US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),  

 Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04, 23/05),  
 Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 

45/2003-UPB1, 63/2003 Odl. US: U-I-291-00-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 
62/2004 Odl. US: U-I-321/02-12, 47/2006, 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 
58/2008),  

 Določila Splošnega dogovora za leto 2009 in 2010 ter Področnega dogovora za 
bolnišnice za leto 2009 in 2010 z aneksi,  

 Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010 z 
ZZZS.  

 
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:  

 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-
ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08),  

 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07),  

 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 
120/07, 124/08),  

 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 
117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08),  

 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb 
javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07),  

 Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07),  

 Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in 
občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03),  

 Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. člena, 
 Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03). 

 
       c) Interni akti: 

 Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča 
Rakitna, 

 Statut  (z dne 18. 8. 2008),  
 Poslovnik o delu Sveta zavoda (z dne 18. 3. 2004),  
 Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu v 

Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 8. 11. 2004),  
 Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Mladinskem 

klimatskem zdravilišču Rakitna (z dne 18. 8. 2008),  
 Pravilnik o delovnem času zaposlenih v Mladinskem klimatskem zdravilišču 

Rakitna (z dne 27. 7. 2005),  
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 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v Mladinskem klimatskem 
zdravilišču Rakitna (z dne 19. 1. 2007), 

 Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest  Mladinskem klimatskem 
zdravilišču Rakitna (z dne 18. 8. 2008), 

 Pravilnik o povračilu potnih stroškov prevoza na delo in z dela (z dne 1. 1. 
2008), 

 Dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic mobbinga v družbi (z dne 4. 
5. 2009), 

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o organizaciji dela in 
sistemizaciji delovnih mest v Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna (z 
dne 19. 5. 2009), 

 Pravilnik o računovodstvu (z dne 1. 1. 2009). 
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2.2 Dolgoročni cilji zavoda 
 
Poslanstvo zavoda je zdravljenje in rehabilitacija otrok in mladostnikov s kroničnimi obolenji in 
motnjami, preventivno zdravljenje ter izvajanje dodatnih dejavnosti za potrebe slovenskih otrok in 
mladostnikov. Zavod izvaja svojo dejavnost v korist vseh slovenskih otrok kot uporabnikov in v 
korist družbe kot celote, s čimer se veča kakovost življenja. Dolgoročno se povečuje tudi kakovost 
nacionalnega gospodarstva, kajti zdravi otroci in mladostniki so osnovni pogoj za zdrave in 
sposobne delavce, ki prispevajo h kakovosti nacionalnega gospodarstva.  
 
Dolgoročni cilji zavoda zajemajo: 

- ohranitev javnega zavoda za potrebe slovenskih otrok in mladostnikov, 
- povečanje deleža tržne dejavnosti (trženje jahalnice na področju učenja jahanja, počitniški 

pedagoški tabori, priprave seminarjev in kongresov, team building programov)  
 
Na strokovnem področju: 

- razvoj kadrov (krepitev strokovnega kadra, sposobnost za timsko delo, za motiviranje, 
zavest odgovornosti, sposobnost odločanja, bogastvo idej, sposobnost prilagajanja, 
sposobnost reševanja konfliktov, iniciativnost in sposobnost uveljavljanja …   

- strokovni razvoj progama s področja motenj hranjenja in čustvenih motenj, 
- razvoj terapevtskih aktivnosti s konji v okviru  programov  Šole zdravega odraščanja in 

programa Rehabilitacije in reintegracije oseb z motnjami hranjenja in čustvenimi motnjami.  
- vzpostavitev specialistične ambulantne dejavnosti,  
- uvedba kliničnih poti, 
- uvedba novih programov,  ki izboljšajo kvaliteto življenja otrokom z kroničnimi težavami. 

 
Na raziskovalnem področju:  

- evalvacija programa s področja motenj hranjenja in čustvovanja, v okviru evalvacije bo 
potekala raziskovalna naloga s strokovnimi članki objavljenimi v strokovni literaturi. 

 
Krepitev povezav in sodelovanja: 

- redno strokovno sodelovanje z ustanovami, ki opravljajo terciarno dejavnost (Pediatrična 
klinika Ljubljana in Psihiatrična klinika Ljubljana, 

- sodelovanje z oddelki, ki  opravljajo sorodno dejavnost ( Klinični oddelek za mentalno 
zdravljenje ...). 

 
Na področju financiranja:  

- skrb za optimalno financiranje zdravstvenih programov s strani Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, 

- kandidature na razpisih Evropske unije, namenjenih za financiranje investicij in programov.  
 
Na področju prostorske ureditev in opreme (izgradnje):  

- priprava projektne dokumentacije za sanacijo celotnega kompleksa zavoda, 
- ureditev psihiatrične ambulante.  
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2.3 Letni cilji zavoda 
 
V okviru poslovnega načrta za poslovno leto 2010 so bili v zavodu postavljeni naslednji cilji po 
posameznih področjih. 
 
a) Kadrovsko področje 
Zaradi zagotavljanja izvajanja zdravstvenih programov bo zavod zaposlil za polni delovni čas 
zdravnika-pedopsihiatra. 
 
b) Organizacija 

- Promocija programa motnje hranjenja in čustvovanja strokovni in laični javnosti. 
- Organizacija strokovnih posvetov. 
- Organizacija športnih iger zdravega diha. 
- Priprava standardov poslovnih procesov. 
- Izdelava novih kliničnih poti. 
 

c) Pravno področje 
-     Priprava in sprejem pravilnika o delovni uspešnosti. 
-    Priprava in sprejem pravilnika o kršitvah delovne obveznosti. 
 

d) Vzdrževanje in investicije 
V letu 2010 predvidevamo predvsem naslednje postavke vzdrževanja in investicij: 

 Nakup magnetnih tabel  
 Notranja obnovitvena dela (obnova lamelnega parketa)  
 Nakup pohištvene opreme za garsonjere  
 Nakup serverja 
 Obnova ambulante in  čakalnice 
 Igrala za otroke  (zunanja in notranja igrala) 
 Nakup vzmetnic 
 Izvedba javnih naročil - prehrambeno blago 
 Nakup sobe za kreativno delavnice 
 Nakup tepiha proti drsenju 
 Nakup lcd TV za garsonjere  
 Nakup miz in pohištva za učilnico  
 Nakup pohištva za apartmaje  
 Pregled statike na objektu MKZ Rakitna  
 Hladilna komora za kuhinjo  
 Videokamera, fotoaparat 
 Posteljnina, zavese, prti 
 Tehtnica, višinomer, preiskovalna miza 
 Aparat za merjenje pritiska 
 Nakup službenega vozila 

 
Vložili bomo veliko naporov za pridobivanje sredstev za sanacijo objekta D.  

Sanacija objekta D: 
 Obnova strehe  
 Menjava oken in vrat 
 Sanacija kopalnic 

 
e) Drugo 

-   Izdelava novih zloženk, tisk in naklada. 
-   Izvajanje aktivnosti po prijavljenem programu za Norveški finančni mehanizem  
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2.4 Doseganje zastavljenih ciljev 
 
2.4.1 Kadrovsko področje 
 
Zavod je zagotovil zunanjega zdravnika-pedopsihiatra za potrebe izvajanja novega zdravstvenega 
programa motnje hranjenja in čustvovanja.  
 
2.4.2 Organizacijsko področje 
 
Zavod je tudi v poslovnem letu 2010 izvedel veliko aktivnosti z namenom promocije zavoda. Tako 
za strokovno kot laično javnost v prostorih zavoda (izkustvene predstavitve in v obliki predavanj), 
objave, nastopi na RTV, po resorjih: zdravstvo, šolstvo, sociala; starši … 
 
Zavod iger zdravega diha ni izvedel. 
 
Zavod je pristopil k izdelavi klinične poti za progam Šole zdravega odraščanja. 
 
8. marca 2010 je v prostorih zavoda potekalo srečanje članov društva upokojencev Rakitna. 
Predstavili smo jim dejavnost zavoda in jih ob dnevu žena obdarili s cvetjem.  
 
12. junija 2010 je potekal Lunin festival otrok v parku Tivoli  v Ljubljani.  Zavod je  sodeloval z 
naslovom DIHAJTE Z NAMI.  Organizator je ponujal za sodelovanje brezplačno stojnico, na kateri 
smo predstavili naše zloženke in ostali promocijski material, mimoidoče pa je zabavala naša Muca 
Copatarica. 
 
20. oktober 2010 Obisk Švicarskega donatorja 
Srečanje članov Društva za terapijo s pomočjo psov »Tačke pomagačke« in predstavnikov 
donatorja Thoolen Foundation Vaduz, je potekalo 20. oktobra v prostorih zavoda.  Donatorju in 
članicam omenjenega društva smo predstavili  terapijo s pomočjo psov pod strokovnim vodstvom 
Mojce Debevc. Društvo za terapijo s pomočjo psov »Tačke pomagačke« je tudi v letu 2010 izvajalo  
terapije s pomočjo psov v programu Šole zdravega odraščanja. 
 
28. oktober  2010 je potekal  Dobrodelni koncert v Festivalni dvorani  
"Gospel dobro dene" je bil dobrodelni gospel koncert v sodelovanju med Študentfutrom in Belim 
obročem Slovenije. Na odru ljubljanske Festivalne dvorane so nastopili domači izvajalci črnske 
duhovne glasbe, posebej ob tej priložnosti pa so se v gospelovski različici predstavili tudi nekateri 
predstavniki popularne glasbe. Z organizacijo koncerta je želela skupina Študentfuter pomagati 
žrtvam kaznivih dejanj, zato bo denar, ki bo zbran v okviru projekta Gospel dobro dene, namenila 
izvedbi programov društva Beli obroč Slovenije. Z zbranimi sredstvi bodo otroci, ki jim z nasiljem 
ni bilo prizanešeno, vključeni v posebne terapevtske programe Mladinskega klimatskega zdravilišča 
Rakitna. 
 
20. december 2010 Novinarska konferenca v Ljubljani, 
na novinarski konferenci v Ljubljani je Danfossov sklad Mads Clausen ob 50. letnici delovanja 
Mladinskemu zdravilišču Rakitna uradno podelil donacijo v višini 67.000,00 €. 
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2.4.3 Pravno področje 

 
Zavod ni sprejel pravilnika o delovni uspešnosti, prav tako zavod ni sprejel Pravilnika o kršitvah 
delovne obveznosti. 
Zavod je sprejel:  

 Program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (POBO). 
 Načrt ravnanja z odpadki za obdobje 2010-2014. 

 
Zavod je pridobil gradbeno dovoljenje št. 351-991/2010-23 z dne 25. 8. 2010 za gradnjo jahalnega 
centra, ki poteka v okviru projekta Norveškega finančnega mehanizma. 
 
Na glavni obravnavi  pri Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani dne 7. oktobra 2010 v pravni 
zadevi izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi – kršitev pogodbenih obveznosti je zavod sklenil 
sodno poravnavo. Zavod se je zavezal izplačati odškodnino tožeči stranki, bivšemu zaposlenemu 
delavcu. 
 
2.4.4 Vzdrževanje in investicije 
 
Na področju vzdrževanja in investicij je zavod izvršil: 

 Nakup magnetnih tabel  
 Notranja obnovitvena dela (obnova lamelnega parketa)  
 Nakup pohištvene opreme za garsonjere  
 Nakup serverja 
 Obnova ambulante in čakalnice 
 Igrala za otroke (zunanja in notranja igrala) 
 Nakup vzmetnic 
 Izvedba javnih naročil - prehrambeno blago  
 Nakup sobe za kreativno delavnice  
 Nakup tepiha proti drsenje 
 Nakup lcd TV za garsonjere  
 Nakup miz in pohištva za učilnico  
 Nakup pohištva za apartmaje 
 Hladilna komora za kuhinjo 
 Videokamera, fotoaparat  
 Posteljnina, zavese, prti  
 Tehtnica, višinomer, preiskovalna miza  
 Aparat za merjenje pritiska  
 Nakup službenega vozila 
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Investicijski načrt je bil vsebinsko realiziran 87%.  
Nakup hladilne komore za potrebe kuhinje zavod ni izvedel. 
 
Zavod je dodatno realiziral naslednje aktivnosti: 

 Pregled  statike na objektu D in 
 Sanacijo treh kopalnic v I nadstropju. 

 
 
2.4.5. Razpisi EU 
 
Zavod se je v mesecu juniju 2009 prijavil na  razpis Evropskega sklada za regionalni razvoj 
programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, ki ga je razpisala Služba Vlade RS 
za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Naslov projekta  je »Socialna mreža odpravljanje 
socialnih ovir in izboljšanje kakovosti življenja oseb s posebnimi potrebami – Blue sky«. V 
programu sodelujejo štirje partnerji dva iz Italije in dva iz Slovenije. Nosilec projekta je italijanski 
partner. Finančna vrednost projekta je 1.500.000, 00 €.  Razpis  v letu 2010 še ni bil zaključen. 
 
V mesecu novembru 2010 smo se prijavili na projekt ERSTE Foundation Award for Social 
Integration 2011 s programom »Zgodnja obravnava otrok in mladostnikov rizičnih za razvoj 
čustvenih motenj in motenj hranjenja« in  »Reintegracija in rehabilitacija oseb z motnjami hranjenja 
in /ali čustvenimi motnjami" Ocenjena prijavljenega projekta je 239.700  EUR. Povratni informacij 
še nismo prejeli, razen tega, da smo uvrščeni v nadaljnji krog za izbiro prejemnika nagrade. 
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2.5 Število zaposlenih  
 
Na dan 1. 1. 2010 je bilo v zavodu zaposlenih 39 delavcev. 
Junija je poteklo delovno razmerje za določen čas profesorju športne vzgoje. Septembra smo 
sporazumno prekinili delovno razmerje strežnici. Oktobra smo sporazumno prekinili delovno 
razmerje profesorici športne vzgoje. Novembra je potekla pogodba za določen čas glavni 
medicinski sestri – pomočnici direktorja.  
Naravno fluktuacijo smo glede na potrebe zavoda nadomestili z novo sprejetimi delavci.   
Prvega januarja smo zaposlili vodjo psihološke službe, septembra smo zaposlili socialno 
pedagoginjo, oktobra smo zaposlili, profesorja športne vzgoje, psihologinjo in strežnico. 
V letu 2010 je v zavodu prenehalo delovno razmerje 4-im delavcem, na novo pa se jih je zaposlilo 
5.  Na dan 31. 12. 2010 je bilo v zavodu zaposlenih 39 delavcev.  
 
Tabela 1: Struktura zaposlenih  

DELOVNO MESTO LETO 2009  LETO 2010 

po sistemizaciji s 1.8.2008 
Št. 

zaposlenih 
Stopnja 

izobrazbe Struktura 
Št. 

zaposlenih 
Stopnja 

izobrazbe Struktura 
Direktor 1 VII. 2,63% 1 VII. 2,56% 
Namestnik direktorja   VII. 0,00%   VII. 0,00% 
Zdravnik specialist - strokovni vodja 1 VII. 2,63% 1 VII. 2,56% 
Zdravnik z licenco   VII. 0,00%   VII. 0,00% 
Pomočnik direktorja (glavna med.sestra) 1 VII. 2,63%   VII. 0,00% 
Vodja VIII 1 V. 2,63% 1 V. 2,56% 
Socialni delavec   VII. 0,00% 1 VII. 2,56% 
Klinični psiholog - specialist   VII. 0,00%   VII. 0,00% 
Vodja II (vodja psihološke službe)     0,00% 1 VII. 2,56% 
Psiholog II 3 VII. 7,89% 4 VII. 10,26% 
Zdravstveni sodelavec I (profesor športne 
vzgoje) 2   5,26% 1 VII. 2,56% 
Zdravstveni sodelavec III     0,00%     0,00% 
Fizioterapevt III (ambulanta)   VI. 0,00%   VI. 0,00% 
Zdravstveni sodelavec I (terapevt s pomočjo 
konja) 3 VII. 7,89% 3 VII. 7,69% 
Srednja medicinska sestra v ambulanti 6 V. 15,79% 6 V. 15,38% 
Zdravstveni sodelavec III 3 V. 7,89% 3 V. 7,69% 
Varuhinja II 1 IV. 2,63% 1 IV. 2,56% 
Strežnica II (III) 5 II. 13,16% 5 II. 12,82% 
Perica II   II. 0,00%   II. 0,00% 
Dietni kuhar V 1 V. 2,63% 1 V. 2,56% 
Gostinski tehnik V 1 V. 2,63% 1 V. 2,56% 
Dietni kuhar IV   IV. 0,00%   IV. 0,00% 
Kuhar IV   IV. 0,00%   IV. 0,00% 
Pomočnik (dietnega) kuharja III 1 II. 2,63% 1 II. 2,56% 
Slaščičar IV 2 IV. 5,26% 2 IV. 5,13% 
Tajnica direktorja V 1 V. 2,63% 1 V. 2,56% 
Ekonomski referent V (I) 1 V. 2,63% 1 V. 2,56% 
Vodja sprejemne pisarne 1 V. 2,63% 1 V. 2,56% 
Samostojni strokovni sodelavec za finance 
in računovodstvo 1 VII. 2,63% 1 VII. 2,56% 
Vzdrževalec IV (II) 2 IV. 5,26% 2 IV. 5,13% 
Skupaj zdrav.osebje 22     24     
Skupaj ostalo osebje 16     15     

SKUPAJ ZAPOSLENI 38   100,00% 39   100,00% 
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2.6 Bolniška odsotnost 
 
Tabela 2: Absentizem                                                  v delovnih urah 

  2009 2010 Index 10/09 
V breme delodajalca 4.324 3.162 0,73 
V breme ZZZS 1.763 6.176 3,50 
Porodniška 5.000 2.672 0,53 
SKUPAJ 11.087 12.010 1,08 
Absentizem 14,85% 15,85%   

 
Poglavitni vzrok absentizma so ponavljajoča se bolezenska stanja, v letu 2010 beležimo porast za 
8% v primerjavi s preteklim letom. Boleznine v breme ZZZS so tudi glavni razlog povečanja 
absentizma v letu 2010, saj so se povečale za 350% glede na leto 2009. Boleznine v breme 
delodajalca so se zmanjšale za 25 % glede na preteklo leto.  
Odsotnost iz naslova porodniškega dopusta pa se je zmanjšala za 47 %. 
 
