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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka 
davčna številka 
račun 

5022924 
21881677 

50100-845-50204 

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ZDRAVNIŠKI SLOŽBI 

(ZZdrS-A) 

- hitri postopek - EPA 553 - III 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA 2002-2711-0035 
Številka: 500-12/2002-1 
Ljubljana, 30.05.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 76. redni seji dne 30.5.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVNIŠKI SLUŽBI - EU, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zdravniški službi obravnava po hitrem 
postopku, ker gre za izredne potrebe države. Predlagani zakon 
sodi v sklop zakonov, ki jih je treba sprejeti v procesu 
prevzemanja pravnega reda Evropske unije. Del potrebnih 

uskladitev zajema predlog zakona o opravljanju zdravstvenih 
poklicev v Republiki Sloveniji za državljane drugih držav članic 
Evropske unije, preostale pa predlaga v tem zakonu. Zakon 
tako povzema evropsko zakonodajo, njegova uskladitev pa je 
pogoj za pripravljenost Republike Slovenije, da postane članica 
Evropske unije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

prof. dr. Dušan Keber, minister za zdravje, 
Dorjan Marušič, državni sekretar v Ministrstvu za zdravje, 
mag. Simon Vrhunec, državni sekretar v Ministrstvu za 
zdravje. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Plače specializantov 

Dosedanji zakon je urejal zvezen prehod diplomantov medicinske fakultete v pripravništvo in 
sekundariat, saj je zanje zagotavljal sredstva za plače in dodatke iz proračuna. Pri 
zaposlovanju specializantov pa je prihajalo do zakasnitev. Njihovo zaposlovanje je bilo 
odvisno od odločitev izvajalcev, ki so kljub temu, da so sredstva za plače specializantov in 
druge stroške v zvezi s specializacijami zagotovljena v okviru cen zdravstvenih storitev iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, velikokrat namenjali ta sredstva za druge namene. To 
slabo upravljanje s ponudbo delovne sile, ki je poleg tega še omejena, povzroča posamezne 
vrzeli v mreži zdravniških in zobozdravniških delovnih mest, s tem pa slabšo dostopnost 
državljanov do zdravstvenih storitev. 

Delovni čas, dežurstvo in pripravljenost ter zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske 
pomoči 

Delovni čas zdravnikov je novo poglavje v zakonu o. zdravniški službi. Do sedaj je to 
vprašanje urejala le kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, 
pa še to zelo skopo v le dveh členih, ki sta opredeljevala 40-urni tedenski delovni čas 
zdravnikov, ki se lahko neenakomerno prerazporeja v okviru treh mesecev. Praktično 
neurejeno pa je v zdravstveni zakonodaji področje dela preko polnega delovnega časa. 
Delovni čas zdravnikov je trenutno, skupaj z delom preko polnega delovnega časa, poleg 
ureditve v kolektivni pogodbi, opredeljen z zakonom o delovnih razmerjih. Zdravstvo je na 
vsak način posebna dejavnost, ki je dolžna državljanom zagotavljati zdravstveno varstvo, vsaj 
v določenem obsegu, nepretrgoma 24 ur na dan celo leto. Na to dejstvo mora biti vezan tudi 

delovni čas zaposlenih v zdravstveni dejavnosti. Tega se je zavedal tudi zakonodajalec ob 
sprejemanju sprememb in dopolnitev zakona o delovnih razmerjih leta 1993. Zakon je v 
prehodnih določbah opredelil, da velja v zdravstveni dejavnosti, do sprejetja posebnih 
predpisov, ne glede na določbe zakona o delovnem času, omejitev dela preko polnega 
delovnega časa, ki je večja od omejitve v zakonu, in sicer 10 ur na teden v povprečju enega 
leta. Takšno ureditev je bilo takrat v zdravstvu potrebno obdržati, saj bi drugače ne bilo 
možno zagotoviti neprekinjenega zdravstvenega varstva. Novi zakon o delovnih razmerjih, ki 
je bil sprejet letos, v samem zakonu ne predvideva posebnih ureditev, predvideva pa, da se 
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"delovna razmeija delavcev, zaposlenih v državnih organih, lokalnih skupnostih in v zavodih, 
drugih organizacijah ter zasebnikih, ki opravljajo javno službo", uredijo v posebnih zakonih. 

Dosedanji zakon je nenatančno in deloma nepravilno opredeljeval dežurno službo in 
neprekinjeno nujno medicinsko pomoč, hkrati pa ni imel določil o pripravljenosti kot 
posebnem delovnem pogoju. To je omogočalo različne interpretacije o delovnem času, o 
pravicah, ki iz tega izhajajo, in o plačilu za te vrste dela, kar je povzročalo spore med 
delojemalci in delodajalci. 