2.6.1 Povprečno število zaposlenih na podlagi vseh ur 
 
Tabela 3: Povprečno število zaposlenih na podlagi vseh ur 

Leto Skupno št. ur Fond ur Povp. št. zaposl. 

2009 74.660 2.088 35,76 
2010 75.751 2.088 36,28 

 
 
2.6.2 Povprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih ur  
 
Tabela 4: Povprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih ur 

Leto Skupno št. ur Fond ur Povp. št. zaposl. 

2009 63.573 2.088 30,45 
2010 63.741 2.088 30,53 
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2.7 Izkoriščenost delovnega časa  
 
Dopoldansko delo se je povečalo za 16%, popoldansko delo pa se je zmanjšalo za 6%. Razlog je v 
zaposlitvi novih sodelavcev glavne medicinske sestre-pomočnice direktorja in psihologinje, katerih 
delovni čas je razporejen v dopoldanski čas.  
Nadurno delo se je povečalo za 70% zaradi povečanega obsega dela iz naslova evalvacije programa 
in pisanja odpustnih poročil. Nedeljsko in praznično delo se je zmanjšalo za 10%, ker je v 
koledarskem letu 2010 manj praznikov, glede na preteklo leto. Boleznine v breme zavoda so se 
zmanjšale za 27%, glede na preteklo leto. Refundacije bolniških staležev so je občutno povečala, 
kar za 350 % in sicer  zaradi bolezni vzgojiteljice. 
Pripravljenost se je zmanjšala za 21%. Razlog je v tem, da pripravljenost poleg redno zaposlene 
zdravnice opravlja še zdravnica, ki storitev opravlja preko podjemne pogodbe. 
 
Tabela 5: Izkoriščenost delovnega časa  

  Leto 2009 Leto 2010 
Izkoriščenost delovnega časa realizirane ure delež index 09/08 realizirane ure delež index 10/09 

 1.  Redno delo - dopoldansko 30.438 34,07% 0,88 35.383 46,71% 1,16 

 2.  Redno delo - popoldansko 10.045 13,45% 1,02 9.464 12,49% 0,94 

 3.  Redno delo - nočno 3.150 4,22% 1,05 3.178 4,20% 1,01 
 4.  Redno delo - nedeljsko in      
      praznično 3.280 4,39% 0,97 2.958 3,90% 0,90 

 5.  Letni dopust 7.835 10,49% 1,01 7.885 10,41% 1,01 

 6.  Izredni dopust 32 0,04% 0,05 88 0,12% 2,75 

 7.  Državni praznik 1.525 2,04% 0,67 1.231 1,63% 0,81 

 8.  Bolniške v lastno breme 4.324 5,79% 1,19 3.162 4,17% 0,73 

 9.  Nadurno delo 192 0,26% 3,49 327 0,43% 1,70 

10. Porodniška  5.000 6,70% 0,00 2.672 3,53% 0,53 

11. Bolniške refundacije 1.763 9,06% 3,90 6.176 8,15% 3,50 

12. Pripravljenost  4.108 5,50% 0,79 3.227 4,26% 0,79 

13. Pripravnik 2.968 3,98% 0,00 0 0,00% 0,00 

SKUPAJ  74.660 100,00% 1,01 75.751 100,00% 1,01 

 
Graf 1: Izkoriščenost delovnega časa 

Izkoriščenost delovnega časa - Leto 2010
 1.  Redno delo - dopoldansko

 2.  Redno delo - popoldansko

 3.  Redno delo - nočno

 4.  Redno delo - nedeljsko in praznično

 5.  Letni dopust

 6.  Izredni dopust

 7.  Držav ni praznik

 8.  Bolniške v  lastno breme

 9.  Nadurno delo

10. Porodniška 

11. Bolniške ref undacije

12. Priprav ljenost 30%

13. Priprav nik
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2.8 Oskrbni dnevi 
 
Skupna realizacija oskrbnih dni, brez upoštevanja primerov, je v letu 2010 višja za 6%, razlog je v 
povečanju oskrbnih dni iz naslova spremstva otrok. 
 
Tabela 6: Realizacija oskrbnih dni leta 2009 in 2010 

  Realizacija 
2009 

Plan 2010 Realizacija 
2010 

Index 
R10/R09 

Index 
R10/P10 

Zdraviliško 
zdravljenje 2.840 2.840 2.672 0,94 0,94 
Spremstvo otrok 1.090 1.090 1.276 1,17 1,17 
Dodatni programi 2.646 2.646 2.241 0,85 0,85 
Skupaj 6.576 6.576 6.189 1,06 0,94 

 
 
Graf 2: Realizacija oskrbnih dni leta 2009 in 2010 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Leto 2009 Leto 2010

Zdrav iliško zdrav ljenje

Spremstv o otrok

Dodatni programi

 
Graf 3: Struktura oskrbnih dni zdraviliškega zdravljenja po območnih enotah ZZZS 
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2.8.1 Zdraviliško zdravljenje 
 
Število napotitev na zdraviliško zdravljenje še vedno upada. Zavod je v letu 2010 realiziral za 6% 
manj oskrbnih dni iz naslova zdraviliškega zdravljenja v primerjavi s  preteklim letom. Pogodbeni 
obseg oskrbnih dni zdraviliškega zdravljenja za leto 2010 obsega 2. 840 dni. Zavod je v letu 2010 
realiziral 2.672 oskrbnih dni iz naslova zdraviliškega zdravljenja.  
 
2.8.2 Spremstvo otrok 
 
Spremstvo otrok je tesno povezano z zdraviliškim zdravljenjem. V letu 2010 je bila realizacija 
spremstva otrok večja za 17% oziroma je bila večja za 186 oskrbnih dni glede na leto 2009. 
 
2.8.3 Dodatni programi 
 
Zavod je v letu 2010 realiziral 2.241 oskrbnih dni iz naslova dodatnih programov.  Razlog v manjši 
realizaciji  oskrbnih dni iz naslova dodatnih programov  v višini  15 % v primerjavi s preteklim 
letom, je v tem, da smo nastanitvene prostore namenili  otrokom v programu s področja motenj 
hranjenja in čustvovanja. 
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2.9 Motnje hranjenja in čustvovanja  
 
Program s področja moten hranjenja in/ali čustvenih motenj ima dva podprograma in sicer:  
 Program za otroke in mladostnike rizične za razvoj motenj hranjenja in/ali čustvenih 

motenj (za laično javnost ga imenujemo Šola zdravega odraščanja, da se izognemo 
morebitni stigmatiziranosti otrok in mladostnikov, ki se vključijo v ta program) ter  

 Program reintegracije in rehabilitacije oseb z motnjemi hranjenja in/ali čustvenimi 
motnjami 

 
Tabela 7: Realizacija primerov 2009 in 2010 

  Realizacija 
2009 

Plan 2010 Realizacija 
2010 

Index 
R10/R09 

Index 
R10/P10 

Motnje hranjenja in 
čustvovanja-prevetinivni 
progtram 

198 200 213 1,08 1,07 

Motnje hranjenja in 
čustvovanja-
reintegracija/rehabilitacija 

14 35 20 1,43 0,57 

Skupaj 212 235 233 1,10 0,99 
 
 
V letu 2010 se je interes za vključitev v program Šole zdravega odraščanja močno povečal. Program 
je vse bolj prepoznaven tako v laični kot strokovni javnosti. Imamo tudi več rednih napotovalcev 
(strokovnjakov) v program. 
 
V letu 2010 smo realizirali 213 primerov  in presegli plan za 7%. Ocenjujemo, da smo tako s 
številom obravnavanih otrok in mladostnikov, kot tudi s strokovno obravnavo teh otrok in 
mladostnikov dosegli zastavljene cilje.  
 
V Programu reintegracije in rehabilitacije oseb z motnjami hranjenja in/ali čustvenimi 
motnjami smo v letu 2010 planirali 35 primerov, realizirali smo jih 20 oziroma 43% plana.  
 
Ugotavljamo, da ta program še ni dovolj prepoznan kot potreben med strokovno javnostjo (lečečimi 
psihiatri), zato je napotitev v ta program (pre)malo. Predvsem v tem vidimo tudi razloge za 
nezadostno številčno realizacijo v tem programu. Žal še vedno prepogosto velja prepričanje, da je 
duševno zdravje odsotnost bolezenskih simptomov. Želimo si, da bi strokovnjaki večkrat ponudili 
možnost svojim pacientom, da po zaključenem osnovnem zdravljenju  nadaljujejo svoje okrevanje v 
programu reintegracije in rehabilitacije. 
 
Zavedamo se, da bo potrebno še veliko naporov naše strani, da bo med strokovno javnostjo postal 
Program reintegracije in rehabilitacije prepoznan kot potreben določenemu deležu pacientov, ki 
zaključijo psihiatrično (ambulantno ali hospitalno) zdravljenje in potrebujejo dodatno pomoč in 
spodbudo pri vključevanju v vsakdanje življenje. 
 
Na podlagi izkušenj s pacienti, ki so bili vključeni v program lahko potrdimo, da je program 
potreben in koristen za posameznike, ki se po zaključenem psihiatričnem zdravljenju znajdejo pred 
številnimi težavami vsakdanjega življenja. 
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Graf 4: Struktura primerov po območnih enotah ZZZS-2010 v programu Šole zdravega odraščanja 
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2.10 Norveški finančni mehanizem 
 
Zavod je dne 27. 10. 2008 podpisal s Službo vlade RS za evropske zadeve, ki posreduje sredstva 
pridobljena iz Norveškega finančnega mehanizma, pogodbo o izvajanju za financiranje projekta 
»Psihoterapija s konji na Rakitni«. 
Decembra 2010 smo zaključili dvo in polletni projekt implementacije terapevtskega jahanja v 
programu zavoda MKZ Rakitna, ki se ukvarjata z otroki in mladimi z različnimi čustvenimi 
stiskami in težavami.  
Tekom projekta smo sledili vsebinskim programskim smernicam in v celoti izpolnili zastavljene 
cilje, ki smo jih v prijavnici zastavili v obliki indikatorjev.  
 
Sredi projekta smo dobili priložnost, da pogoje za terapijo s konji ustvarimo na Rakitni,  zato smo 
zaprosili za relokacijo precejšnjega dela sredstev v nov cilj, gradnjo pokritega jahališča z manjšim 
hlevom in prostorom za pogovor z varovanci. Projektna komisija je prošnjo za relokacijo odobrila, 
še vedno pa smo bili obvezani izpolniti vse indikatorje, vendar v lastni zasedbi oz. z minimalnimi 
stroški.  
V času projekta smo tako v skladu z zastavljenimi cilji kupili enega in oskrbovali dva terapevtska 
konja, ki smo ju uporabljali v programih, kupili smo potrebno opremo za konja, za oskrbo in za 
varovance, sestavili ekipo terapevtk in koterapevtk, ki so se izobraževale v Sloveniji in tujini. S 
sredstvi smo prenovili celostno podobo in internetno stran, posneli smo kratek predstavitveni film, 
oblikovali in natisnili več različnih brošur in novic v treh jezikih, s prispevki in delavnico smo se 
udeležili Slovenskega in Svetovnega kongresa terapevtskega jahanja ter več manjših seminarjev, 
organizirali smo tudi delovno srečanje terapevtov s pomočjo konja na Rakitni in Strokovni posvet o 
terapevtskem jahanju v sodelovanju z ustanovo fundacijo Nazaj na konja. Tim za terapevtsko 
jahanje je konja pripravil in treniral za terapevtsko delo ter oblikoval tri programe; program 
pedagoškega jahanja za udeležence Šole zdravega odraščanja, program psihoterapevtskega jahanja 
za program Reintegracije in rehabilitacije oseb z motnjami čustvovanja ali motnjami hranjenja ter 
program za pomoč družinam. V času projekta smo skupno izvedli več kot 500 skupinskih 
terapevtskih oziroma pedagoških srečanj za otroke in mladostnike od 6. do 26. leta.  
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Kljub temu, da se je projekt decembra zaključil, je hlev z jahališčem trenutno še v gradnji in bo 
končan spomladi 2011. Omogočil nam bo delo v vseh vremenskih pogojih, večjo varnost  in 
zasebnost naših varovancev.  
Projekt ocenjujemo kot zelo uspešen, veseli smo, da smo imeli priložnost našim varovancem 
omogočiti osebno izkušnjo s konji in izkušnje kažejo, da so za marsikaterega otroka konji 
pomemben motivator pri vključitvi v program in da odhajajo z lepimi spomini in pozitivnejšim 
mnenjem o sebi. Projekt je pomenil gradnjo trdnega temelja terapije s konji na Rakitni, v prihodnje 
pa si želimo storitve razširiti in strokovno še nadgraditi, pri čemer pa bo bistvenega pomena 
nadaljnje pridobivanje sredstev.  
 
 
2.11 Donacija Danfossovega  sklada Mads Clausen 

 
Danfossov sklad Mads Clausen je ob 50. letnici delovanja Mladinskemu zdravilišču Rakitna podelil 
donacijo v višini 67.000,00 €. Veselje v zavodu Rakitna je bilo veliko, saj je Danfossov sklad 
sredstva namenil v podporo doseženim rezultatom in nadaljnjemu delu na področju terapije s 
pomočjo konj, ki je namenjena pomoči otrokom in mladostnikom s težavami na področju 
čustvovanja in hranjenja.  
 
Danfossov sklad Mads Clausen, poimenovan po ustanovitelju danske korporacije Danfoss, ki ima v 
Sloveniji dve družbi Danfoss Trata d.o.o. in Danfoss d.o.o. Ljubljana, je v decembru ob 
praznovanju 50. obletnice v dobrodelne namene namenil sredstva v višini 1,3 milijona €, možnost 
sodelovanja so dobili tudi projekti izven Danske. Od skupno 173 prijav je bilo izbranih 17 
izbranih projektov, Slovenija je bila poleg Mehike edina mednarodna donacija, ostalih 15 
donacij  je bilo podeljenih danskim projektom.  
 
S pridobljenimi donatorskimi sredstvi Danfoss sklada bo zdravilišče lahko dogradilo jahalnico in 
izboljšalo delovne pogoje, kar bo omogočilo izvajanje terapevtskih aktivnosti tudi v slabem  
vremenu. Na ta način se lahko kakovostno nadaljuje pred tremi leti zastavljeno delo, ko je 
zdravilišče s pomočjo sredstev iz Norveškega finančnega mehanizma postavilo temelje za terapijo s 
pomočjo konja v okviru programov za otroke in mladostnike s čustvenimi težavami.  
 
Članice  strokovnega  tima,  ki izvajajo  terapijo  s  pomočjo konja,  so  svoja  znanja pridobile v 
številnih izobraževanjih po Evropi in doma. Oblikovale so tudi v Evropi edinstven  
multidisciplinarni strokovni tim. Strokovne delavke imajo širok razpon znanj s področja 
psihoterapije, doživljajske-pedagogike s konji, temeljna poglobljena znanja o psihologiji konj in 
šolanju konj. Tim s povezovanjem na državni in mednarodni ravni dejavno prispeva k razvoju 
strokovnosti na področju terapije s pomočjo konj. 
 
 
2.12 Donacija Thoolen Foundation Vaduz 
 
V letu 2010 smo  strani Thoolen Foundation Vaduz  prejeli donacijo v višini 55.0000,00 €. Prejeta 
sredstva so nam omogočila izvedbo naslednjih aktivnosti: 
 
 preuredili smo sobo za terapijo s kužki  (beljenje, obnova parketa, zavese, preproga, mize, 

stoli), 
 preuredili smo sobo za ustvarjalne delavnice (beljenje, obnova parketa, omare), 
 preuredili smo učilnico (beljene, obnova parketa,  stoli in mize), 
 za potrebe kreativnih delavnic smo kupili peč za žganje gline, 
 kupili smo 4 računalnike, 
 obnovili smo nastanitvene prostore, kjer so nastanjeni otroci skupaj s starši, 
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 za potrebe promocije smo izdelali reklamne letake, 
 za potrebe najmlajših otrok smo uredili zunanja igrala, 
 izvedli smo nakup vzmetnic, posteljnine, brisač in zaves, 
 kupili smo športne rekvizite in material za ustvarjalne delavnice, 
 obnovili smo ambulanto in čakalnico. 

 
Prejeta sredstva so dala velik zagon in polet celotnemu kolektivu zavoda. Veliko dela smo opravili 
tudi sami, s tem smo omogočili preureditev več prostorov kot smo prvotno planirali. Vodila nas je 
velika želja, da otroci bivajo v prijetnih prostorih, in da imajo ustrezne pogoje za zdravljenje. 
Zaposleni sodelavci so z veseljem  pomagali pri preureditvi prostorov. 
 
Prepričani smo, da smo z donacijo močno izboljšali kvaliteto bivanja otrok in mladostnikov v 
našem zdravilišču.  
 

Ambulanta pred  obnovo                   Nova ambulanta 
 

         
 

Učilnica pred obnovo                                                   Obnovljena učilnica 
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Obnovljena čakalnica      Zunanja igrala 
 

          
 
 

Obnovljena čajna kuhinja     Obnovljen apartma za starše 
 

         
 
 

Apartma za starše 
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2.13 Izobraževanje delavcev 
 
Zavedamo se pomembnosti izobraževanja zaposlenih, zato smo poleg individualnega izobraževanja 
namenili posebno pozornost izobraževanju, ki je bilo organizirano za širši krog zaposlenih. 
Tako smo v letu 2010 organizirali naslednja izobraževanja: 
 
 v mesecu marcu izobraževanje za medicinske sestre na Pediatrični kliniki v Ljubljani na 

oddelku Endokrinologije na temo  »Diabetes«.  
 v mesecu marcu izobraževanje za medicinske sestre na Pediatrični kliniki v Ljubljani na 

oddelku Endokrinologije na temo »Šola lulanja«.  
 v mesecu marcu izobraževanje za medicinski in vzgojni kader na temo »Temeljni postopki 

oživljanja«. 
 V mesecu septembru je Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, p. o., 

Podružnica iz Ljubljane teoretično in praktično usposabljalo  iz varnosti in zdravja pri delu 
ter varstva pred požarom s preizkusom znanja. 

 v mesecu decembru je potekalo dvodnevno izobraževanje za vse zaposlene na temo 
»Medosebni odnosi«. Prvi del predavanja je izvedel Bogdan Žorž.  

 Drugi del predavanja z delavnico je na enako temo nadaljevala vodja psihološke službe 
Julija Pelc. 

 
Poleg omenjenega izobraževanja, v zavodu permanentno izvajamo naslednje oblike internega 

izobraževanja.   

SUPERVIZIJA INTERVIZIJA TEMASTKA SREČANJA 
PREDAVNJA/DELAVNICE 

Stokovno srečanje 
zaposlenih, ki ga vodi 
stalni supervizor, ki skrbi 
za supervizijski proces in 
usmerjanje diskusije med 
supervizanti. Od pristopa 
vodenja in ciljev je 
odvisno, katere teme so 
središčne za obravnavo 
(odnosi med sodelavci, 
organizacijske dileme … 
raven kolektiva oziroma  
obravnava in analiza 
strokovnih primerov, 
dilem v ukrepanju in 
iskanje skupnih 
konsenzov, strategij  ect.: 
študije primerov, prostor 
za pogovor o strokovnih 
dilemah, občutkih nemoči 
ect). 

 Skupina kolegov s podobno 
stopnjo profesionalne 
usposobljenosti in delovnih 
izkušenj opravlja supervizijo 
drug z drugim, s pomočjo 
vprašanj, ki se porajajo v 
njihovem delovnem okolju. 
Nihče nima tsalne vloge 
supervizorja, zato ne pride do 
koncentracije moči in avtoritete. 
Učenje iz konkretnih delavnih 
izkušenj, njihova izmenjava 
med osdelavci. V ospredju je 
učenje reflektiranja, trening 
jasnega mišljenja in analiza 
svojih čustev, učenje dajanja in 
sprejemanja povratnih 
informacij, komunikacija brez 
vrednotenja in ocenjevanja, 
kritičnost napsproti 
kritizerstvu… (kar je skupno 
superviziji, le da tam proces 
varno usmerja supervizor). 
Pomembno ločiti med osebnim 
in profesionalnim. 
 

Predavanja seznanjajo s posameznimi 
strokovnimi področji, temeljnimi 
vsebinami, ki  olajšajo razumevanje 
populacije s katero se ukvarjamo, 
dvigujejo lahko raven strpnosti, 
sočutnosti. Iskanje in urjenje različnih 
učinkovitih pristopov, soočanje s 
potrebnimi veščinami in strategijami 
ter ustrezno zrcaljenje lastnih odzivov 
pomembno doprinesejo k dvigu 
strokovnih kompetenc. Izkustveno 
učenje v delavnicah omogoča nujen 
TRENING veščin v okolju, ki naj bi 
bilo dovolj varno za soočanje z 
lastnimi omejitvami in negotovostjo 
ob učenju novega. 

 
Oblike se lahko medsebojno dopolnjujejo oz. nadgrajujejo, v vseh treh je cilj dvig strokovnosti in 
kakovosti timskega sodelovanja.  
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2.14 Nadzor poslovanja zdravilišča 
 
2.14.1 Zdravstveni inšpektorat RS  
 
31. 5. 2010 je inšpektor Ministrstva za zdravje OE Ljubljana opravil redni  inšpekcijski pregled.  
Inšpekcijski pregled je bil opravljen z namenom preverjanja spoštovanja zakonodaje, ki ureja: 

- področja nalezljivih bolezni (Program preprečevanja in širjenja okužb v MKZ Rakitna 
popravljen in dopolnjen v juniju 2010),  

- področja ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti, v objektih, 
namenjenih tej dejavnosti  in  

- področja zdravniške službe.  
Pri tem je bila pregledana naslednja dokumentacija: evidence merjenja temperatur vode na končnih 
pipah, evidence čiščenja mrežic, evidence merjenja temperature vode na izstopu iz grelca in na 
povratku, shema vodovodnega načrta, rezultati mikrobiološke analize vode, merjenje temperature 
vode na izlivkah po principu rotacije, program preprečevanja okužb.  
Načrt ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti v zavodu je bilo 
potrebno dopolniti.  
Manjkajoče dokumente je zdravilišče  dostavilo inšpekcijskemu organu v predpisanem roku do 30. 
6. 2010. 
 
 
2.14.2 Inšpekcijski pregled MOP,  Inšpektorat  RS za okolje in prostor  OE Ljubljana 
 
12. 10. 2010 je inšpektor Inšpektorata za okolje in prostor opravil inšpekcijski pregled odpadkov.   
Ugotovljene so bile  naslednje nepravilnosti: 
-  do 31. 3. 2010 bi se moralo na Ministrstvo za okolje in prostor predložiti za leto 2009 poročilo o 
nastajanju odpadkov; 
- do 15. 11. 2010 se morata predložiti dokumenta o zadnjem pregledu tesnosti cistern za kurilno olje 
in dokazilo o izmeri meritev dimnih plinov kurilnih naprav. 
Pomanjkljivosti o izmeri meritev dimnih plinovodov kurilnih naprav je bila 5. 11. 2010 
odpravljena. 
Izvedbo kontrole tesnosti dveh kovinskih rezervoarjev, ki sta bila predmet preizkušanja smo 
opravili dne 8. november 2010 s strani podjetja z dovoljenjem za delo Petrol Tehnologija d.o.o.. Pri 
preizkusu tesnosti dveh 45 m3 enoplaščnih rezevovarjev in pripadajočih cevovodov je bilo 
ugotovljeno, da so sesalni in povratni cevovodi tesni, rezervoarjev pa ni bilo moč dokončno 
preizkusiti zaradi netesnosti spojev na rezervoarju. Potrebna je  sanacija obeh dveh kovinskih 
pokrovov rezervoarjev, katera sta v času preizkušanja puščala zrak (gre za gornje pokrove 
kovinskih rezervoarjev 2 kom, ki pa bistveno ne vplivata na povečanje nevarnosti po iztekanju 
nevarne tekočine). 
Sanacijo obeh kovinskih pokrov rezervoarja načrtujemo v letu 2011.  
Z inšpektorico smo se dogovorili, da bomo pomanjkljivosti odpravili do 31. 3. 2011. 
 
 
2.14.3 Pregledi Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana 
 
10. 2. 2010 je inšpektor ZZV – Centra epidemiologije iz oddelka DDD opravil pregled in poročilo o 
deratizaciji glodalcev. Pri pregledu ni bilo opaziti glodalcev. 
 
26. 5. 2010 je inšpektor ZZV opravil zdravstveno higienski pregled kuhinje. Pri pregledu so 
ocenjevali higiensko stanje in spremljali postopke dela z živili ter odvzeli brise na snažnost za 
mikrobiološko analizo. Pri pregledu ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnosti. 
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30. 8. 2010 je  inšpektor ZZV – Centra epidemiologije iz oddelka DDD opravil drugi pregled in 
poročilo o deratizaciji.  
 
29. 9. 2010 je inšpektor ZZV opravil  hišni pregled internega vodovodnega sistema z odvzemom 
vzorcev pitne vode v objektu zavoda. Pregledu je s strani naročnika prisostvoval vzdrževalec 
Nikolaj Bezek. S preiskavo je bilo ugotovljeno, da je dveh od petih vzorcev ugotovljena prisotnost 
bakterij Legionella. Vzrok za nekoliko povišane vrednosti prisotnih bakterij je lahko bilo zastajanje 
vode v ceveh ali trenuten odstop biofilma iz cevi. Priporočen je postopek pregrevanja in meritve 
temperature. Izvajala ga bosta vzdrževalca 2 krat tedensko 3 minute s toplo in 3 minute s hladno 
vodo. 
 
13. 12. 2010 je inšpektor ZZV  opravil  nadzor higienskega režima. Pri pregledu obstoječe HACCP 
dokumentacije in evidenc je bilo ob notranjem nadzoru ugotovljeno, da je potrebno opraviti 
verifikacijo HACCP sistema. Odvzeti so bili vzorci za mikrobiološke preiskave, ki so ustrezali 
glede na preiskane parametre.  
 
 
2.14.4 Pregled in preizkus delovne opreme 
 
11. 11. 2010 je inšpektor iz Inštituta za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, p. o., Podružnica 
iz Ljubljane na podlagi 61. člena Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Ur. list RS, št. 56/99) in 
Odločbe Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve št. 10202/00010/2000-007 z dne 3. 7. 2000, 
na osnovi Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS, št. 101/04), ter 
zapisnika o pregledu in preizkusu delovne opreme št. ZTP-DO-046.00/10-Lj., z dne 11. 11. 2010 
pregledal  in preizkusil delovno opremo ter izdal veljavno potrdilo za dobo treh let.  
 
 
2.14.5 ZVD Zavod za varstvo pri delu iz Ljubljane 
 
16. 6. 2010 je inšpektor ZVD opravil  pregled in preizkus delovne opreme – malo tovorno dvigalo z 
namenom ali je delovna oprema pravilno nameščena in deluje v skladu s predpisi. Pregled in 
preizkus potrjujeta ustreznost delovne opreme za leto dni.   
 
 
2.14.6 Meritve emisij, plinska postaja in gasilni aparati 
 
Dimnikarstvo – meritve emisij Kasim Alić, s. p. iz Ljubljane je 5. novembra  opravil letni pregled 
kurilnih naprav na tekoče gorivo in meritve emisij. Ugotovljeno je bilo, da ni pomanjkljivosti in da 
so naprave primerne za uporabo do naslednjega pregleda. 
 
Pooblaščeni servis Metod Urh, s. p. je 1. septembra opravil redni servis gasilnih aparatov. 
 
 
2.14.7 Javna naročila v letu 2010 
 
V mesecu februarju 2010 smo v skladu z Zakonom o javnem naročanju pričeli s postopkom za 
izvedbo javnega naročila po posameznih sklopih št. JN 01/2010: Sukcesivna dobava 
prehrambenega blaga. Na Portalu javnih naročil in Uradnem listu EU št: JN 01/2010-RD  je bilo 
objavljeno 4. in 5. 2. 2010. Ocenjena vrednost letnega javnega naročila znaša 85.000,00 EUR brez 
DDV-ja. Sklenitev okvirnih sporazumov z dne 1. 4. 2010.  Z izbranimi ponudniki je bil sklenjen 
okvirni sporazum za dobo enega leta. 
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V mesecu juniju 2010 je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije v skladu z Zakonom o javnem 
naročanju pričelo s postopkom javnega naročila št: JN 02/2010: Dobava električne energije za 
leto 2011. Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 26.000,00 EUR brez DDV-ja.  Z najcenejšim 
ponudnikom je bila podpisana pogodba o dobavi električne energije za obdobje enega leta. 
 
V mesecu juniju 2010 je Združenje zdravstvenih zavodov  Slovenije v skladu z Zakonom o javnem 
naročanju pričelo s postopkom javnega naročila št: JN 03/2010: Notranje revidiranje za poslovno 
leto 2010 v katerem bi se izvedle storitve posameznega področja poslovanja zavoda in sicer popis 
osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 1.000,00 EUR. 
Zaradi pritožb ponudnikov je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije razpis razveljavil. 
Ponovnega razpisa ni bilo. 
 
V letu 2010 smo v skladu z Zakonom o javnem naročanju za potrebe gradnje jahalnice izvedli dva 
javna naročila (št. JN 04/2010, JN 05/2010), ki pa sta bila zaradi pomanjkanja razpoložljivih 
finančnih sredstev neuspešna. V mesecu septembru 2010 smo objavili javno naročilo »Gradnja 
jahalnice 1. a faza«, št. JN 06/2010. Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 250.000,00 EUR 
brez DDV-ja. Z izbranim ponudnikom je bila sklenjena gradbena pogodba. 
 
 
2.14.8 Ocena notranjega nadzora javnih financ 
 
Zaradi razveljavitve javnega naročila št. JN 03/2010, ki je potekalo v okviru Združenja zdravstvenih 
zavodov Slovenije, zavod v letu 2010 ni izvedel postopka notranjega revidiranja, ki naj bi se izvajal 
z zunanjim izvajalcem.  
Tak način izvajanja notranjega revidiranja smo izbrali zato, ker so zahteve v razpisu za izvajanje 
notranjih revizij določene tako, da je zagotovljena večja stopnja strokovnosti, celovitosti in 
uporabnosti rezultata notranje revizije oziroma večje kvalitete notranje revizijskih storitev. Zaradi 
večjega obsega javnega naročila je dosežena tudi zelo ugodna oziroma nizka cena, tako, da je 
zadoščeno tudi načelu gospodarnosti pri izvajanju aktivnosti na področju obvladovanja tveganj, da 
so koristi večje od stroškov. 
Glede na to, da ponovnega razpisa Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije ni izvedel, smo se 
odločili, da v letu 2010 notranjega revidiranja ne izvedemo, bomo pa v sled te odločitve v letu 2011 
izvedli notranje  revidiranje celotnega zavoda.  
 
 
2.14.9 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 
 
V skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 
uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01), mora proračunski uporabnik, poleg zaključnega 
računa oziroma letnega poročila, podati tudi oceno notranjega nadzora javnih financ. 
Oceno je potrebno podati v obrazcu – Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2010 
(Izjava). Podlaga za njeno pripravo v letu 2010 je samoocenitveni vprašalnik, ki ga je v skladu z 
predpisano metodologijo in pojasnili izpolnila za zavod kot celoto direktorica zavoda. Tak pristop k 
izdelavi Izjave (za celotni zavod) je izbran zaradi spoštovanja načela gospodarnosti, saj so stroški 
povezani z samoocenjevanjem po enotah visoki (velika poraba delovnega časa). Odločitev glede 
izbire odgovora na postavljeno vprašanje je bila odvisna od razpoložljivih dokumentov oziroma 
podlag zavodu, ki so potrjevale pravilnost odločitve. 
 
Pri samoocenjevanju so bili možni naslednji odgovori na vprašanja, ki so bila ocenjena na naslednji 
način: 
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- na celotnem poslovanju (ocena 4), 
- na pretežnem delu poslovanja (ocena 3), 
- na posameznih področjih poslovanja (ocena 2), 
- navedene so začetne aktivnosti (ocena 1), 
- ne (brez ocene). 
 
Ugotovljena povprečna ocena vseh komponent notranjih kontrol v letu 2010 znaša 2,64 (razpon 
ocen od 0 – 4,00). Ocene vseh posameznih komponent notranjih kontrol (kontrolno okolje, 
upravljanje s tveganji, kontrolne dejavnosti, informiranje in komuniciranje ter nadziranje) so v 
primerjavi s preteklim letom višje za 10%.  
Porast ugotavljam ugotavljamo predvsem na področju sistema informiranja in komuniciranja. 
 
 

Področje Povprečna 
ocena 2009 

Povprečna 
ocena 2010 

index 

1. Primerno kontrolno okolje 2,79 2,79 1,00 
2.1. Cilji so realni in merljivi 2,33 2,42 1,04 
2.2. Tveganja so opredeljena in 
ovrednotena 

2,66 2,69 1,01 

3. Sistem kontrolnih aktivnosti 2,28 2,33 1,02 
4. Sistem informiranja in 
komuniciranja 

2,85 3,43 1,20 

5. Sistem nadziranja 2 2,2 1,10 
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3. ZAKLJUČNI DEL 
 
Zavod je poslovno leto zaključil s pozitivnim rezultatom. Ocenjujemo, da je bilo poslovno leto 
2010 uspešno. 
Posebej želimo izpostaviti področje prejetih donacij, saj je v recesijskih časih težje pridobivanje le –
teh in je zanje  potrebno vložiti večji napor. Vsekakor  je bil zavod na tem področju v letu 2010 
izredno uspešen, saj je pridobil kar dve tuji donaciji. 
 
Kot velik uspeh lahko izpostavimo tudi pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo jahalnega 
centra. Izgradnja nove pokrite jahalnice bo  zavodu omogočila velike možnosti za nadaljnji razvoj 
terapevtskih aktivnostih s pomočjo konj tako v zdravstvenih programih, ki jih zavod že izvaja kot 
možnost in priložnost  pridobivanja prihodkov na trgu. 
 
Veseli nas, da tudi povratne informacije, ki jih dobivamo od zdravnikov, staršev in drugih, kažejo 
na to, da delamo dobro, strokovno in da dosegamo cilje, ki smo si jih prvenstveno zastavili. 
 
Menimo, da smo s Programom zgodnja obravnava otrok in mladostnikov rizičnih za razvoj motenj 
hranjenja in/ali čustvenih motenj odgovorili na dejanske potrebe otrok in mladostnikov rizičnih za 
razvoj motenj hranjenja in/ali čustvenih motenj ter da dolgoročno prispevamo k zmanjšanju 
obolevnosti le-teh. 
 
Število in odzivi vključenih v program ter njihovih staršev (svojcev) in strokovnjakov, ki so napotili 
otroka k nam potrjujejo, da smo naredili pomembne korake na področju preventivnega dela z otroki 
v slovenskem prostoru. Zaenkrat smo edini (vzorčni) strokovni program v slovenskem prostoru, ki 
je usmerjen v preventivno delo z otroki in mladostniki, ki imajo že nakazane težave, nimajo pa še 
razvite prave klinične slike motnje in je dostopen vsem otrokom in mladostnikom.  
 
Na Rakitni otroci resnično dobijo priložnost. 
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4. RAČUNOVODSKI IZKAZI 
 
4.1 Izkaz prihodkov in odhodkov  
 
 
4.1.1 Prihodki 
 
Celotni prihodki zavoda so bili v letu 2010 realizirani v višini 1.304.009,49 € in so za 2,5 odstotka 
višji od doseženih  prihodkov v letu 2009.  
 