V zvezi z delovnim časom veljata v EU naslednji direktivi: 

93/104/EC - Direktiva Sveta o določenih vidikih organizacije delovnega časa 

2000/34/EC - Direktiva Evropskega parlametna in Sveta o spremembah Direktive Sveta 
93/104/EC o nekaterih vidikih razporejanja delovnega časa, s katerimi se vključijo sektorji in 
dejavnosti, ki so iz te direktive izključeni 
ter Sodba Evropskega sodišča v primeru C-030/98 v zvezi z Direktivo 93/104/EC, po kateri 
se čas v pripravljenosti zdravnikov v osnovnem zdravstvu v celoti upošteva v delovni čas, 
kjer je to primerno, pa kot nadure, v smislu Direktive 93/104, če je ta pripravljenost na 
delovnem mestu. V kolikor morajo biti le dosegljivi v času pripravljenosti, se samo čas 
povezan z dejanskim opravljanjem storitev, upošteva kot delovni čas. 

Z novim zakonom o delovnim razmerjih je bila za zdravnike ukinjena možnost dopolnilnega 
dela pri drugem delodajalcu s soglasjem delodajalca, pri katerem je zaposlen s polnim 
delovnim časom. Možnost takega dela je do sedaj zmanjševala potrebe po zdravnikih. 
Uveljavitev novega zakona o delovnih razmeijih bi zato lahko povzročila dodatno 
pomanjkanje zdravnikov. 

Delo v času stavke 

Sedanji zakon je dopuščal različne razlage o obsegu in vrsti storitev, ki jih morajo zdravniki 
zagotavljati med stavko. Določal je sicer izvajanje storitev, katerih opustitev bi v kratkem 
času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali v smrt, ni pa določal, da je zdravnik 
dolžan vsakega bolnika pregledati v tolikšnem obsegu, da lahko ugotovi, ali gre pri njem za 
takšno stanje. Zato bi zdravnik med stavko lahko takega bolnika tudi odklonil brez pregleda, 
kasneje pa bi se lahko skliceval, da ni mogel vedeti, da je bil bolnik zelo ogrožen. Zakon se 
tudi ni izrekel o zdravljenju poškodb, zastrupitev, vročinskih stanj in vnetnih bolezni ter 
obvladovanju epidemij. 

Zdravniški nazivi 

V dosedanjem besedilu Zakona o zdravniški službi nazivi zdravnikov niso sistematično 
opredeljeni. Z namenom vrednotenja zdravnikovega dela oziroma razporejanja zdravnikov v 
plačilne razrede in tarifne skupine so vsebovani le v kolektivni pogodbi za zdravnike in 
zobozdravnike v Republiki Sloveniji (61.- 63. člen kolektivne pogodbe). Vendar pa nazivi 
zdravnikov, kot jih opredeljuje trenutno veljavna kolektivna pogodba, vsebinsko ne ustrezajo 
povsem razmeram v poklicu in so premalo usklajeni s primerljivimi ureditvami v Evropi. 
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V devetdesetih letih prejšnjega stoletja smo v Sloveniji izvedli dokončno posodobitev in z 
evropskimi zgledi spodbujeno vsebinsko ter glede trajanja usposabljanja časovno uskladitev 
podiplomskega strokovnega usposabljanja zdravnikov: 

- kot minimalen pogoj za pridobitev licence oziroma pričetek samostojnega dela z 
bolniki na primarni ravni zdravstvenega varstva, v ambulanti splošnega/družinskega 
zdravnika, ostaja uspešno dokončanje najmanj dve leti trajajočega podiplomskega 
usposabljanja v obliki sekundarijata (ki je bil v skladu s trendi in veljavno zakonodajo 
v državah evropske zveze kot nova oblika podiplomskega usposabljanja uveden leta 
1992) - posamezen zdravnik zaključi sekundarijat z uspešno opravljenim izpitom 
pred podelitvijo licence; 
velika večina zdravnikov in okoli 20% zobozdravnikov mora kot osnovni pogoj za 
delo na posameznem specialističnem področju opraviti specializacijo - skoraj vse 
programe specializacij (97,8%) zdravnikov smo v obdobju od 1998 do 2002 glede 
trajanja in vsebin usposabljanja uskladili s priporočili povprečja držav Evropske unije, 
kar v praktičnem smislu pomeni, da seje večina specializacij podaljšala (največkrat na 
dobo 5 oziroma 6 let); 

- vse specializacije so opredeljene kot temeljne, usmerjenih specializacij v Sloveniji 
nimamo. 