 
Tabela 8: Primerjava realizacije prihodkov v letu 2010 z letom in planom za leto 2010 v eur  
 

  realizacija plan realizacija Index Index 
P r i h o d k i  2009 2010 2010 R10/R09 R10/P10 

Prihodki od poslovanja 1.118.443,55 1.298.370,96 1.298.922,89 1,16 1,00 
Prihodki ZDRAVILIŠKO ZDRAVLJENJE 214.355,45 214.363,20 201.606,16 0,94 0,94 

Prihodki MOTNJE HRANJENJA IN 
ČUSTVOVANJA 683.892,52 735.370,50 778.429,74 1,14 1,06 
Prihodki IZ DONACIJ ZA POKRIVANJE 
STROŠKOV 67.402,31 186.000,00 169.977,57  - 
Prihodki SPREMSTVO 15.815,43 15.973,58 19.146,63 1,21 1,20 
Prihodki DODATNI PROGRAMI 74.506,44 84.192,28 63.899,15 0,86 0,76 
Prihodki PRODAJA OBROKOV 55.137,88 55.137,88 55.500,82 1,01 1,01 
Prihodki OD PRODAJE NA TRGU 7.333,52 7.333,52 10.362,82 1,41 1,41 
Finančni prihodki 3.471,69 2.000,00 3.905,36 1,12 1,95 
Drugi prihodki 150.653,20 2.000,00 1.181,24 0,01 0,59 
Prevrednotovalni poslovni prihodki 0 0 0 - - 

Celotni prihodki 1.272.568,44 1.302.370,96 1.304.009,49 1,02 1,00 
 
 
Prihodki od poslovanja 
 
Prihodki od zdraviliškega zdravljenja v letu 2010 znašajo 201.606,16 € in so nižji za 6 odstotkov v 
primerjavi z realizirano vrednostjo lanskega leta in tudi glede na plan. 
 
Iz naslova bolnišničnega programa motenj hranjenja in čustvovanja smo dosegli 778.429,74 € 
prihodkov. Omenjeni program smo prvič začeli izvajati oktobra leta 2007. 
 
Prihodki iz naslova dodatnih programov so v letu 2010 doseženi v višini 63.899,15 € in so nižji za 
14 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, za 24 odstotkov so nižji tudi od 
načrtovanih. Razlog je v manjšem povpraševanju in tem, da smo nastanitvene prostore namenili 
programu motenj hranjenja in čustvovanja.  
 
Prihodki iz naslova prodaje obrokov so v letu 2010 doseženi v višini  55.500,82 € in so za odstotek 
višji od načrtovanih za 2010 in za odstotek višji od  realiziranih iz preteklega leta.  
 
Prihodki iz naslova spremstva (spremljevalci otrok na zdraviliškem zdravljenju) znašajo 19.146,63 
€ in so za 21 odstotkov višji glede na preteklo leto, prav tako so za 20 odstotkov višji glede na plan. 
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Ocenjujemo, da je razlog višjih prihodkov iz naslova spremstva otrok v tem, da se je v primerjavi z 
lanskim letom povečalo število napotitev na zdraviliško zdravljenje otrok, ki so mlajši, več pa je 
tudi obiskov ob koncu tedna. 
 
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so v letu 2010 doseženi v višini 10.362.82 € in so  višji 
za 41 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta, prav tako so višji za enak odstotek 
od načrtovanih. V skladu z navodilom za razmejitev dejavnosti na javno in tržno dejavnost 
Ministrstva za zdravje (15. 12. 2010) smo med  prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu všteli 
tudi prihodke od nagrad za zaposlene invalide nad kvoto. 
 
V letu 2010 smo prejeli tudi nadaljnja sredstva za pokrivanje dela stroškov iz naslova Norveškega 
mehanizma, všteli smo tudi dva nadaljnja zahtevka, ki še nista bila izplačana, sredstva za pokrivanje 
stroškov iz naslova plač pripravnikov in določena sredstva iz naslova donacije švicarske fondacije.   
 
 
Finančni prihodki 
 
Finančni prihodki v letu 2010 znašajo 3.905,36 € in so višji za 12 odstotkov glede na preteklo leto. 
Povečanje je posledica večjega obsega prostih denarnih sredstev med letom, ki smo jih lahko 
deponirali pri poslovni banki.   
 
Drugi prihodki 
 
Drugi prihodki v letu 2010 znašajo 1.181,24 € in so neprimerljivo nižji glede na preteklo leto, ker 
smo v letu 2009 pridobili sredstva za pokritje nedoseganja programa motenj hranjenja in 
čustvovanja za leto 2008, v letu 2010 pa smo kot druge prihodke prejeli predvsem zavarovalniški 
bonus.  
 

Graf 5: Struktura prihodkov od poslovanja 2010 
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Graf 6: Primerjava realizacije prihodkov od poslovanja v letu 2010 z letom 2009 in planom za leto 2010 v eur 
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4.1.2  Odhodki 
 
Celotni odhodki zavoda so v letu 2010 realizirani v višini 1.290.374,24 € in so za 5 odstotkov višji 
glede na preteklo leto. Glede na plan pa so višji za 2 odstotka, razlog je v prerazporeditvi določenih 
stroškov. Predvsem se je povečal obseg storitev na področju del, ki smo jih dejansko opravili na 
področju, tekočega vzdrževanja poslovnih objektov in amortizacije, pranja in del animatorjev oz. 
zunanjih sodelavcev. Prav tako pa smo v letu 2010 imeli več stroškov storitev s področja 
terapevtskega jahanja. 
 

Tabela 8:  Primerjava realizacije odhodkov v letu 2010 z letom 2009 in planom za leto 2010 

     

  realizacija plan realizacija Index Index

Odhodki 2009 2010 2010 R10/R09 R10/P10
Stroški materiala in storitev 460.879,12 478.344,68 465.585,84 1,01 0,97
Stroški materiala 221.244,81 230.548,88 178.620,97 0,81 0,77
Stroški storitev 239.634,31 247.795,80 286.964,87 1,20 1,16
Stroški dela 706.079,56 723.425,93 739.858,05 1,05 1,02
Amortizacija 55.060,18 60.000,00 74.585,96 1,35 1,24
Drugi stroški 0,00 0,00 305,28 - -
Finančni odhodki 1.919,86 1.919,86 1.417,62 0,74 0,74
Drugi odhodki 3,19 0,00 8.069,91 0,00 0,00
Prevrednotovalni poslovni odhodki 3.052,53 3.052,53 551,58 0,18 0,18

Celotni odhodki 1.226.994,44 1.266.743,00 1.290.374,24 1,05 1,02
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Graf 7: Struktura odhodkov v letu 2010 
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Največji delež v strukturi odhodkov zavzemajo stroški dela s 57 odstotki, sledijo jim stroški storitev 
z 22 odstotki in stroški materiala z 14 odstotki. 

 
Graf 8: Primerjava realizacije odhodkov v letu 2010 z letom 2009 in planom za leto 2010 
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Iz grafa je razvidno, da je glavnino odhodkov predstavljajo stroški dela.  
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Stroški dela 
 
Stroški dela znašajo 739.858,05 € in so za 5 odstotkov višji v primerjavi s preteklim letom. V 
primerjavi s planom so višji za 2 odstotka. V letu 2010 smo tudi s pomočjo zunanjih sodelavcev 
tako organizirali delovni proces, da smo zagotavljali nemoteno zdravniško oskrbo. 
 
Konec leta 2009 smo zaposlili tudi glavno medicinsko sestro v funkciji pomočnika direktorja. Med 
letom smo sproti reagirali na fluktuacijo, zaposlili smo športnega pedagoga, socialnega pedagoga, 
strežnico in dodatnega psihologa. 
 
 
Tabela 9: Poenostavljena struktura plač        

  2009 2010 Delež INDEX 10/09 
Redno delo 418.426 442.283 59,78 1,06
Nadure 2.151 3.968 0,54 1,84
Nadomestila ~ v breme zavoda 23.096 20.212 2,73 0,88
Dodatki za delo ~ vključno s prisotnostjo in 
dežurstvo 241.772 251.935 34,05 1,04
Delovna uspešnosti 2.397 917 0,12 0,38
Minulo delo 18.238 20.542 2,78 1,13
Skupaj 706.080 739.858 100,00 1,05

 

 

Graf 9: Poenostavljena struktura plač za leto 2010 
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Stroški materiala 
 
Stroški materiala so v letu 2010 znašali 178.620,97 €, v primerjavi z lanskim letom so nižji za 19 
odstotkov in so glede na plan nižji za 23 odstotkov. 

 
Največjo postavko v skupini materialnih stroškov predstavlja strošek živil, ki je v letu 2010 znašal 
74.993,19 € in je za 5 odstotkov nižji v primerjavi z lanskim letom. Nižji strošek živil je posledica 
znižanega števila skuhanih obrokov. Iz naslova nabave živil ne ustvarjamo zalog. 
 
Strošek nabave kurilnega olja je v letu 2010 se je znižal in je znašal 42.734,05 €.  
 
Strošek elektrike je v letu 2010 znašal 16.393,72 €  in je nižji za 34 odstotkov v primerjavi z 
lanskim letom in je posledica znižanih cen električne energije, ki so bile dosežene na javnem 
razpisu in dejstva, da smo dejansko porabili manj električne energije na račun povišanih stroškov 
storitev pranja podjetja Periteks. 
 
V letu 2010 smo beležili nižje stroške materiala za terapevtsko jahanje v višini 3.443,91 €. Stroške 
smo striktno omejevali zaradi relokacije določenega dela sredstev za gradnjo jahalnice.  
 
Strošek pomožnega materiala za čiščenje je v letu 2010 znašal 9.309,81 € in je nižji za 3 odstotke, 
glede na preteklo leto zaradi racionalnejše porabe materiala za čiščenje. 
 
Strošek pisarniškega materiala  5.330,91 € in je 6 odstotkov višji kot lani. 
 
Strošek vode je v letu 2010 znašal 5.991,23 € in je za 27 odstotkov višji glede na preteklo leto. 
Razlog je v večji porabi vode, kar je tudi posledica ukrepov preprečevanja bolnišničnih okužb. 
 
Strošek materiala za vzdrževanje poslovnih objektov in opreme je v letu 2010 znašal 5.020,28 € in 
je za 38 odstotkov višji glede na preteklo leto. Že v letu 2009 smo opravili nekaj večjih 
vzdrževalnih del, v letu 2010 smo s tem nadaljevali. 
 
V letu 2010 smo zabeležili tudi 657,13 € stroškov za službena oblačila, ker je bilo že v letu 2009 
kupljenih kar nekaj službenih oblek. 
 
Ker smo v letu 2010 nakupili tudi nekaj novih športnih pripomočkov za plezanje in novih 
materialov za vzgojo, smo zabeležili tudi določene stroške za vzgojo in športne aktivnosti. Stroški v 
ta namen so znašali 1.497,23 €. 
 
Strošek goriv in maziv v letu 2010 je bil 2.352,26 € in se je povišal za 5 odstotkov v primerjavi z 
letom 2009. 
 
Strošek zdravil in sanitetnega materiala je v letu 2010 znašal 2.847,63 € in je za 11 odstotkov višji 
glede na preteklo leto, čeprav smo v letu 2010 striktno nadaljevali z racionalnejšo rabo zdravil, 
zdravila kupovali po potrebi in iz tega naslova ne ustvarjali zalog. 
 
V letu 2010 smo zabeležili tudi 26 odstotni padec stroškov strokovne literature in časopisov na 
vrednost 1.145,22 €. 
 
Ostale postavke materialnih stroškov ne vplivajo bistveno na poslovni izid. 
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Strošek storitev 
 

 
Stroški storitev so v letu 2010 znašali 286.964,87 € in so v primerjavi z lanskim letom višji za 20 
odstotkov. Porast stroškov je posledica povišanja določenih stroškov, ki jih razlagamo v 
nadaljevanju.  
 
Večino stroškov storitev iz leta 2010 smo zabeležili na področju obsega zunanjih sodelavcev, 
strokovnih svetovalnih storitev in supervizij za program motenj hranjenja in čustvovanja, dela 
študentov in animatorjev ter povečanih stroškov tekočega vzdrževanja poslovnih objektov in 
Periteksovega pranja.   
 
Potrebe po dodatnem kadru smo pokrili tudi preko podjemnih pogodb, predvsem za zagotavljanje 
nemotene zdravniške oskrbe ter za delo v kuhinji in delo strežnic. Strošek iz naslova podjemnih 
pogodb je v letu 2010 znašal 54.954,33 €. Zabeležili smo 3.926,02 € odvetniških storitev, sodnih 
stroškov in taks. 
 
V letu 2010 smo vknjižili povečan obseg storitev s področja terapevtskega jahanja in sicer v višini 
35.486,36 €, katere smo v letu 2010 knjižili v stroške. Stroški terapevtskega jahanja se krijejo iz 
naslova Norveškega mehanizma, vendar sredstva prihajajo z velikim zamikom. Zato smo kreirali 
ustrezno velike zahtevke iz naslova Norveškega mehanizma, ki so ugodno vplivali na prihodkovno 
stran.  
 
Porast v letu 2010 je zabeležilo delo preko študentskega servisa, stroški so 21.558,81 €.  
 
Velik porast zavod beleži pri sicer nujnih stroških storitev tekočega vzdrževanja opreme in 
objektov, v letu 2010 je znašal strošek le-teh 31.367,11 € in je skoraj trikrat višji glede na preteklo 
leto. Porast je predvsem posledica vzdrževalnih del v kopalnicah v 1. nadstropju in bolniškem delu, 
menjav določenih radiatorjev, obnova parketov v prostorih učilnice in garsonjerah.  Poleg običajnih 
vzdrževalnih del smo zamenjali tudi del pohištva. Vzpostavili smo nov antivirusni program, zaradi 
računalniških težav smo zamenjali tudi server in ga preselili na drugo lokacijo. 
  
V letu 2010 smo zabeležili 2.049,24 € oglaševalskih storitev. 
 
Zaradi potrebe po kontaktih s šolami, zdravstvenimi domovi in starši oskrbovancev smo zabeležili 
6.322,88 € storitev telefonije, faksiranja in pošte.  
 
Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih v letu 2010 je strošek znašal 6.733,18 € in je glede na 
preteklo leto višji za 15 odstotkov. Razlog je v zagotavljanju nenehnega strokovnega 
izpopolnjevanja zaposlenih. 
 
Strošek sejnin je v letu 2010 znašal 1.122,29 € in je za 11 odstotkov nižji glede na preteklo leto. V 
letu 2010 sta bili dve seji sveta zavoda in dve korespondenčni seji.  
 
V letu 2010 smo zabeležili 4.706,52 € stroškov zavarovalnih premij za objekt in motorna vozila.  
 
Za pokritje določenih specifičnih strokovnih nalog smo v letu 2010 izplačali avtorske honorarje 
skupaj z zakonskimi dajatvami v višini 4.445,58 €.  
 
Zunanje podjetje Periteks nam je opravilo storitev pranja posteljnine, prtov in zaves v višini 
10.351,82 €.   
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Za promocijo smo potrebovali nove zloženke, diplome in zdravstvene kartone, novice za Norveški 
mehanizem in letake za počitniški tabor. Strošek 3.291,53 € za tiskarske storitve je za 10 odstotkov 
nižji od stroškov tiskarskih storitev leta 2009. 
 
Znižanje stroškov beležimo tudi pri stroških zdravstvenih storitev, saj smo v letu 2010 opravili tudi 
manj preventivnih obdobnih zdravstvenih pregledov zaposlenih. Stroški so nastali v višini 1.457,48 
€.  
 
Stroški komunalnih storitev so v letu 2010 narasli na 4.903,67 € (porast tudi zaradi 
neobračunavanja določenih stroškov v letu 2009). 
 
Povračila stroškov za službena potovanja po državi so v porastu zaradi povečanih aktivnosti 
službenih poti in izobraževanj za 58 odstotkov glede na leto 2009 in se rezultirajo v višini 2.855,03 
€. V letu 2010 smo povrnili oskrbovancem tudi za 1.578,18 € stroškov prevoza na terapevtske 
izhode za konec tedna.  
 
Ostali stroški storitev pa ne vplivajo bistveno na poslovni rezultat. 
 
 
Amortizacija 
 
V letu 2010 smo v izkazu poslovnega uspeha izkazali amortizacijo v višini  74.585,96 €. Le-ta je 
višja od lanske tudi zaradi povečane amortizacije iz naslova takojšnjega amortiziranega drobnega 
inventarja, ki je bil nabavljen iz donacije švicarske fondacije. Od celotne amortizacije smo 
naknadno izločili s popravkom amortizacije za osnovna sredstva tisti del stroškov, ki gredo v breme 
virov švicarske donacije  in finančnih virov za osnovna sredstva iz Norveškega finančnega 
mehanizma. 
 
Obračunana amortizacija je višja kot je delež vkalkulirane amortizacije v ceni zdravstvenih storitev, 
vendar za razliko med obračunano amortizacijo in deležem amortizacije, ki je vkalkulirana v ceno 
storitev nismo zmanjševali stroškov amortizacije, saj celotni znesek amortizacije vključuje tudi 
amortizacijo kapacitet, ki jih uporabljamo za namen doseganja tržnih prihodkov.   
 
Ob določanju amortizacijskih stopenj za posamezna osnovna sredstva smo upoštevali 10. člen 
Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
Ur. l. RS, št. 45/05 in njegove dopolnitve do Ur. l. RS, št. 58/2010.   
 
Drugi odhodki 
 
V letu 2010 se je končala sodna poravnava med zavodom in bivšim zaposlenim delavcem. Zavod je 
izplačal odškodnino v višini  8.000,00 €. 
 
 
4.2 Izkaz uspeha po vrsti dejavnosti 
 
Pri delitvi prihodkov na javno službo in tržno dejavnost  upoštevamo  22. člen Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), prilogo Uredbe o dodatni delovni uspešnosti v javnem 
sektorju (Uradni list RS, št. 23/04) ter navodilo Ministrstva za zdravje (15.12. 2010).  
 
Prihodke smo po vrsti dejavnosti razdelili na tiste prihodke, ki se nanašajo na javno službo 
(respiratorni prihodki in prihodki iz programa motenj hranjenja in čustvovanja, finančni in drugi 
prihodki) in na preostale prihodke, ki se nanašajo na tržno dejavnost. 
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Odhodke bi razdelili na podlagi dejanskih podatkov, kjer pa takšna delitev ni bila možna, smo 
uporabili sodilo, to je razmerje med prihodki od poslovanja doseženimi pri opravljanju javne 
službe, finančnimi in drugimi prihodki ter med prihodki iz poslovanja iz tržne dejavnosti. 
 
Tabela 10: Izkaz uspeha 2010 po vrstah dejavnostih 

  Realizacija Prihodki in odhodki  Prihodki in odhodki  
  2010 za izvajanje  od  prodaje blaga  

P r i h o d k i  javne službe in storitev na trgu 
Prihodki od prodaje in storitev 1.298.922,89 1.150.013,47 148.909,42
Finančni prihodki 3.905,36 3.905,36 0,00
Drugi prihodki 1.181,24 1.181,24 0,00
Prevrednotovalni poslovni prihodki 0,00 0,00 0,00 

Celotni prihodki 1.304.009,49 1.155.100,07 148.909,42

O d h o d k i    
Stroški materiala in storitev 465.585,84 412.415,94 53.169,90
Stroški materiala 178.620,97 158.222,46 20.398,51
Stroški storitev 286.964,87 254.193,48 32.771,39
Stroški dela 740.163,33 655.636,68 84.526,65
Plača in nadomestila plač 570.736,02 505.557,97 65.178,05
Prispevki za socialno varnost delodajalcev 87.787,94 77.762,56 10.025,38
Drugi stroški dela 81.334,09 72.045,74 9.288,35
Drugi stroški 305,28 270,42 34,86
Amortizacija 74.585,96 66.068,24 8.517,72
Finančni odhodki 1.417,62 1.255,73 161,89
Drugi odhodki 8.069,91 7.148,33 921,58
Prevrednotovalni poslovni odhodki 551,58 488,59 62,99

Celotni odhodki 1.290.374,24 1.143.013,50 147.360,74
Presežek prihodkov 13.635,25 12.086,57 1.548,68
    
 
 
4.2.1  Primerjava javne službe in tržne dejavnosti 
 
Delež javne službe se je glede na  celotne prihodke dosežene v letu 2010 rahlo povečal. Razlog je v 
doseženih prihodkih iz naslova prihodkov od poslovanja doseženimi pri opravljanju javne službe, 
finančnimi in drugimi prihodki.  
 
Tabela 11: Struktura prihodkov po dejavnostih 

Vrsta dejavnosti 2009 2010 Index 10/09 
Javna služba 87,99 88,58 1,01 
Tržna dejavnost 12,01 11,42 0,95 

  100 100   
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Graf 10: Struktura prihodkov 2010 po dejavnostih 
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5.  IZID POSLOVANJA 
 
Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna je poslovno leto 2010 zaključilo s pozitivnim rezultatom, 
ustvarilo je 13.635,25 €  presežka prihodkov nad odhodki. Iz naslova opravljanja javne službe 
beležimo presežek prihodkov nad odhodki v višini 12.086,57 €, iz naslova opravljanja tržne 
dejavnosti pa je zavod ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.548,68 €.    
 
 
 
 
6. POJASNILA K IZKAZOM 
 
 
6.1 Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 
      osnovnih sredstev 
 
Sredstva amortiziramo po metodi enakomernega časovnega amortiziranja v skladu s Pravilnikom o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun in proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 120/07). Zemljišč ne amortiziramo. 
Osnovnih sredstev nismo prevrednotovali. 
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Tabela 12: Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev   

  
Neopred. 
dol. OS Zemljišča Gradbeni obj. 

Osnovna 
čreda Oprema 

Drobni 
inventar Skupaj 

Nabavna vrednost               
Stanje 1.1.2010 13.869,45 24.365,87 1.403.295,34 0,00 268.147,57 155.394,30 1.865.072,53
Povečanje nabavne vrednosti 655,55 0,00 0,00 0,00 35.832,94 23.862,42 60.350,91
Zmanjšanje nabavne vrednosti 0,00 0,00 0,00 0,00 67.197,92 25.239,58 92.437,50
               
Stanje 31.12.2010 14.525,00 24.365,87 1.403.295,34 6.000,00 236.782,59 154.017,14 1.838.985,94
Popravek vrednosti             
Stanje 1.1.2010 6.750,11 0,00 608.996,46 0,00 248.575,37 155.394,30 1.019.716,24
               
Amortizacija 2.817,56 0,00 42.098,88 600,00 10.960,93 23.862,42 80.339,79
Odpisi 0,00 0,00 0,00 0,00 67.197,92 25.239,58 92.437,50
               
Stanje 31.12.2010 9.567,67 0,00 651.095,34 600,00 192.338,38 154.017,14 1.007.618,53

Neodpisana vrednost              
na dan 31.12.2010 4.957,33 24.365,87 752.200,00 5.400,00 44.444,21 0,00 831.367,41
 
 

Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna protivrednost po dobaviteljevem 
obračunu ne presega 500 evrov smo izkazali kot drobni inventar, ter smo ga ob nabavi v celoti 
odpisali. 
 
Odpisanost opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev v letu 2010 znaša 55,53 
odstotkov. Stopnja odpisanosti kaže na to, imamo sredstva že visoko odpisana in zastarela 
posledično temu imamo visoke stroške vzdrževanja opreme in poslovnih stavb. 
 
Stopnja odpisane opreme pa je celo 81,23, kar pomeni, da je celotna oprema že skoraj odpisana, 
kaže pa tudi na to, da se je v letu 2010 izvedlo kar nekaj vlaganj v opremo in se je koeficient glede 
na leto 2009 precej izboljšal. 
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V letu 2010 smo nabavili naslednja osnovna sredstva: 
 

Šifra Lokacija SM Naziv OS kos  
nabavna 
vrednost  

popravek 
nabavne 
vrednosti 

po 
končnem 
obračunu 
DDV-ja 

001486 706 GARSONJERA 4 7 garsonjere KUHINJA DANA (bela sijaj) 1 582,46 581,47

001488 706 GARSONJERA 4 7 garsonjere POSTELJA ZAKONSKA Z NOČNIMI OMARICAMI 1 494,68 493,84

001493 705 GARSONJERA 3 7 garsonjere KUHINJA DANA (oranžna sijaj) 1 582,46 581,47

001495 705 GARSONJERA 3 7 garsonjere POSTELJA ZAKONSKA 1 494,68 493,84

001501 703 GARSONJERA 1 7 garsonjere KUHINJA DANA (zelena sijaj) 1 582,46 581,47

001503 703 GARSONJERA 1 7 garsonjere POSTELJA ZAKONSKA 1 494,68 493,84

001509 312 ČAJNA KUHINJA 124 1 MKZ Rakitna KUHINJA 1 674,79 673,64

001511 144 GARAŽA VELIKA 1 MKZ Rakitna TOYOTA OSEBNO VOZILO  1 13.242,50 13.242,50

001589 122 KABINET VZGOJITELJIC 1 MKZ Rakitna SOBA MALI PRINC 1 1.365,09 1.362,77
001609 304 AMBULANTA 3 AMBULANTA PISALNA MIZA  1 199,92 199,58
001610 304 AMBULANTA 3 AMBULANTA MOBILNI PREDALNIK 1 188,16 187,84
001611 304 AMBULANTA 3 AMBULANTA VISOKA OMARA (zgoraj steklena,spodaj polna vrata) 1 211,68 211,32
001612 304 AMBULANTA 3 AMBULANTA PULT (z omarami pod/nad pultom in koritom) 1 2.256,74 2.252,91
001613 304 AMBULANTA 3 AMBULANTA OMARA (prostostoječa z polkrož.ploščo spredaj) 1 176,40 176,10
001614 304 AMBULANTA 3 AMBULANTA OBLOGA ZIDU (lesena kotna) 1 286,94 286,46
001615 304 AMBULANTA 3 AMBULANTA POLIČNIK NAD PISALNO MIZO 1 94,08 93,92
001617 152 IGRIŠČA 1 MKZ Rakitna LESENA HIŠKA S PESKOVNIKOM 1 6.860,00 6.848,33

001654 502 PRALNICA 1 MKZ Rakitna STREŽNIK 1 591,56 1.001,58

001654 502 PRALNICA 1 MKZ Rakitna STREŽNIK 1 29,53  

001654 502 PRALNICA 1 MKZ Rakitna NAMESTITEV OPERACIJSKEGA SISTEMA 1 382,20  

001659 304 AMBULANTA 3 ambulanta PRENOSNI RAČUNALNIK 1 1.108,75 1.106,87

001662 204 PSIHOLOG 1 MKZ Rakitna ASEBA (program za psihološko službo) 1 654,44 653,33

001664 402 SEJNA SOBA 4 uprava KARTOTEČNA OMARA 1 223,32 222,94

001665 402 SEJNA SOBA 4 uprava KARTOTEČNA OMARA 1 223,32 222,94

001666 PSIHOLOG 204 1 MKZ Rakitna KARTOTEČNA OMARA 1 223,32 222,94

001667 PSIHOLOG 204 1 MKZ Rakitna KARTOTEČNA OMARA 1 223,32 222,94

001668 406 DIREKTOR 4 uprava GENERATOR BIOPOLJA "IZVOR" 1 980,00 978,33

001669 119 IGRALNICA PREŠOLSKI  1 MKZ Rakitna GENERATOR BIOPOLJA "IZVOR" 1 980,01 978,34

001671 204 PSIHOLOG I 1 MKZ Rakitna PISALNA MIZA S POLIČNIKOM OB MIZI 1 493,92 493,08

001673 204 PSIHOLOG I 1 MKZ Rakitna 
NIZKA OMARA (s dvojnimi polnimi vrati in 
predalnikom s skupno plošča) 1 611,52 610,48

001679 207 KUHINJA 2 kuhinja DVOJNA OMARA S STEKLENIMI VRATI 1 653,86 652,74

001680 207 KUHINJA 2 kuhinja DVOJNA NIZKA OMARICA 1 282,24 281,76

001663 147 OBJEKT 1 MKZ Rakitna MIMI (kobila) 1 6.000,00 6.000,00
     42.449,04 42.409,57 
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6.2 Stanje in gibanje denarnih sredstev 
 
Denarna sredstva sestavljajo gotovina in knjižni denar, ki se uporablja za plačevanje, izkazuje pa se 
v domači valuti (eur) po nominalni vrednosti.  
 
 

Tabela 13: Denarna sredstva                         

Transacijski račun   Blagajna-glavna   Blagajna-kuhinja   
Stanje 1.1.2010 9.132,19Stanje 1.1.2010 47,77Stanje 1.1.2010 70,00 
Priliv 2.832.023,20Priliv 24.074,61Priliv 1.342,23 
Odliv 2.833.437,48Odliv 24.110,09Odliv 1.342,23 
Stanje 31.12.2010 7.717,91Stanje 31.12.2010 12,29Stanje 31.12.2010 70,00 
 
 
6.3 Stanje in gibanje terjatev 
 
V skladu z Zakonom o računovodstvu izkazujemo ločeno terjatve do kupcev v državi, terjatve do 
neposrednih uporabnikov proračuna (države), terjatve do posrednih uporabnikov proračuna (občine) 
ter terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
 

Tabela 14: Kratkoročne terjatve 

  Stanje 1.1.2010 Stanje 31.12.2010 Indeks 

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 2.959 4.908 1,66 

Kratkoročne terjatve do neposrednih upor. države 2.286 2.722 1,19 

Kratkoročne terjatve do posrednih upor .občine 1.599 0 0,00 

Kratkoročne terjatve do ZZZS in ZPIZ 7.939 35.331 4,45 

SKUPAJ 14.783 42.961 2,91 
 
 
Stanje terjatev do kupcev in neposrednih  ter posrednih uporabnikov proračuna je v mejah, ki ne 
ogroža poslovanja. Stanje vseh odprtih terjatev v primerjavi z letom  2009 se je zvečalo za 191 
odstotkov. Terjatve do kupcev v državi so se zvečale za 66 odstotkov, terjatve do neposrednih 
uporabnikov države pa so se povečale za 19 odstotkov. Kratkoročne terjatve do ZZZS in ZPIZ so se 
zvišale za skoraj tri in pol-krat.  
 
Bilanca stanja izkazuje še druge kratkoročne  terjatve do državnih institucij in sicer: 

 terjatve iz naslova refundacij boleznin nad 30 dni v znesku 7.378,30 € odprte so novembrske 
in decembrske terjatve ter 

 terjatve za vstopni DDV v višini 148,01 €. 
 terjatve iz Norveškega mehanizma 94.705,00 €. 

 
V bilanci stanja razberemo tudi kratkoročne finančne naložbe v višini 190.000,00 €. 
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6.4 Aktivne časovne razmejitve 
 
Tabela 15: Aktivne časovne razmejitve        

  Stanje 1.1.2010 Stanje 31.12.2010 Indeks 

Vnaprej plačani stroški strokovne literature 423 443 1,05 

Vnaprej plačani stroški naročnine 215 308 1,43 

Vrednotnice 0 0   

Vnaprej plačani stroški  559 820 1,47 

SKUPAJ 1.198 1.571 1,31 
 
Na kontih aktivnih časovnih razmejitev so vknjižena običajni vnaprej plačani stroški, predvsem za 
strokovno literaturo in zavarovanje.   
 
  
 
6.5 Stanje in gibanje obveznosti 
 
V letu 2010 izkazujemo samo kratkoročne obveznosti. Vse obveznosti se izkazujejo v zneskih, ki 
izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin in na dan 31. 12. 2010  niso zapadle.   
 
 
Tabela 16: Kratkoročne obveznosti 

  Stanje 1.1.2010 Stanje 31.12.2010 Indeks 

Odprti računi dobavitelje v državi 76.970 37.082 0,48 

Odprti računi dobavitelje OS v državi 0 0   

Odprti računi dobaviteljev neposrednih uporab. države 0 51   

Odprti računi dobaviteljev posrednih uporab. države 950 182 0,19 

Odprti računi dobaviteljev posrednih uporab. občine 110 58 0,53 

SKUPAJ 78.031 37.373 0,48 
 
Odprte so samo decembrske obveznosti. Bilanca stanja izkazuje tudi odprte obveznosti iz naslova 
decembrskih plač, ki so bile izplačane v mesecu januarju 2011.    
 
 
Tabela 17: Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 

  Stanje 1.1.2010 Stanje 31.12.2010 Indeks 

Vnaprej vračunani stroški 35.000 44.480 1,27 

SKUPAJ 35.000 44.480 1,27 
 
V letu 2010 smo pridobili sredstva s strani občine v višini 15.000,00 € za pripravo dokumentacije 
za obnovo zdravilišča. 
 
 



Poslovno poročilo 2010 – Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna 
______________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 
49 

 

 
7. BILANCA STANJA 
 
 
Bilanca stanja na dan 31. 12. 2010 s primerjavo s preteklim letom kaže, da se je bilančna vsota 31. 
12. 2010 zmanjšala za 10 odstotkov. 
 
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, ki zajemajo neopredmetena dolgoročna in 
opredmetena osnovna sredstva ter dolgoročne terjatve iz poslovanja, prestavljajo 70,4 odstotkov 
vseh poslovnih  sredstev zavoda.  
 
Kratkoročna sredstva predstavljajo 29,6 odstotkov vseh poslovnih sredstev zavoda, glede na 
preteklo leto so se zmanjšala. Razlog je v zmanjšanju kratkoročnih finančnih naložb.  
 
 
Tabela 18: Bilanca stanja 

  STANJE STANJE Index
   31.12.2009  31.12.2010 R10/R09

SREDSTVA  

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA    

V UPRAVLJANJU 845.356 831.367 0,98

KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN  

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 470.042 348.794 0,74

   AKTIVA SKUPAJ 1.315.398 1.180.161 0,90
OBVEZ. DO VIROV SREDSTEV  

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE  

ČASOVNE RAZMEJITVE 404.281 215.714 0,53

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 911.117 964.447 1,06

 PASIVA SKUPAJ 1.315.398 1.180.161 0,90
 
 
 
8. ZAKLJUČNI DEL 
 
 
Leto 2010 lahko kljub slabši splošni gospodarski situaciji in večjim vzdrževalnim stroškom 
ocenimo kot uspešno leto, saj zaključujemo s pozitivnim poslovnim rezultatom, ki potrjuje, da 
delujemo v pravi smeri.  
 
Vseskozi sprotno spremljamo poslovno stanje in ukrepamo v smislu optimizacije stroškov in 
racionalizacije poslovanja. Takšno naravnanost nameravamo obdržati tudi v letu 2011. 
 