2. Cilji in načela zakona 

Plače specializantov 

Zakon uveljavlja rešitev, da sredstev za plače specializantov in druge stroške v zvezi s 
specializacijami zdravnikov in zobozdravnikov, ki jih zagotavlja Zavod za zdravstveno 
zavarovanje (ZZZS) v okviru cen zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, ni mogoče uporabiti za druge namene. Zato bo ZZZS ta del stroškov plačeval 
izvajalcem na podlagi dejanskih zaposlitev specializantov. Delovna mesta specializantov bo 
določala Zdravniška zbornica v soglasju z ministrom za zdravje. Na ta način bo zagotovljeno 
redno obnavljanje zdravniškega kadra ter vzdrževanje in načrtovano povečevanje mreže 
zdravniških in zobozdravniških delovnih mest. 

Delovni čas, dežurstvo in pripravljenost ter zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske 
pomoči 

Cilj urejanja delovnega časa zdravnikov je v prvi vrsti zagotavljanje neprekinjenega 
zdravstvenega varstva oziroma nujne medicinske pomoči za državljane Republike Slovenije. 
Drugi cilj ureditve je ureditev delovnega časa zdravnikov tako, kot ga ureja direktiva 
Evropske unije (Council Directive 93/104/EC). Poleg tega je cilj nove ureditve tudi čim bolj 
smotrna izkoriščenost javnih sredstev. Celodnevna neprekinjena nujna medicinska pomoč se 
zagotavlja, glede na naravo dejavnosti, s prisotnostjo ali stalno dostopnostjo zdravnika, kar z 
vidika zdravniškega dela pomeni kombinacije rednega dela, dežurne službe in pripravljenosti. 
Pripravljenost pomeni, da mora biti zdravnik, zaradi potrebe po svetovanju ali pa, da se ga 
pokliče na pomoč, stalno dostopen, preko telefona ali drugih komunikacijskih sredstev. Čas, v 
katerem se mora zdravnik javiti na delovnem mestu v primeru potrebe, ko je v pripravljenosti, 
določi delodajalec. Prisotnost zdravnika pa se zagotavlja s kombinacijo rednega dela ter 
dežurne službe. Dežurna služba je poseben delovni pogoj delovnega mesta, ko mora biti 
zdravnik prisoten na delovnem mestu zaradi zagotavljanja nujne medicinske pomoči oziroma 
zaradi drugih potreb v zvezi z zagotavljanjem zdravstvenega varstva. Čas dežurstva se deli na 
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čas, ko zdravnik opravlja storitve (efektivno delo), in na čas, ko je zdravnik v pripravljenosti 
na delovnem mestu (neefektivno delo). V skladu z direktivo Evropske unije, ki ureja delovni 
čas, ter sodbo evropskega sodišča (Judgement of the Court, 3 October 2000 (1)), se čas 
dežurstva v celoti všteva v delovni čas, ne glede na to, ali je zdravnik opravljal storitve ali pa 
je bil le v pripravljenosti. Iz takšnega razumevanja dežurstva sledijo tudi pravice do različnih 
oblik počitka. Plačilo za dežurstvo pa je odvisno od delovne obremenitve, torej od tega, ali je 
zdravnik opravljal storitve ali pa je bil v pripravljenosti. Čas zagotavljanja nujne medicinske 
pomoči je za posameznega zdravnika omejen na 24 ur, pri čemer pa morajo biti kombinacije 
različnih oblik dela v tem času takšne, da vsota rednega dela ter efektivnega dela v dežurstvu 
in pripravljenosti ne preseže 12 ur. Spremembe zakona o zdravniški službi omogočajo, da se 
razporeditev delovnega časa preko dneva natančneje določi v kolektivni pogodbi in se posebej 
opredeli s pogodbo o zaposlitvi. Delodajalci pa so dolžni pred začetkom poslovnega leta 
določiti letni razpored delovnega časa. Pri tem morajo delodajalci slediti načelu, da se 
omogoči čim večjo dostopnost do zdravstvenih storitev v dopoldanskem in popoldanskem 
času. Hkrati določba novega 41 a. člena od delodajalcev zahteva, da delovni čas razporejajo s 
ciljem čim večje izkoriščenosti tehnološko zahtevnejših diagnostičnih, terapevtskih in 
rehabilitacijskih enot ter operacijskih dvoran. 