 
 
 
Pripravila:  Tanja Zadel Novak, dipl. ekon. (UN) 
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Priloga 1: Bilanca stanja 

  STANJE STANJE Index

   31.12.2009  31.12.2010 R10/R09

SREDSTVA  

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA    

V UPRAVLJANJU 845.356 831.367 0,98

Neopredmetena dolgoročna sredstva 13.869 14.525 1,05

Popravek vrednosti neopredetenih dol.sredstev 6.750 9.568 1,42

Nepremičnine 1.427.661 1.427.661 1,00

Popravek vrednosti nepremičnin 608.996 651.095 1,07

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 423.542 396.800 0,94

Popravek vrednosti opreme in drugih opred. osnov. sred. 403.970 346.956 0,86

Dolgoročne finančne naložbe 0 0 0,00

KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN  

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 470.042 348.794 0,74

Denarna sredstev v blagajni in takoj unovčljive vrednotnice 118 82 0,70

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 9.132 7.718 0,85

Kratkoročne terjatve do kupcev 2.959 4.908 1,66

Dani predujmi in varščine 0 0 -

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enot. kontnega načrta 11.824 38.063 3,22

Kratkoročne finančne naložbe 441.000 190.000 0,43

Kratkoročne terjatve iz financiranja 21 0 0,00

Druge kratkoročne terjatve 3.790 101.718 -

Aktivne časovne razmejitve 1.198 6.304 5,26

   AKTIVA SKUPAJ 1.315.398 1.180.161 0,90
OBVEZ. DO VIROV SREDSTEV  

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE  

ČASOVNE RAZMEJITVE 404.281 215.714 0,53

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 0 0 -

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 49.147 54.639 1,11

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 76.970 37.082 0,48

Drugi kratkoročne obveznosti iz poslovanja 12.837 12.222 0,95

Kratkoročne obvez. do uporabnikov enot. kontnega načrta 230.327 291 0,00

Kratkoročne obveznosti iz financiranja 0 0 0,00

Pasivne časovne razmejitve 35.000 111.480 0,00

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 911.117 964.447 1,06

Dolgoročen rezervacije 0 0,00

Dolgoročno razmejeni prihodki 0 30.774 0,00

Druge dolgoročne obveznosti 0 8.921  

Obv. za neopred. dol.  sred. in opredmetena osnov. sred. 1.361.812 1.361.812 1,00

Presežek prihodkov nad odhodni 0,00

Presežek odhodkov nad prihodki 450.695 437.060 0,97

 PASIVA SKUPAJ 1.315.398 1.180.161 0,90
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Priloga 2: Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov 

  realizacija realizacija Delež Index 
  2009 2010 R10/R09 

P r i h o d k i eur eur    
Prihodki od poslovanja 1.118.443,55 1.298.922,89 1,00 1,16 
Prihodki ZDRAVILIŠKO ZDRAVLJENJE 214.355,45 201.606,16 0,15 0,94 
Prihodki MOTNJE HRANJENJA IN ČUSTVOVANJA 683.892,52 778.429,74 0,60 1,14 
Prihodki DONACIJE ZA POKRIVANJE STROŠKOV 67.402,31 169.977,57 - - 
Prihodki SPREMSTVO 15.815,43 19.146,63 0,01 1,21 
Prihodki DODATNI PROGRAMI 74.506,44 63.899,15 0,05 0,86 
Prihodki PRODAJA OBROKOV 55.137,88 55.500,82 0,04 1,01 
Prihodki OD PRODAJE NA TRGU 7.333,52 10.362,82 0,01 1,41 
Finančni prihodki 3.471,69 3.905,36 0,00 1,12 
Drugi prihodki 150.653,20 1.181,24 0,00 0,01 
Prevrednotovalni poslovni prihodki 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celotni prihodki 1.272.568,44 1.304.009,49 0,87 1,02 

O d h o d k i       

Stroški materiala in storitev 460.879,12 465.585,84 0,36 1,01 
Stroški materiala 221.244,81 178.620,97 0,14 0,81 
Stroški storitev 239.634,31 286.964,87 0,22 1,20 
Stroški dela 706.079,56 739.858,05 0,57 1,05 
Amortizacija 55.060,18 74.585,96 0,06 1,35 
Drugi stroški 0,00 305,28 0,00 - 
Finančni odhodki 1.919,86 1.417,62 0,00 0,74 
Drugi odhodki 3,19 8.069,91 0,01 - 
Prevrednotovalni poslovni odhodki 3.052,53 551,58 0,00 0,18 

Celotni odhodki 1.226.994,44 1.290.374,24 1,00 1,05 
Presežek prihodkov 45.574,00 13.635,25   
Presežek odhodkov    
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur    
v obračunskem obdobju (celo število) 31 31   
Število mesecev poslovanja 12,00 12,00    
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Priloga 3: Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka 

  Realizacija EUR Realizacija EUR Indeks
  2009 2010 R10/R09

Skupaj prihodki 1.281.025 1.204.437 0,94

Prihodki za izvajanje javne službe 1.131.657 1.058.916 0,94
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo rabo 1.095.572 1.018.106 0,93
Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov za tekočo porabo 0 0 0,00
Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 36.085 40.810 1,13
Prejete obresti 2.703 3.886 1,44
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 1.187 2.380 2,01
Prejete donacije od domačih in tujih pravnih ali fizičnih oseb 32.195 3.054 0,09

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 149.368 145.521 0,97

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 147.052 143.164 0,97

Prejete obresti 0 0 0,00

Prihodki od najemni,zakupnin in drugi prihodki od premoženja 2.316 2.357 1,02

Skupaj odhodki 1.110.434 1.300.879 1,17

Odhodki za izvajanje javne službe 978.530 1.158.731 1,18
Plače in drugi izdatki zaposlenim  502.950 563.866 1,12
Plače in dodatki 423.020 476.809 1,13
Regres za letni dopust 22.818 22.425 0,98
Povračila in nadomestila 52.231 58.973 1,13
Sredstva za delovno uspešnost 2.109 609 0,29
Sredstva za nadurno delo 1.893 3.515 1,86
Drugi izdatki zaposlenim 879 1.535 1,75
Prispevki delodajalcev za socialno varnost 84.119 89.057 1,06
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 40.079 42.378 1,06
Prispevki za zdravstveno zavarovanje 32.482 34.155 1,05
Prispevki za zaposlovanje 275 289 1,05
Prispevki za starševsko varstvo 458 482 1,05
Premije dodatnega poko 10.826 11.753 1,09
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 379.313 449.656 1,19
Pisarniški in splošni material in storitve 198.984 206.351 1,04
Posebni material in storitve 13.374 8.537 0,64
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 61.191 101.593 1,66
Prevozni stroški in storitve 3.711 4.686 1,26
Izdatki za službena potovanja 2.224 3.883 1,75
Tekoče vzdrževanje 16.623 30.158 1,81
Poslovne najemnine  in zakupnine 188 74 0,39
Kazni in odškodnine 0 0 0,00
Davek na izplačane plače 0 0 0,00
Drugi operativni odhodki 83.018 94.374 1,14
Plačila domačih obresti 861 0 0,00
Investicijski odhodki 11.287 56.153 4,97
Nakup prevoznih sredstev 0 4.316 0,00
Nakup opreme 11.287 44.140 3,91
Nakup drugih osnovnih sredstev 0 5.315 0,00
Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 0,00
Nakup nematerialnega premoženja 0 2.381 0,00

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 131.904 142.147 1,08

Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu 68.649 72.695 1,06
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu  11.482 11.481 1,00

Izdatki za blago in storitev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 51.773 57.971 1,12

Presežki odhodkov nad prihodki 170.591 -96.442 -0,57
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1 Splošno o Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu 
 

Skupna uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo je bila ustanovljena dne 5. 2. 2008 na 

podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in 

redarstvo« sedmih občin soustanoviteljic: Vrhnika, Logatec, Brezovica, Dobrova - Polhov 

Gradec, Borovnica, Log - Dragomer in Horjul, v nadaljevanju MIRED.   

 

Splošni podatki: 

 - naslov:    Skupna uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
                   Cankarjev trg 4, p.p. 21 
                   1360 Vrhnika 
 
- telefon:     01 320 55 59 
 
- e-naslov:  inspektorat.redarstvo@vrhnika.si 
 
- internetni naslov: www.mired.si 
 

Splošen pregled dela v letu 2010 

Poleg opravljanja inšpekcijskega nadzora in vodenja prekrškovnih postopkov ter opravljanja 

nalog medobčinskih redarjev, smo zaposleni v MIRED v letu 2010 opravili tudi vse aktivnosti 

za:  

- nemoteno in tekoče delo na terenu, 

- nadzor hitrosti prometa v petih občinah z radarskim sistemom, 

- ažurno obdelavo podatkov in uvedbo prekrškovnih postopkov, 

- zaposlitev enega redarja, 

- pripravo in uskladitev potrebnih aktov, 

- dostop do podatkov o vozniški dovoljenjih. 

 

Zaposleni v SU MIRED smo v mesecu marcu aktivno sodelovali na tretjem posvetu Skupnih 

občinskih uprav na Ptuju, ki ga vsako leto organizira Služba vlade RS za lokalno 

samoupravo in regionalno politiko, v sodelovanju z združenjema SOS in ZOS, z namenom 

predstavitve posameznih skupnih uprav, njihovih izkušenj, pobud in rešitev glede različnih 

vprašanj. Skupnih občinskih uprav je v Sloveniji že okrog 40, v katere je vključenih 170 

občin.  Naša prispevka sta obravnavala dve tematiki in sicer:  

- pripravo letnega poročila skupne občinske uprave in 

- postopek nabave stacionarnega  merilnika hitrosti. 

 
 



 
 

4 
 

Medobčinski inšpektorat deluje na področju inšpekcijskega nadzora kot inšpekcijski organ, 

na področju prekrškov pa kot prekrškovni organi. Medobčinski inšpektorat, s ciljem 

preventivnega ukrepanja, odgovarja na ustna in pisna vprašanja posameznikov, podjetij in 

institucij ter obveščal javnost o kršitvah občinskih predpisov preko medijev in na druge 

načine.  

Naloga medobčinske inšpekcije je nadzor nad izvajanjem državnih in občinskih predpisov, s 

katerimi občina ureja zadeve iz izvirne pristojnosti in zadeve iz prenesene pristojnosti z 

države na občino. Spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki 

jih nadzira, ter preventivno deluje z objavami člankov, obvestil in opozoril v občinskih glasilih.  

Medobčinska inšpekcija se vključuje tudi v različne akcije, ki so vezane na varovanje okolja. 

Poudarek inšpekcijskega nadzora je predvsem na:  

• občinskih cestah,  

• kanalizaciji,  

• plakatiranju,  

• zapuščenih vozilih,  

• vključevanju v redni odvoz in ravnanju s komunalnimi odpadki,  

• oskrbi s pitno vodo,  

• odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda,  

• ter drugih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.  

Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo inšpektorji, kot uradne osebe s posebnimi 

pooblastili in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor. 

Vloge in pritožbe je mogoče posredovati na sedež Skupne občinske uprave ali tudi na 

sedeže občin ustanoviteljic, pisno in po e-pošti.  

V Skupni upravi MIRED sta zaposlena dva inšpektorja, ki delujeta v sedmih občinah 

soustanoviteljicah, katerih skupna površina je 590 km2 in imajo skupaj 56.000 prebivalcev. 

Medobčinsko redarstvo izvaja nadzor na območju vseh sedmih občin soustanoviteljic in je 

zato pristojno: 

• nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,  

• varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,  

• skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,  

• varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščine,  

• vzdrževati javni red in mir . 
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Skladno z določbami Zakona o varstvu javnega reda in miru lahko občinski redar odloča o 

naslednjih kršitvah: 

• nedostojno vedenje,  

• beračenje na javnem kraju,  

• uporaba nevarnih predmetov,  

• poškodovanje uradnega napisa, oznake ali odločbe,  

• pisanje po objektih,  

• vandalizem,  

• nedovoljeno kampiranje,  

• uporaba živali (z namenom povzročiti občutek strahu ali ogroženosti),  

• neupoštevanje zakonitega ukrepa uradnih oseb.  

S prvim aprilom 2011 bo stopil v veljavo nov Zakona o cestah (Uradni list RS, štev. 109/10, 

ZCes-1), po katerem bodo občinski redarji skladno s 106. členom opravljali nadzor nad 

določbami 5., 6., 30., 31., 32., 34., 36. in 37. člena tega zakona na občinskih cestah, 

nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet in državnih cestahv 

naseljih. 

 

Pri opravljanju navedenih nalog redarji izrekajo globe in opozorila ter izvajajo pooblastila 

in ukrepe, ki so preneseni nanje z zakoni in občinskimi predpisi. Občinski redarji imajo med 

drugim naslednja pooblastila:  

• opozorilo,  

• ustna odredba,  

• ugotavljanje istovetnosti,  

• varnostni pregled osebe,  

• zaseg predmetov,  

• zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja,  

• uporaba prisilnih sredstev (fizična sila, sredstva za vklepanje in vezanje ter plinskega 

razpršilca).  

V Skupni upravi MIRED je poleg vodje redarjev zaposlenih sedem redarjev.  
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2 Inšpekcijski nadzor v letu 2010  
 
 
Glavna naloga inšpektorata je nadzorovati izvrševanje občinskih predpisov. Inšpektorji so 

uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki opravljajo naloge inšpekcijskega 

nadzora skladno z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru (ZIN). Pri izvrševanju nalog nastopa 

inšpektorat kot organ tiste občine, v katero krajevno pristojnost zadeva spada. Inšpektor pri 

izvrševanju upravnih nalog ravna po usmeritvah župana in nalogah tajnika občine 

ustanoviteljice, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po skupnih 

usmeritvah vseh županov občin ustanoviteljic. 

 

Skladno z 24. členom ZIN ima v postopku inšpektorja položaj stranke v postopku zavezanec. 

Vlagateljica oziroma vlagatelj pobude, prijave, sporočila ali druge vloge nima položaja 

stranke. 

 

Med najpomembnejša področja sodijo področja komunalni odpadki, občinske kategorizirane 

ceste, oglaševanje, oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih ter 

padavinskih voda. S svojim delom inšpektorat zagotavlja, da podjetja in fizične osebe 

spoštujejo predpise na področjih, na katerih delujemo in tako skrbimo za urejene razmere v 

občinah soustanoviteljicah. Prijave in pobude, ki jih prejemamo in rešujemo vsakodnevno, 

predstavljajo pomembne informacije o dogajanju na našem območju.  

 

Od januarja 2005 je Medobčinski inšpektorat tudi prekrškovni organ, ki odloča o prekrških na 

prvi stopnji.  Zakon o prekrških je leta 2005 področje prekrškov celovito uredil in veliko 

zadev prenesel v obravnavanje prekrškovnim organom, ki odločajo v hitrem postopku. Tak 

postopek omogoča hitrejšo izvedbo postopka in posledično večjo učinkovitost, hkrati pa tudi 

zagotavlja sodno varstvo na sodišču, ki pa ni vedno dvostopenjsko, saj se zadeve lahko 

zaključijo že na prvi stopnji. Prekrškovni organi (inšpekcije in redarstva) tako odkrivajo 

prekrške, o njih odločajo in izrekajo z Zakonom o prekrških predpisane sankcije.  

 

Inšpekcijsko nadzorstvo se izvaja v obliki: 

- rednih in izrednih pregledov, 

- kontrolnih inšpekcijski pregledov v primerih naložene odprave nepravilnosti, 

- koordiniranih akcij z ostalimi inšpektorati in policijo, 

- pogoste prisotnosti na terenu in preventivnega delovanja s sprotnim opozarjanjem 

na predpisane obveznosti.  
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2.1 Materialni predpisi, ki določajo osnovo za ukrepanje medobčinskemu inšpektoratu: 
 

Občinski predpisi in drugi akti občin ustanoviteljic na naslednjih področjih: 

• oskrba s pitno vodo,  
• odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,  
• ravnanje s komunalnimi odpadki,  
• odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,  
• javna snaga in čiščenje javnih površin,  
• urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,  
• pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov 

ter druge naloge zaradi varstva zraka in varstvo pred požarom,  
• izgradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest in javnih poti,  
• urejanje in vzdrževanje pokopališč,  
• pokopališka in pogrebna dejavnost,  
• urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest v naseljih, ki niso razvrščene med 

magistralne, regionalne in lokalne ceste,  
• urejanje, vzdrževanje in upravljanje javnih tržnic in plakatnih mest,  
• oskrba s plinom,  
• urejanje javnih parkirišč,  
• javna razsvetljava v naseljih,  
• občinske takse,  
• turistične takse,  
• ravnanje s plodno zemljo,  
• zimska služba,  
• uporaba zastave in grba,  
• označevanje cest, ulic, naselij in zgradb,  
• in na drugih področjih, ki jih določijo občinski in drugi predpisi.  

 

2.2 Procesni predpisi, ki določajo način izvajanja dela medobčinskega inšpektorata 
      • Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-UPB1, Ur.l. RS, št. 43/2007) 
      • Zakon o prekrških (ZP-1, Ur. l. RS, št. 03/07 ZP-1-UPB4 in 17/08, 21/08 ZP-1E, 108/09 
        ZP-1F) 
      • Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP, Ur.l.RS, št. 24/06 UPB2, 126/07 ZUP-E,  
         65/08 ZUP-F, 8/10 ZUP-G)  
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2.3 Preglednica zadev Medobčinskega inšpektorata v letu 2010 
 
 
 
1.1.  -31.12.2010 

 
 

VRH 

 
 

LOG 

 
 

BREZ 

 
 

DPG 

 
 

BOR 

 
LOG- 
DRAG 

 
 

HOR 

 
 

Skupaj 
Število izdanih: 
 
 
zapisnikov 

 
82 

 
25 

 
49 

 
14 

 
12 

 
30 

 
5 

 
217 

 
 
 
odločb/ZUP 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4 

 
 
 
odločb/ZP 

 
11 

 
3 

 
3 

 
0 

 
2 

 
2 

 
0 

 
21 

 
plačilnih nalogov 
za sodno takso 
 

 
14 

 
4 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0 

 
21 

 
 
 
sklepov 

 
3 

 
0 

 
0 

 
4 

 
1 

 
7 

 
1 

 
16 

 
 
prisilnih izterjav 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
 
 
obvestil kršitelju 

 
14 

 
5 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0 

 
26 

 
 
zahtev za sodno 
varstvo 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
2 

 
 
predlogov za 
uklonilni zapor 

 
2 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
5 
 

 
 
odstopov II.st. 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
2 

 
0 

 
8 

 
 
odstopov drugim 
organom 

 
23 

 
5 

 
11 

 
10 

 
4 

 
5 

 
1 

 
59 

SKUPAJ 
(inšpekcijskih in 
prekrškovnih 
postopkov): 

 
 

93 

 
 

30 

 
 

46 

 
 

17 

 
 

13 

 
 

27 

 
 

4 

 

230 
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2.4 Pregled deležev kršitev v posameznih občinah v letu 2010 (v %) 

 

2.4.1 Občina Vrhnika 
 

31

33

8

8

8

2 10

OBČINA VRHNIKA

NEDOVOLJENO ODLAGANJE 
ODPADKOV

POSEGANJE NA JAVNO DOBRO

ODVAJANJE ODPADNE VODE

NASIPANJE KMET.ZEMLJ.

GRADNJA-ODSTOP

NEDOV.PLAKATIRANJE

OSTALO10

 
 
V občini Vrhnika je bilo tudi v letu 2010 največ kršitev na področju poseganja na javno dobro, 

predvsem gre za nedovoljeno postavljanje ograj, živih mej, nadstreškov,… v varovalnem 

pasu občinske ceste. Takšnih kršitev je bilo 33% od skupaj 93 inšpekcijskih postopkov v 

občini Vrhnika.  

 

V primerjavi z letom 2009 se je, kljub ozaveščanju različnih medijev glede ohranjanja 

neokrnjene narave in skrbi za okolje, zelo povečal odstotek kršitev nedovoljenega odlaganja 

odpadkov (občani odlagajo različne komunalne odpadke v naravi, jih ne ločujejo oziroma jih 

odlagajo na neprimernih lokacijah) in sicer z 14% na 31% vseh kršitev.  

 

Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora velikokrat ugotovimo kršitev zakona ali drugega 

predpisa oziroma akta, katerega izvajanje nadzoruje druga inšpekcija, zato v takih primerih 

zadevo odstopimo pristojni inšpekciji. V letu 2010 je bilo s strani občanov prijavljenih kar 

nekaj nedovoljenih gradenj (10 % odstopov v zvezi z gradnjo). 
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2.4.2 Občina Logatec 
 

26

2714

12

7

14

OBČINA LOGATEC

NEDOVOLJENO ODLAGANJE 
ODPADKOV

POSEGANJE NA JAVNO DOBRO

NEDOVOLJENO OGLAŠEVANJE

TURISTIČNE TAKSE

ODVAJANJE ODPADNE VODE

ODSTOPI/OSTALO

 

Od skupaj 30 uvedenih inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov, jih več kot polovico 

predstavljata kršitvi nedovoljeno odlaganje odpadkov (26%) in poseganje na javno dobro 

(27%). V večini primerov poseganja na javno dobro gre za nedovoljeno postavljanje ograj 

oziroma živih mej v varovalnem pasu občinske ceste, v enem primeru pa je šlo za 

nedovoljen prekop občinske ceste. 

Sledi kršitev nedovoljenega oglaševanja (14%), saj nekateri oglaševalci ne spoštujejo določb 

Odloka o oglaševanju v občini Logatec (LN štev. 2/09, 6/09, 3/10), ki ureja uporabo lokacij za 

postavitev objektov ali naprav za oglaševanje v komercialne namene, oglaševanje za lastne 

potrebe, oglaševanje za potrebe volitev in promocijo kraja ter določa pogoje, načine in 

obveznosti za postavitev objektov in naprav za oglaševanje ter izvajanje dejavnosti 

oglaševanja in obveščanja na ob močju občine. 

 

Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora velikokrat ugotovimo kršitev zakona ali drugega 

predpisa oziroma akta, katerega izvajanje nadzoruje druga inšpekcija, zato v takih primerih 

zadevo odstopimo pristojni inšpekciji, skladno s 4. odstavkom 65. člena Zakona o splošnem 

upravnem postopku (Uradni list RS, štev. 126/07 ZUP-E, 65/08 ZUP-F, 8/10 ZUP-G). 
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2.4.3 Občina Brezovica 
 

 
 
 
V občini Brezovica je bilo v preteklem letu, podobno kot v letu 2009, največ kršitev na 

področju poseganja na javno dobro in sicer 38% od skupaj 46 uvedenih inšpekcijskih in 

prekrškovnih postopkov. Gre predvsem za poseganje v varovalni pas občinske ceste s 

postavitvijo ograj oziroma živih mej, pogosto pa se že zasajene žive meje razrastejo in 

ovirajo nemoteno in varno odvijanje prometa po občinski cesti. 

 

Med pogostejšimi kršitvami (30%) so tudi kršitve Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne 

odpadne in padavinske vode v nadaljevanju Odlok  (Uradni list RS, štev. 125/08, 46/09). Pri 

odvajanju odpadnih komunalnih voda se povečuje število kršitev v zvezi z emisijo odpadnih 

vod na zasebnih zemljiščih. V preteklosti so se gradili kanalizacijski vodi v obstoječe 

obcestne jarke. Iztoki iz kanalizacijskih vodov so v večini primerov speljani na sosednja 

zasebna zemljišča. Lastniki oškodovanih zemljišč zahtevajo, da se navedene nepravilnosti 

odpravijo. Pri tem pa mnogokrat zaostreni medsebojni odnosi prijaviteljev in lastnikov 

zemljišč, po katerih naj bi se uredila odvodnjavanja fekalnih in ostalih odpadnih voda, 

povzročajo nerešljive probleme, ki se bodo rešili šele z izgradnjo kanalizacijskega omrežja 

na celotnem območju občine Brezovica. 
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2.4.4 Občina Dobrova – Polhov Gradec 
 

 
 

V letu 2010 smo v občini Dobrova – Polhov Gradec obravnavali največ kršitev (47%) v zvezi 

z nedovoljenim nasipanjem kmetijskih površin, zato bi tej temi na tem mestu posvetili malo 

več pozornosti. Nadzor nasipanja kmetijskih površin je sicer v pristojnosti kmetijskega 

inšpektorja, zato tovrstne prijave odstopimo, skladno z  4. odstavkom 65. člena Zakona o 

splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, štev. 126/07 ZUP-E, 65/08 ZUP-F, 8/10 ZUP-

G), Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano. 

Če kmetijski inšpektor pri nadzoru ugotovi, da gre za odkopavanje ali nasipanje kmetijskih 

zemljišč v globini oziroma višini do 1,5 m, preveri, ali uporabnik kmetijskega zemljišča izvaja 

dela v smislu agromelioracij oziroma v zvezi s splošno rabo naravnih dobrin. Zakon o 

kmetijskih zemljiščih (Ur.list, RS štev. 55/03, ZKZ-UPB1) v 80. členu določa, da 

agromelioracije obsegajo ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal 

(apnenje, založno gnojenje, planiranje, krčenje drevesne zarasti in grmičevja na zemljišču, 

naprava teras, ureditev gorskih in kraških pašnikov in podobno) ter izboljšajo dostop na 

kmetijsko zemljišče. Če gre za izvajanje teh del na varovanem območju, preveri, če je bilo 

izdano soglasje kmetijske svetovalne službe. Skladno s 4. členom ZKZ-UPB1 je kmetijska 

zemljišča treba uporabljati v skladu z njihovim namenom ter preprečevati njihovo 

onesnaževanje ali drugačno degradiranje in onesnaževanje ali drugačno zaviranje rasti 

rastlin. Kmetijska zemljišča so onesnažena takrat, kadar tla vsebujejo toliko škodljivih snovi, 

da se zmanjša njihova samoočiščevalna sposobnost, poslabšajo fizikalne, kemične ali 

biotične lastnosti, zavirata ali preprečujeta rast in razvoj rastlin, onesnažuje podtalnica 

oziroma rastline ali je zaradi škodljivih snovi kako drugače okrnjena trajna rodovitnost tal.  
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2.4.5 Občina Borovnica  
 

 
 
Med najpogostejšimi kršitvami (31%) so bile v letu 2010 v občini Borovnica kršitve odvajanja 

padavinske vode, saj mora lastnik objekta za padavinsko vodo, ki odteka s strehe objekta, 

zagotoviti odvajanje neposredno v tla, v praksi pa se padavinska voda največkrat odvaja na 

cesto ali sosednje zemljišče. 

 

Sledijo kršitve s področja poseganja na javno dobro (22%), predvsem gre za nedovoljeno 

postavljanje ograj, živih mej, nadstreškov,… v varovalnem pasu občinske ceste oziroma 

na/ob občinski cesti.  

 

V primerjavi z letom 2009 pa je odstotek kršitve nedovoljenega odlaganja komunalnih 

odpadkov bistveno manjši (le 8%), največkrat je šlo za odlaganje različnih komunalnih 

odpadkov v naravi, neločevanje le-teh oziroma odlaganje na neprimernih lokacijah.  

 

Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora velikokrat ugotovimo kršitev zakona ali drugega 

predpisa oziroma akta, katerega izvajanje nadzoruje druga inšpekcija, zato v takih primerih 

zadevo odstopimo pristojni inšpekciji. 
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2.4.6 Občina Log – Dragomer 
 

 

 
Med 27 uvedenimi inšpekcijskimi postopki je bilo v letu 2010 kar 65% kršitev na področju 

poseganja na javno dobro, predvsem poseganje - na različne načine - na občinske ceste ali 

v njihove varovalne pasove.  Občina Log – Dragomer je sicer z Odlokom o občinski cestah 

(Uradni list RS štev. 72/08, v nadaljevanju: Odlok) med drugim uredila varstvo občinskih cest  

in nadzorstvo nad občinskimi cestami ter sankcioniranje kršitev tega Odloka, zato bi na tem 

mestu izpostavili predvsem del določbe 37. člena Odloka, ki določa, da se preprečijo škodljivi 

vplivi posegov v prostor ob občinski cesti, na občinsko cesto in promet na njej,  je ob teh 

cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena. Za gradnjo ali rekonstrukcijo 

objektov, naprav in napeljav, postavitev objektov ter vsa ostala dela v varovalnem pasu 

občinske ceste mora investitor pridobiti soglasje občine. Oporni zidovi, ograje in žive meje 

morajo biti od roba cestišča oddaljeni najmanj 0,5 m. S soglasjem občine se lahko dovoli tudi 

manjši odmik. V praksi se namreč še vedno dogaja, da kršitelji posegajo tako v varovalni pas 

občinske ceste kot tudi v cesto brez ustreznih soglasij. 

 

Zaradi zagotavljanja prometne varnosti je potrebno opozoriti tudi na kršitve, ki izhajajo iz 

razraščenih živih mej, grmičevja in drevja ob občinskih cestah, kategoritziranih javnih cestah 

in poteh.  
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2.4.7 Občina Horjul 
 

 
 
 
V letu 2010 smo v občini Horjul obravnavali 4 kršitve, od tega je šlo v dveh primerih za 

nedovoljeno poseganje na občinsko cesto. Skladno z Odlokom o občinskih cestah (Naš 

časopis št. 294 z dne 26.5.2003) je potrebno za gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih objektov 

ter postavljanje kakršnihkoli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste 

pridobiti soglasje pristojne službe občinske uprave. Dovoljenje pristojne službe občinske 

uprave je potrebno tudi za opravljanje del ob občinski cesti (podiranje dreves, spravilo lesa, 

izkope, vrtanja,…) oziroma za dela na občinski cesti (prekopavanje, podkopavanje,…). 

 

V enem primeru smo obravnavali kršitev nedovoljenega kurjenja v naravi, saj je skladno z 

19. členom Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki (Naš časopis, štev. 302/04) 

prepovedano sežiganje komunalnih odpadkov vključno z odpadki iz vrtov na prostem, v 

gospodinjskih kuriščih in v kurilnih napravah, razen če je za kurjenje izdano dovoljenje.  

 

Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora velikokrat ugotovimo kršitev zakona ali drugega 

predpisa oziroma akta, katerega izvajanje nadzoruje druga inšpekcija, zato v takih primerih 

zadevo odstopimo pristojni inšpekciji, skladno s 4. odstavkom 65. člena Zakona o splošnem 

upravnem postopku (Uradni list RS, štev. 126/07 ZUP-E, 65/08 ZUP-F, 8/10 ZUP-G). 
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3 Redarstvo v letu 2010  
 
 
Leto 2010 je bilo že drugo leto operativnega delovanja Medobčinskega redarstva občin 
Vrhnika, Logatec, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Borovnica, Log - Dragomer in Horjul. 
 
V tem letu smo ukrepali zoper 2 kršitelja javnega reda in miru zaradi nedostojnega vedenja 
zoper uradne osebe. V enem primeru je bilo zoper medobčinskega redarja storjeno kaznivo 
dejanje napad na PUO, na PP Logatec je bil podan predlog za pregon. 
 
V februarju smo začeli izvajati meritve hitrosti motornih vozil na območju občin Vrhnika, 
Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Log - Dragomer in Horjul. Vse do oktobra nismo imeli 
neposrednega dostopa do registra vozniških dovoljenj. Za dostop do podatkov vozniških 
dovoljenj smo morali vsakič fizično na Ministrstvo za notranje zadeve dostaviti zahtevek s 
priloženimi podatki na CD-ju. Z pridobitvijo dostopa do registra vozniških dovoljenj je 
omogočeno ažurno izdajanje plačilnih nalogov kršiteljem takoj po zaznavi prekrška. 
Ministrstvo za pravosodje kljub podpisanemi pogodbi, še vedno ni omogočilo posredovanje 
podatke o izrečenih kazenskih točkah. 
 
Medobčinsko redarstvo je sodelovalo v Delovni skupini za občinsko redarstvu pri Skupnosti 
občin Slovenije. Delovna skupina je aktivno pristopila k reševanju problemov s katerimi se 
srečujejo Občinska redarstva. Z aktivnim delom je odpravila mnogo ovir za ažurno delo 
Občinskih redarstev. Naj omeni najpomembnejša: dostop do podatkov iz baze podatkov 
lastnikov vozil ter uporabnikov vozniških dovoljenj, enotnost uniform, usposabljanja, ustrezna 
oprema, priprava poklicne kavlifikacije, sodelovanje pri pripravi nove prometne zakonodaje in 
drugi.  
 

 
 

3.1 Občina Vrhnika  
 
Na območju Občine Vrhnika je bilo izvedenih 3010 ukrepov, 2189 ukrepov je bilo zoper 
nepravilno parkirana vozila. Izvedenih je bilo 386 ukrepov zoper kršitelje prekoračitve 
omejitve hitosti. Uvedenih je bilo 22 postopkov zoper zapuščena vozila, zoper lastnike 
zapuščenih vozil je bilo izdanih 5 plačilnih nalogov. Izveden je bil 1 ukrep zoper kršiteljico 
javnega reda miru, zaradi nedostojnega vedenja do pooblaščene uradne osebe. Izdanih je 
bilo 413 opozoril. 
 
Izdanih je bilo 276 plačilnih nalogov z izrekom kazenskih točk.  
 
S strani kršiteljev je bil pri prekrškovnem organu vloženih 88 ugovorov in 71 zahtev za sodno 
varstvo. Izdanih je bilo 46 plačilnih nalogov za sodne takse. 
 
Kršitelji so v 2134 primerih plačali globo prostovoljno. Davčnemu uradu je bilo podanih 496 
zahtevkov za prisilno izterjavo. Izterjanih je bilo 342 plačilnih nalogov. Okrožnemu sodišču pa 
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je bilo podanih 9 predlogov za določitev uklonilnega zapora. Podanih je bilo 16 obdolžilnih 
predlogov. 

 

3.2 Občina Logatec 
 
Občina Logatec ni pristopila k izvajanju meritev hitrosti motornih vozil. Na območju Občine 
Logatec je bilo izvedenih 688 ukrepov. Izdanih je bilo 509 plačilnih nalogov zoper nepravilno 
parkirana vozila in 175 izečenih opozoril. Uvedenih je bilo 7 postopkov zoper zapuščena 
vozila. Izdanih pa so bili 3 plačilni nalogi zoper lastnike zapuščenih vozil. Izveden je bil 1 
ukrep zoper kršitelja javnega reda in miru. Podana je bila 1 kazenska ovadba na PP Logatec 
zoper storilca kaznivega dejanja napada na pooblaščeno uradno osebo.  
 
Prekrškovnemu organu je bilo s strani kršiteljev podanih 32 ugovorov in 3 zahteve za sodno 
varstvo. Izdanih je bilo 22 plačilnih nalogov za sodne takse. 
 
 
Kršitelji so v 424 primerih plačali globo prostovoljno. Davčnemu uradu je bilo podanih 121 
zahtevkov za prisilno izterjavo. Izterjanih je bilo 86 plačilnih nalogov. Okrožnemu sodišču pa 
so bili podanii 4 predlogi za določitev uklonilnega zapora.  
 

3.3 Občina Brezovica  
 
Na območju Občine Brezovica je bilo izvedenih 499 ukrepov. Izdanih je bilo 64 plačilnih 
nalogov zoper nepravilno parkirana vozila, 406 plačilnih nalogov zaradi prekoračitve hitrosti. 
Uvedenih je bilo 8 postopkov zoper zapuščena vozila, izdani so bili 4 plačilni nalogi zoper 
lastnike zapuščenih vozil. Izdanih je bilo 20 opozoril.  
 
Izdanih je bilo 371 plačilnih nalogov z izrekom kazenskih točk.  
 
Prekrškovnemu organu je bilo s strani kršiteljev podanih 6 ugovorov in 78 zahtev za sodno 
varstvo. Izdani so bili 3 plačilni nalogi za sodne takse.  
 
Kršitelji so v 350 primerih plačali globo prostovoljno. Davčnemu uradu je bilo podanih 94 
zahtevkov za prisilno izterjavo. Izterjanih je bilo 28 plačilnih nalogov. Podanih je bilo 5 
obdolžilnih predlogov. 
 

 

3.4 Občina Dobrova – Polhov Gradec 
 
V Občini Dobrova – Polhov Gradec je bilo izvedenih 378 ukrepov. Izdanih je bilo 22 plačilnih 
nalogov zoper nepravilno parkirana vozila, 334 plačilnih nalogov zaradi prekoračitve hitrosti. 
Uvedena sta bila 2 postopka zoper zapuščena vozila, izdan je bil 1 plačilni nalog zoper 
lastnika zapuščenega vozila. Izdanih je bilo 14 opozoril. 
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Izdanih je bilo 297 plačilnih nalogov z izrekom kazenskih točk.  
 
Prekrškovnemu organu je bilo s strani kršiteljev podana 2 ugovora in 53 zahtev za sodno 
varstvo. Izdana sta bila 2 plačilna naloga za sodne takse. 
 
Kršitelji so v 276 primerih plačali globo prostovoljno. Davčnemu uradu je bilo podanih 41 
zahtevkov za prisilno izterjavo. Izterjanih je bilo 10 plačilnih nalogov. Podanih je bilo 7 
obdolžilnih predlogov. 
 
 

3.5 Občina Borovnica 
 

V Občini Borovnica je bilo izvedenih 72 ukrepov. Izdanih je bilo 30 plačilnih nalogov zoper 
nepravilno parkirana vozila. Uvedenih je bilo 5 postopkov zoper zapuščena vozila in izdan 1 
plačilni nalog zoper lastnika zapuščenega vozila. Izdanih je bilo 41 opozoril. Občina 
Borovnica ni pristopila k izvajanju meritev hitrosti motornih vozil. 
 
Prekrškovnemu organu je bilo s strani kršiteljev podanih 6 ugovorov in 2 zavtevi za sodno 
varstvo. Izdani so bili 3 plačilni nalogi za sodne takse.  
 
Kršitelji so v 23 primerih plačali globo prostovoljno. Davčnemu uradu je bilo podanih 8 
zahtevkov za prisilno izterjavo. Izterjani so bili 4 plačilni nalogi. 
 
 

3.6 Občina Log - Dragomer               
 
Na območju Občine Log - Dragomer je bilo izvedenih skupaj 328 ukrepov. Izdanih je bilo 21 
plačilnih nalogov zoper nepravilno parkirana vozila in 291 plačilnih nalogov zaradi 
prekoračitve hitrosti. Uvedeni so bil 3 postopki zoper zapuščena vozila, vozila so lastniki 
sami odstranili. Izdanih je bilo 7 opozoril. 
 