Spremembe zakona posebej urejajo tudi omejitev dela preko polnega delovnega časa, ki v 
skladu z direktivo Evropske unije 93/104/EC ne sme presegati v povprečju 8 ur tedensko 
oziroma 416 ur letno. Ta omejitev velja tudi za dežurstvo in se lahko preseže le s pisnim 
soglasjem zdravnika. Takšna omejitev je pomenila problem pri organiziranju neprekinjenega 
zdravstvenega varstva tudi v državah Evropske unije, zato je v direktivi predvideno prehodno 
obdobje za zdravnike sekundarije in specializante do leta 2011, saj število zdravnikov ne 
zagotavlja možnosti takojšnjega prehoda v okvire nove omejitve. V Sloveniji je število 
zdravnikov na 1000 prebivalcev manjše, kot v državah članicah EU, zato je potrebno ravno 
tako omogočiti smiselno prehodno obdobje, usklajeno z direktivo. Do konca leta 2004 je zato 
predvidena omejitev dela preko polnega delovnega časa za zdravnike do 15 ur na teden 
oziroma 25 ur na teden, če delodajalec za opravljanje dela ni mogel zaposliti novega 
zdravnika, ker se ni nihče prijavil na objavo prostega delovnega mesta. Za sekundarije in 
specializante pa v skladu z direktivo omejitve ne veljajo do 1. avgusta 2004, od tega datuma 
pa je omejitev, skladno z direktivo, 18 ur na teden prva tri leta, 16 ur na teden naslednji dve 
leti in 12 ur na teden še naslednji dve leti. 

Z novim 41c. členom ponovno uvajamo možnost, da se del zdravnikov s soglasjem 
delodajalcev, pri katerih so zaposleni, pri drugem delodajalcu dopolnilno zaposli preko 
polnega delovnega časa. Obseg dopolnilne zaposlitve, ki je možne le izjemoma, je usklajen z 
novim zakonom o delovnih razmeijih. 

Delo v času stavke 

Spremembe zakona jasno opredeljujejo, katere storitve mora zdravnik opravljati v času 
stavke. Poleg podrobnejšega navajanja bolezni in stanj, katerih opustitev bi v kratkem času 
vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali v smrt, zakon določa tudi, da je zdravnik 
dolžan vsakega bolnika, ki pride k njemu ali je bil k njemu napoten, pregledati brez čakalne 
dobe oz. v roku, ki je določen s Pravilnikom o naročanju na specialistični pregled (Uradni list 
RS št. 77/00), v tolikšnem obsegu, da lahko ugotovi, ali gre prt njem za takšno stanje. Poleg 
tega posebej navaja potrebo po zdravljenju poškodb, zastrupitev, zdravljenje vročinskih stanj 
in infekcij ter obvladovanju epidemij. 
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Zdravniški nazivi 

Nazivi zdravnikov, kot jih opredeljuje novo besedilo 62. člena zakona o zdravniški službi, 

omogočajo logično in na vsebino ter stopnjo odgovornosti v hierarhiji zdravniškega poklica 
vezano načrtovanje števila zdravnikov, ki bodo dosegli posamezni naziv. Osnova tega 
načrtovanja je izhodišče, po katerem naj bi bilo v Sloveniji v vsakem trenutku med aktivnimi 
zdravniki in zobozdravniki okoli 1% višjih svetnikov, 5% svetnikov, 20 % specialistov 
konzultantov, do 60% zdravnikov/zobozdravnikov in specialistov ter okoli 15% 
zdravnikov/zobozdravnikov v procesih podiplomskega usposabljanja (sekundariji, 
specializanti). Takšna razmerja ohranjajo zamišljeno vizijo hierarhične umeščenosti in vloge 
svetnikov in višjih svetnikov pri izvrševanju najzahtevnejših nalog na področju razvoja 
zdravstvenega varstva in svetovanja. Glede na nekatere izkušnje iz sveta se zdi primemo tudi 
načrtovano razmerje 1:3 med zdravniki z nazivom specialista konzultanta in predvidoma 
najštevilčnejšo skupino zdravnikov z nazivi zdravnik/zobozdravnik in specialist (predvideno 
razmerje na kliničnih oddelkih naj bi bilo v povprečju 1:2, na običajnih oddelkih večine 
bolnišnic in v zdravstvenih domovih pa 1:5). Z uveljavitvijo teh nazivov ter z vzpostavitvijo 
napovedanih razmerij in omejitev z zahtevnostnimi kriteriji, bo vzpodbujena ustrezna 
tekmovalnost za pridobitev hierarhično višje opredeljenih nazivov in premik stran od 
uravnilovke. 