Izdanih je bilo 268 plačilnih nalogov z izrekom kazenskih točk.  
 
Prekrškovnemu organu je bilo s strani kršiteljev podanih 59 zahtev za sodno varstvo in 2 
ugovora. Izdan je bil 1 plačilni nalog za sodne takse.  
 
 
Kršitelji so v 222 primerih plačali globo prostovoljno. Davčnemu uradu je bilo podanih 35 
zahtevkov za prisilno izterjavo. Izterjanih je bilo 10 plačilnih nalogov. Podanih je bilo 9 
obdolžilnih predlogov. 
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3.7 Občina Horjul 
 

V Občini Horjul je bilo izvedenih 289 ukrepov. Izdani so bili 3 plačilni nalogi zoper nepravilno 
parkirana vozila in 281 plačilnih nalogov zaradi prekoračitev hitrosti. Izdano je bilo 1 
opozorilo. 
 
Izdanih je bilo 267 plačilnih nalogov z izrekom kazenskih točk.  
 
Prekrškovnemu organu je bilo s strani kršiteljev podan 1 ugovor in 42 zahtev za sodno 
varstvo. Izdana sta bila 2 plačilna naloga za sodne takse. 
 
Kršitelji so v 234 primerih plačali globo prostovoljno. Davčnemu uradu je bilo podanih 25 
zahtevkov za prisilno izterjavo. Izterjanih je bilo 15 plačilnih nalogov. Podani bili 4 obdolžilni 
predlog. 
 

3.8 Preglednica zadev Medobčinskega redarstva v letu 2010 
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3.9 OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI 
 
Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, štev. 
139/06), podajamo oceno izvajanje občinskega programa varnosti v občinah 
soustanoviteljicah SU MIRED. 
 
Lokalna skupnost je z uveljavitvijo Zakona o občinskem redarstvu postala soodgovorna za 
stanje javne varnosti ter javnega reda in miru na svojem območju. Zakon o lokalni 
samoupravi v 21. členu določa, da občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev med 
drugim opravlja tudi naloge občinskega redarstva in inšpekcijskega nadzora. Občine Vrhnika, 
Logatec, Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Borovnica, Log – Dragomer in Horjul so 
sprejele Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Vrhnika, Logatec, Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Borovnica, Log – 
Dragomer in Horjul« ter v skladu s prvim odstavkom 6. člena Zakona o občinskem redarstvu 
pripravile in sprejele občinske programe varnosti. Z občinskimi programi varnosti so na 
podlagi ocene varnostnih razmer občine podrobneje določile vrsto in obseg nalog 
občinskega redarstva ter drugih služb, ki lahko pomagajo k dvigu kakovosti življenja in 
bivanja občanov ter večji stopnji varnosti javnega prostora v lokalni skupnosti. Občinski 
program varnosti in ocena njegovega izvajanja morata tako postati izhodišče za operativne 
načrte vseh služb, ki zasledujejo zgoraj opisani cilj. 
 
Občinski program varnosti je sestavljen iz: 
 

1. Posnetka stanja oz. statističnega prikaza občine 
2. Ocene varnostnih razmer 
3. Opredelitev varnostnih potreb občine 
4. Ciljev občinskega programa varnosti 
5. Organiziranost in način dela medobčinskega redarstva 

 
V skladu z drugim odstavkom 6. člena Zakona o občinskem redarstvu morajo občinski organi 
najmanj enkrat letno oceniti izvajanje občinskega programa varnosti. Ocena izvajanja 
občinskega programa varnosti v letih 2009 in 2010 temelji na podlagi letnega poročila  
Skupne občinske uprave medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Vrhnika, Logatec, 
Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Borovnica, Log – Dragomer in Horjul (v nadaljevanju: 
SU MIRED). 
 

3.9.1 Posnetek stanja oziroma statistični prikaz občine 

 
Pri opisu občin, njenih organiziranosti in statističnih podatkov občine ni sprememb, ki bi 
vplivale na varnostne razmere, potrebe in cilje občin ter na organiziranost in način dela 
upravnih in nadzornih služb. 

3.9.2 Ocena varnostnih razmer 
 
Ocena stanja varnosti je podana na podlagi letnega poročila SU MIRED. Glede na obstoječo 
oceno se podatki o varnostnem stanju spreminjajo na področju prometne varnosti, predvsem 
zaradi izvajanja novega pooblastila merjenja hitrosti motornih vozil s samodejnim merilnikom 
hitrosti. 
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3.9.3 Ogroženost cestnega prometa v naseljih in izven naselja  
 
Na področju prometne varnosti je zaznati trend zmanjševanja prekrškov nepravilnega 
parkiranja vozil, kot posledica konstantnega nadzora medobčinskega redarstva. 
Medobčinsko redarstvo je v februarju 2010 v občinah Vrhnika, Brezovica, Dobrova – Polhov 
Gradec, Log – Dragomer in Horjul, pričelo z izvajanjem pooblastila merjenja hitrosti vozil s 
samodejnim merilnikom hitrosti. Na posameznih točkah je zaznati trend upadanja kršitev 
prehitre vožnje v naseljih, kot posledica konstantnega izvajanja meritev na določenih kritičnih 
točkah. 
 
 

3.9.4 Ogroženost okolja 
 
Ob vedno večji okoljski osveščenosti, so ogrožanje in posegi v okolje vedno bolj opazni in s 
tem tudi pričakovanja občanov, da se nepravilnosti ugotovijo ter s hitrim in učinkovitim 
ukrepanjem pristojnih služb tudi odpravijo. V letu 2010 so se Občine ustanoviteljice SU 
MIRED pridružile akciji »Očistimo Slovenijo«, s katero je bilo počiščenih veliko črnih 
odlagališč odpadkov. V posameznih primerih prijav, je (kljub  temu, da je šlo za zadeve iz 
pristojnosti okoljske inšpekcije) prijave preverjala občinska inšpekcija in kršitelje seznanjala z 
ugotovitvami, s pravilnim postopkom ravnanja ter z zagroženimi kaznimi.  
 

3.9.5 Vpliv varnostnih razmer v sosednjih občinah 
 
Vplivi negativnih varnostnih razmer v sosednjih občinah niso bili zaznani. 
 

 

3.9.6 Ključne ugotovitve 
 
Stanje na področju varnosti cestnega prometa v naseljih se v občinah ustanoviteljicah SU 
MIRED izboljšujejo. Varovanje okolja in izboljšanje življenjskih razmer je, zaradi vedno večjih 
zahtev občanov, področje, ki bo zahtevalo jasno ureditev vedenja in ravnanj občanov, prav 
tako pa tudi jasno določitev nalog in aktivnosti javne službe. 
 

3.9.7 Opredelitev varnostnih potreb občine  
Zadovoljevanje varnostnih potreb občin temeljijo na delu policije ter na sodelovanju 
medobčinskega redarstva in inšpekcije, ki izvajata naloge po pooblastilu in v skladu z 
možnostmi ukrepanja na podlagi veljavne zakonodaje. V manjši meri se varnostne potrebe 
zadovoljujejo preko drugih služb (varnostne službe, državne inšpekcije). Vsebina že 
načrtovanih varnostnih potreb občin ustanoviteljic SU MIRED, se ne spreminja v delu, kjer 
ima na zadovoljevanje le-teh vpliv lokalna skupnost. Za občane, je pomembno zavarovanje 
življenjskega in bivalnega okolja, ki zagotavlja kvalitetno življenje v občini, ki pa je povezano 
s skrbjo za javno infrastrukturo (javne zgradbe, javne ceste in poti, rekreacijske in druge 
javne površine) ter zagotavljanjem javnega reda in miru. Izgradnja nove prometne 
infrastrukture na regionalni cesti Brezovica – Logatec (izgradnja kolesarskih stez, izgradnja 
križišča na priključku avtoceste na Vrhniki, izgradnja avtocestnega izvoza Log, in druge 
investicije), posledično pomeni podlago za večjo prometno varnost, ki pa bo povezana tudi z 
ustreznim izvajanjem nadzora. 
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3.9.8 Cilji občinskega programa varnosti 
 
Cilji občinskega programa varnosti so razdeljeni na strateške in operativne cilje. Strateški cilji 
kažejo na splošno varnostno potrebo lokalne skupnosti in se v obravnavanem obdobju ne 
spreminjajo. Se pa pojavljajo potrebe po uvajanju novih aktivnosti in ukrepov pri operativnih 
ciljih. Neizpolnjevanje teh ciljev se neposredno kaže pri varnosti in zadovoljstvu občanov, in 
sicer na področjih: varovanje okolja in varnost naravne in kulturne dediščine, varstvo javnega 
reda in miru ter varnost cestnega prometa. 
 

3.9.9 Organiziranost in način dela Medobčinskega redarstva 
 
V letu 2010 je SU MIRED pristopila k izvedbi Odloka o varovanju javnega reda in miru, kateri 
bo poenotil delovanje medobčinskih redarjev in inšpektorjev v občinah ustanoviteljicah SU 
MIRED in bo vplival na boljše delo medobčinskega redarstva. Velik vpliv je imela sprememba 
Zakona o varnosti cestnega prometa v letu 2009, ki je omogočila medobčinskemu redarstvu 
vsebinsko celovit nadzor hitrosti v naseljih. Pet občin ustanoviteljic SU MIRED je pristopilo k 
nabavi samodejnega merilnika hitrosti vgrajenega v vozilo. Medobčinsko redarstvo je v 
februarju 2010 pristopilo k izvajanju meritev hitrosti in v letu 2010 uspešno zaključilo pripravo 
in izvedbo vseh predpisanih postopkov za zakonito in pregledno izvajanje tega pooblastila. 
 
V prihodnosti bo potrebno izdelati poenoten Odlok o prometni ureditvi v občinah 
ustanoviteljicah SU MIRED, ter v njem opredeliti specifike lokalnega okolja v katerem deluje 
SU MIRED, saj se je v začetku leta 2011 spremenila zakonodaja na področju 
cestnoprometnih pravil, le-ta pa ne zajema specifike posameznega območja. V novem 
odloku bo tako potrebno opredeliti specifiko prometne ureditve v posamezni občini. 
 
Pričakuje se, da se bo način dela medobčinskega redarstva spremenil s sprejetjem nove 
zakonodaje na področju cest in cestnega prometa, saj bodo v zakonih natančnejše 
opredeljene vsebine in obseg nalog ter pooblastil občinskih redarjev ter občinskih 
inšpektorjev, prav tako pa bo veliko vsebin iz odlokov o občinskih cestah prenesenih v zakon 
o cestah. Prav tako se pričakuje večji obseg nalog občinske inšpekcije in redarstva, zlasti na 
področju ravnanja z odpadki in varovanja okolja. 
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4 Preglednica zneskov glob in sodnih taks v letu 2010 (MIRED- skupaj) 
 
 
 
 
 
 

OBČINA 

 
 
 
PLAČANE 
GLOBE 

 
 
 
NEPLAČANE 
GLOBE 

 
 
 
PLAČANE 
ST  

 
 
 
NEPLAČ.  
ST  

 
 
 
PLAČ. ST 
SODIŠČA 

 
 
 
NEPLAČANE 
ST SODIŠČA 

 
 
NEPLAČANE 
GLOBE PRED 
2010 

 
VRHNIKA 

105.420 15.735 2.326 280 90 50 17.765 

 
LOGATEC 

22.952 2.993 880 80 0 0 2.645 

 
BREZOVICA 

49.669 11.540 26 40 25 0 280 

 
DOBROVA- 

POLHOV 
GRADEC 

 
39.933 

 
6.409 

 
0 

 
0 

 
4 

 
0 

 
200 

 
BOROVNICA 

2.369 360 183 0 0 0 580 

 
LOG – 

DRAGOMER 

 
32.609 

 
7.625 

 
140 

 
0 

 
0 

 
0 

 
240 

 
HORJUL 

36.777 4.112 0 0 0 0 0 

 
SKUPAJ 

 
289.733 

 
48.777 

 
3.791 

 
40 

 
160 

 
50 

 
21.710 

 
  znesek velja za Medobčinski inšpektorat in redarstvo skupaj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

25 
 

 5 Finančno poročilo MIRED 
 
Zakon o financiranju občin (ZFO-1, Ur.l. RS št. 123/06, 57/08) v  26. členu določa skupno 

opravljanje nalog občinske uprave. (1) Občini se v tekočem letu zagotavljajo dodatna 

sredstva iz državnega proračuna v višini 50 odstotkov v preteklem letu realiziranih odhodkov 

njenega proračuna za financiranje, v skladu z zakonom organiziranega skupnega opravljanja 

posameznih nalog občinske uprave. (2) Za posamezne naloge iz prejšnjega odstavka se 

štejejo:  

– naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva;  

– naloge notranjega finančnega nadzora in proračunskega računovodstva;  

– upravne ter strokovne naloge na področju urejanja prostora ter  

– naloge na področju zagotavljanja in izvajanja javnih služb.  

(3) Minister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, 

predpiše vrsto odhodkov, način poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanja sredstev iz 

prvega odstavka tega člena. (4) Občina je do sredstev iz prvega odstavka tega člena 

upravičena za financiranje tistih nalog iz drugega odstavka tega člena, ki se opravljajo za dve 

ali več občin in jih opravljajo zaposleni, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje strokovne 

izobrazbe. 

 

Na podlagi navedenega člena ZFO-1 in Pravilnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o 

realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za sofinanciranje skupnega 

opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, št. 66/07) vodja  

skupne občinske uprave predloži Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in 

regionalno politiko najpozneje do 31. marca tekočega leta poročilo o realizaciji odhodkov 

skupne občinske uprave. Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in 

regionalno politiko v roku 30 dni po prejetju popolnega zahtevka z odredbo ugotovi višino 

odhodkov za financiranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave v 

preteklem proračunskem letu ter določi zneske sofinanciranja in roke nakazil. 
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Sofinanciranje s strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
 
V letu 2009 so občine ustanoviteljice za sofinanciranje delovanja skupne občinske uprave 
(MIRED) plačale skupaj 150.684,48 evrov. Podatki o zneskih sofinanciranja  so razvidni iz 
spodnje tabele:  
 
 
 

    
 

OBČINA 
(2009) 

 
Znesek 

sofinanciranja 

 
1 

 
Vrhnika 

 
39.920,37€ 

 
2 

 
Logatec 

 
34.860,02€ 

 
3 

 
Brezovica 

 
27.254,21€ 

 
4 

Dobrova- Polhov 
Gradec 

 
20.341,68 € 

 
5 

 
Borovnica 

 
11.280,36 € 

 
6 

 
Log - Dragomer 

 
9.556,13 € 

 
7 

 
Horjul 

 
7.471,73 € 

 
 

 

Za leto 2010 je bil sprejet proračun v višini 394.009 evrov. Končna realizacija proračuna 

znaša 349.753 evrov. Odhodki in izdatki MIRED v letu 2010 so razvidni iz Proračunske 

kartice za leto 2010: 

 

 

Opis Veljavni    
plan 

Realizacija 

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO 407.102 349.753 

Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki 
zaposlenim - medobčinski inšpektorat 

266.809 229.985 

Sredstva za odpravo nesorazmerij 11.800 11.715 

Materialni stroški - medobčinski inšpektorat 115.400 100.447 

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za 
delovanje občinske uprave 

11.800 7.606 
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6 Zaključek 
 
 
V letu 2010 smo na inšpekcijskem področju veliko pozornosti namenili ravnanju z odpadki, 
kljub temu pa ugotavljamo, da je na tem področju še vedno veliko kršitev, saj se vedno znova 
pojavljajo nova nedovoljena odlagališča, zato bomo v prihodnje temu posvečali še več 
pozornosti. Inšpekcijski nadzor bomo skušali izboljšati na vseh področjih, predvsem s pogosto 
prisotnostjo na terenu in s preventivnim delovanjem zagotoviti čim boljše upoštevanje 
predpisov na vseh področjih, ki jih pokrivamo.  
 
Spremembe zakonodaje posledično vplivajo tudi na občinske odloke, katere je potrebno 
uskladiti z novimi zakonskimi določili. Zaposleni bomo tudi v prihodnje aktivno sodelovali s 
strokovnimi službami občin ustanoviteljic pri pripravi sprememb odlokov kakor tudi pri pripravi 
novih odlokov.  
 
Zaradi sprememb predpisov in osveževanja znanja se bo potrebno v letu 2011 udeležiti 
izobraževanj s področja prekrškov, inšpekcijskega nadzora, cest in upravnega postopka.   
 
Uspešnost dela medobčinskega redarstva na področju mirujočega prometa (predvsem 
nepravilno parkiranih vozil) se kaže v upadanju kršitev, saj  je dosledno delo medobčinskih 
redarjev na terenu bistveno pripomoglo k izboljšanju problematike mirujočega prometa na 
področju občin soustanoviteljic. Prepričani smo, da bo redno delo medobčinskega redarstva 
na področju meritev hitrosti bistveno zmanjšalo hitrost v naseljih ter tako pripomoglo k še 
večji varnosti na našem območju, kar je tudi ena od temeljnih nalog redarstva.  
 
Osnovni namen inšpekcijskih služb in redarstva ni finančni prihodek, ampak je učinkovito 
reševanje določenih opustitev pravnih oseb in posameznikov in odprava nepravilnosti, s 
katerimi je ogrožen javni interes. Vendar v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu 
opažamo, da je izrek globe eden od učinkovitejših načinov preprečevanja prekrškov 
 
Tudi v prihodnje bomo veliko pozornosti namenili osveščanju ljudi, komunikaciji z njimi in 
preventivnemu delovanju med njimi. Cilj inšpekcijskega nadzora bo usmerjen predvsem k 
preprečevanju kršitev in k preprečevanju situacij pri katerih lahko pride do pomanjkljivosti ali 
nepravilnosti, ki bi lahko imele škodljive posledice za ljudi, premoženje, skupnost ali pa tudi 
samo povzročile nejevoljo občanov.  
 
Menimo, da je Medobčinski inšpektorat in redarstvo v letu 2010 svoje delo dobro opravil. 
Uspešno delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva pa pomeni učinkovito 
ukrepanje proti kršiteljem predpisov in s tem seveda zadovoljstvo občanov, kakor tudi 
županov in občinskih svetnikov občin ustanoviteljic. 
 
 
 
Številka: 069-11/2010-1 
Datum: 17.03.2011 
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