3. Primerjava ureditve v drugih državah 

Delovni čas zdravnikov v džavah članicah Evropske unije skupno ureja direktiva Evropske 
unije (Council Directive 93/104/EC). Direktiva določa, da povprečni delovni čas ne sme 
trajati več kot 48 ur na teden ter da nočno delo v povprečju ne sme presegati 8 ur v 
kateremkoli 24-umem obdobju. Direktiva nadalje določa, da ima delavec pravico do 
minimalnega dnevnega počitka 11-tih zaporednih ur v 24-umem obdobju, minimalni tedenski 
počitek pa je 24 neprekinjenih ur. Hkrati pa v prehodnih določbah direktiva določa, da se 
odstopanja od teh določil lahko uredijo z zakoni, podzakonskimi akti ali kolektivnimi 
pogodbami tudi za področje sprejema, obravnave in nege bolnikov v bolnišnicah. Posebej 
direktiva opredeljuje prehodno obdobje za zdravnike, ki se izobražujejo. Področje opravljanja 
zdravniške službe je ravno zaradi narave dejavnosti, ki zahteva nepretrgano zagotavljanje 
zdravstvenega varstva, v vseh državah urejeno tako, da omogoča kar največjo možno 
prilagodljivost potrebam državljanov. Delovni čas zdravnikov je praviloma neenakomerno 
razporejen, posebej pa je urejena dežurna služba. Na Švedskem je ureditev podobna kot v 
Sloveniji. Zdravniki natančno evidentirajo ure, ko so v času dežurstva opravljali storitve, in 
ure, ko so bili le v pripravljenosti na delovnem mestu. Ure dežurstva se tako, tudi glede na to, 
ali so bile opravljene v nočnem času ter na nedeljo ali praznik, ovrednotijo od 25% do 200% 
redne ure, pri čemer je povprečno dežurstvo ovrednoteno manj kot redno delo. Na 
Nizozemskem je prvih 50 dežurnih ur v tekočem mesecu opravljenih brezplačno, nadaljnje 
ure pa se ovrednotijo kot nadure. V Nemčiji je redni delovni čas sicer omejen v povprečju na 
38,5 ur na teden, lahko pa se zaradi opravljanja dežurstva podaljša tudi na 60 ur tedensko. 
Dežurstvo se ovrednoti glede na odstotek časa, ko je zdravnik opravljal storitve (od 0 do 49% 
časa) kot 15% do 55% rednega dela, glede na število mesečnih dežurstev pa še dodamo od 
25% do 45%. Posamezno dežurstvo je tako ovrednoteno od 40% do 110% rednega dela. 
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4. Ocena finančnih posledic zakona 

Spremembe zakona o zdravniški službi nimajo finančnih posledic za proračun oziroma za 
finančni načrt Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Posredno bodo imele 
spremembe zakona finančne posledice za izvajalce zdravstvenih storitev, saj se bodo sredstva 
za specializacije, ki so sedaj vključena v ceno storitev in primerov, ki jih plačuje ZZZS 
neposredno izvajalcem, izločila iz cen in kot posebna sredstva namensko nakazovala 
pooblaščenim izvajalcem specializacij. 
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H. BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V zakonu o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99) se v 25. členu drugi odstavek 
spremeni tako, da se glasi: 

"Sredstva za specializacije zdravnikov za potrebe javne zdravstvene mreže se zagotavljajo iz 
sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Višino sredstev za plače in nadomestila 
specializantov in druge stroške specializacij se opredeli z letnim načrtom na podlagi dogovora 
med ministrstvom, pristojnim za zdravje, Zbornico, Zavodom za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije in pooblaščenimi izvajalci." 

Za drugim odstavkom se dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 

"Specializanti so zaposleni pri pooblaščenih izvajalcih na specializantskih delovnih mestih, ki 
jih za vsako leto določi Zbornica v soglasju z ministrom. Zbornica pripravi za vsakega 
posameznega specializanta potek specializacije in opredeli specializantska delovna mesta, na 
katerih specializanti izvajajo posamezne dele specializacije. 

Sredstva za plače specializantov in druge dogovoijene stroške v zvezi s specializacijo 
zagotovi pooblaščenim izvajalcem Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na podlagi 
obdobnih poročil o izvajanju specializacij. Tako opredeljena sredstva se izplačujejo mesečno 
na podlagi posebne pogodbe med pooblaščenim izvajalcem in Zavodom za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije." 

2. člen 

Za poglavjem IV. DOLŽNOSTI IN PRAVICE ZDRAVNIKOV PRI OPRAVLJANJU 
ZDRAVNIŠKE SLUŽBE se doda nov naslov: "1. Delovni čas zdravnikov" ter 41a., 41b. in 
41c. člen, ki se glasijo: 

"41 a. člen 

Zdravniki v javni zdravstveni mreži delajo v enakomerno ali neenakomerno razporejenem 
delovnem času. 

Redni delovni čas zdravnikov se praviloma ne pričenja pred 8. uro zjutraj. 

V izvenhospitalni dejavnosti, namenjeni storitvam za uporabnike, mora najmanj petina 
delovnega časa potekati po 16. uri. 

Zdravniki, ki delajo na delovnih mestih v tehnološko zahtevnih diagnostičnih, terapevtskih in 
rehabilitacijskih enotah ter operacijskih dvoranah, se na to delo razporejajo tako, da je 
omogočena čim večja izkoriščenost teh enot. Delo v takih enotah se lahko prične pred 8. uro 
zjutraj in poteka najmanj 12 ur dnevno. Seznam teh enot določi delodajalec. 

Razporeditev delovnega časa preko dne se določi s pogodbo o zaposlitvi v skladu z zakonom 
in kolektivno pogodbo. 
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Pred začetkom poslovnega leta delodajalec določi letni razpored delovnega časa in o tem 
obvesti zdravnike in sindikate. 

Za zdravnike, ki opravljajo delo v okviru javne zdravstvene mreže kot zdravniki zasebniki s 
koncesijo, se delovni čas določi v koncesijski pogodbi. 

41b. člen 

Delo preko polnega delovnega časa ne sme presegati v povprečju 8 ur tedensko. 

Časovna omejitev tedenskega delovnega časa preko polnega delovnega časa se upošteva kot 
povprečna omejitev v določenem časovnem obdobju, ki ne sme biti daljše od enega leta, pri 
čemer se upoštevajo vsi tedni v letu. 

V primeru pisnega soglasja zdravnika lahko delo preko polnega delovnega časa presega 
omejitev iz prvega odstavka tega člena. 

* r 

41c. člen 

Zdravnik, ki v okviru javne zdravstvene službe dela polni delovni čas pri enem ali več 
delodajalcih, sme izjemoma za opravljanje dopolnilnega dela skleniti pogodbo o zaposlitvi z 
drugim delodajalcem v okviru javne zdravstvene službe, vendar največ za osem ur na teden, 
po poprejšnjem soglasju delodajalcev, pri katerih je zaposlen s polnim delovnim časom. 

Določitev načina uresničevanja pravic in obveznosti iz tega delovnega razmerja glede na 
pravice in obveznosti zdravnika pri delodajalcih, pri katerih je zaposlen s polnim delovnim 
časom, je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi iz prejšnjega odstavka. 

Zdravniku, ki sklene pogodbo o zaposlitvi skladno s prvim odstavkom tega člena, ta pogodba 
preneha veljati v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmaja, po poteku dogovoijenega časa, 
ali če so umaknjena soglasja delodajalcev, kjer je zdravnik v delovnem razmerju s polnim 
delovnim časom." 

3. člen 

Prvi odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Dežurstvo je prisotnost na delovnem mestu z namenom, daje zagotovljena nujna zdravniška 
pomoč in druge naloge, ki jih določi delodajalec. Sestavljena je iz prisotnosti - neefektivne 
ure in opravljanja storitev - efektivne ure." 

Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

"Vse ure v dežurstvu se s stališča pravice do odmorov in počitkov štejejo v delovni Čas. 

Plačilo za efektivne in neefektivne ure je različno in se uredi s kolektivno pogodbo." 

Drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti. 
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4. člen 

Za 42. členom se doda nov naslov 3. in 42a. člen, ki se glasi: 

"3. Pripravljenost 

42a. člen 

Pripravljenost pomeni dosegljivost izven delovnega mesta po telefonu ali s pomočjo drugih 
sredstev, z namenom, da je zagotovljena možnost svetovanja in v primeru potrebe prihod na 
delovno mesto. Najdaljši sprejemljivi čas prihoda na delovno mesto določi delodajalec. Ta 
lahko določi, da se v času pripravljenosti opravljajo tudi druge naloge. 

Pripravljenost je sestavljena iz ur izven delovnega mesta in ur na delovnem mestu. 

Plačilo za opravljene ure na delovnem mestu in ure pripravljenosti izven delovnega mesta je 
različno in se uredi s kolektivno pogodbo. 

Ure dela na delovnem mestu se s stališča pravice do odmorov in počitkov štejejo v delovni 
čas." 

5. člen 

Za 45. členom se doda nov naslov 5. in 45a. člen, ki se glasi: 

"5. Zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske pomoči 

45a. člen 

Neprekinjena nujna medicinska pomoč se zagotavlja z rednim delom, dežurstvom, 
pripravljenostjo ali kombinacijami teh oblik dela. Posamezen zdravnik lahko zagotavlja nujno 
medicinsko pomoč neprekinjeno največ 24 ur, pri čemer redno delo in efektivno delo v 
dežurstvu in pripravljenosti skupaj ne sme trajati več kot 12 ur, pred tem in po tem pa mora 
biti zagotovljena pravica do počitka." 

6. člen 

46. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Zdravnik je v času stavke dolžan izvajati tiste zdravniške storitve iz drugega odstavka 4. 
člena tega zakona, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro 
zdravja ali v smrt. To so zlasti: 

• zdravljenje vročinskih stanj in infekcij; 

• zdravljenje poškodb in zastrupitev; 

• zdravljenje kroničnih bolezni, če bi njegova opustitev neposredno in v krajšem času 
povzročila poslabšanje zdravstvenega stanja, invalidnost, druge trajne okvare zdravja 
ali smrt; 

• druge storitve nujne medicinske pomoči; 
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• opravljanje prvih pregledov brez čakalne dobe najmanj v obsegu, ki potrjuje ali 
izključuje stanja v prejšnjih alinejah (triažni pregledi); 

• predpisovanje zdravil in medicinskih pripomočkov za zdravljenje stanj iz prejšnjih 
alinej. 

Poleg tega je zdravnik v času stavke dolžan opravljati še naslednje storitve: 

• vse zdravstvene storitve za otroke do 18. leta starosti ter bolnike, starejše od 65 let; 
• vse zdravstvene storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom; 

• ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni. 

Za prvi pregled se šteje na primarni ravni prva obravnava, na sekundarni ali terciarni ravni pa 
prva napotitev zaradi nove bolezni ali stanja k izvajalcu ene specialnosti ter obravnava 
oziroma napotitev zaradi poslabšanja bolezni." 

7. člen 

Naslovi v poglavju IV. DOLŽNOSTI IN PRAVICE ZDRAVNIKOV PRI OPRAVLJANJU 
ZDRAVNIŠKE SLUŽBE se ustrezno preštevilčijo. 

8. člen 

62. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Zdravniki imajo naslednje nazive: 

1. sekundarij pripravnik, pripravnik, 
2. sekundarij, 
3. specializant, 
4. starejši specializant, 
5. zdravnik, zobozdravnik, 
6. specialist, 
7. specialist konzultant, 
8. primarij, 
9. svetnik, 
10. višji svetnik. 

Zdravniki uporabljajo nazive primarij, svetnik ali višji svetnik vzporedno z nazivi 
zdravnik/zobozdravnik, specialist in višji specialist. 

Pogoje in postopek za razvrstitev v nazive iz točk 1. do 7. prvega odstavka tega člena določi 
minister na predlog Zbornice. 

Pogoje in postopek za razvrstitev v nazive primarij, svetnik in višji svetnik določi minister." 

9. člen 

Za 81. členom se dodata nova 81 a. in 8 lb. člena, ki se glasita: 
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"81 a. člen 

Ne glede na določbo prvega odstavka 41 a. člena tega zakona lahko v obdobju do 31. 
decembra 2004 traja delo preko polnega delovnega časa v povprečju največ 15 ur tedensko. 
Izjemoma lahko v tem obdobju traja delo preko polnega delovnega časa dalj, vendar ne več 
kot 25 ur tedensko, če delodajalec za opravljanje dela ni mogel zaposliti novega zdravnika, 
ker se ni nihče prijavil na objavo prostega delovnega mesta ali ni nihče izpolnjeval pogojev za 
zaposlitev. Časovna omejitev tedenskega delovnega časa preko polnega delovnega časa se 
upošteva kot povprečna omejitev v določenem časovnem obdobju, ki ne sme biti daljše od 
enega leta. 

81b. člen 

Omejitve dela preko polnega delovnega časa za sekundarije in specializante do 1. avgusta 
2004 ne veljajo. Od 1. avgusta 2004 dalje se zanje v prvih treh letih kot najdaljši povprečni 
čas dela preko polnega delovnega časa upošteva povprečje 18 ur na teden, v naslednjih dveh 
letih povprečje 16 ur na teden in še v naslednjih dveh letih 12 ur na teden. Časovna omejitev 
tedenskega delovnega časa preko polnega delovnega časa se upošteva kot povprečna omejitev 
v določenem časovnem obdobju, ki ne sme biti daljše od enega leta." 

10. člen 

Določbe 42. in 42a. člena zakona, ki se nanašajo na plačilo opravljenih ur, veljajo do začetka 
uporabe zakona o sistemu plač v javnem sektoiju. 

11. člen 

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

1. člen 
Člen natančneje ureja način financiranja specializacij zdravnikov in zobozdravnikov, s tem da 
določa subjekte, ki se bodo dogovorili o višini sredstev za plače in nadomestila specializantov 
ter druge stroške specializacij. Sredstva v ta namen se še vedno zagotavljajo iz sredstev 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, izplačujejo pa se mesečno. Pooblaščeni izvajalci, ki 
bodo zaposlovali specializante na specializantskih delovnih mestih, bodo z ZZZS sklenili 
pogodbo. Člen določa tudi obveznosti zbornice pri določanju specializantskih delovnih mest 
ter poteku specializacije posameznega specializanta. 

2. člen 
Z novim poglavjem in dvema dodanima členoma se opredeljuje delovni čas zdravnikov in s 
tem njegove posebnosti glede na ureditev v zakonu o delovnih razmerjih. Tako novi 41 a. člen 
že kot pravilo določa, da zdravniki v javni zdravstveni mreži delajo v neenakomerno 
razporejenem delovnem času. Posebna ureditev je tudi zahteva, da mora v izvenhospitalni 
dejavnosti najmanj petina delovnega časa potekati po 16. uri, ter določitev ure, pred katero naj 
se ne bi začel redni delovni čas zdravnikov. Izjema od tega je določena v četrtem odstavku, ki 
zaradi čim večje izkoriščenosti tehnološko zahtevnih delovnišč omogoča drugačen razpored 
delovnega časa. Delodajalcu je prepuščeno, da avtonomno določi taka delovna mesta. 

Delodajalec mora v začetku poslovnega leta določiti razpored delovnega časa ter obvestiti 
zdravnike in sindikate. Razporeditev delovnega časa posameznega zdravnika pa mora biti 
določena s pogodbo o zaposlitvi oz. za zdravnike, ki opravljajo delo kot zdravniki zasebniki s 
koncesijo, s koncesijsko pogodbo. 

Novi 41b. člen določa omejitev dela preko polnega delovnega časa na 8 ur tedensko ali 416 ur 
letno, s tem, da se upošteva povprečje v obdobju do enega leta. Posamezen zdravnik pa lahko 
dela tudi preko te omejitve, če podpiše ustrezno izjavo oz. soglasje. 

Novi 41 c. člen vzpostavlja možnost izjemne dopolnilne zaposlitve tudi za zdravnike. Pogoj je 
soglasje delodajalcev, pri katerih je zdravnik zaposlen za polni delovni Čas, omejitev pa je 
največ 8 ur na teden. 

3. člen 
Člen podrobneje definira dežurno službo z njenim osnovnim namenom, tj. zagotavljanje 
nujne zdravniške pomoči, omogoča pa v času dežurne službe opravljanje tudi drugih nalog, ki 
jih določi delodajalec. V nadaljevanju povzema ureditev iz kolektivne pogodbe in že 
uveljavljenega načina plačevanja, tj. razdelitev dežurstva na efektivne in neefektivne ure, pri 
tem pa posebej določa, da se z vidika počitka med delovnim časom v delovni čas štejejo vse 
ure v dežurni službi. 

4. člen 
Z uvedbo novega poglavja "pripravljenost" in 42a. člena se tudi v zakonu definira 
pripravljenost na domu kot poseben delovni pogoj, ki pomeni dosegljivost izven delovnega 
mesta. Pripravljenost je razdeljena na ure čakanja, tj. ure izven delovnega mesta, ter efektivne 
ure, tj. ure, ki so bile na podlagi klica opravljene na delovnem mestu. Na to razdelitev je 
vezano plačilo, saj so ure čakanja in efektivne ure različno vrednotene. Ker pa je čas od klica 
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do prihoda na delovno mesto v primeru potrebe lahko v posameznih primerih različen, je 
delodajalcem prepuščena možnost, da sami določijo najdaljši čas, ki je za njih sprejemljiv. 

5. člen 
Z novim poglavjem se v členu 45a. definira način zagotavljanja neprekinjene nujne 
medicinske pomoči. Delodajalci to vrsto storitev lahko organizirajo z rednim delom, dežurno 
službo, pripravljenostjo ali možnimi kombinacijami teh oblik dela, odvisno od svojih potreb 
in zmogljivosti. Določena je tudi časovna omejitev za posameznega zdravnika v absolutni 
višini 24 ur, pod pogojem, da redno in efektivno delo v tem času ne presegata skupaj 12 ur. 

6. člen 
Ta člen natančneje določa stroritve, ki jih je zdravnik dolžan opravljati v času stavke. Poleg 
splošne definicije, ki jo vsebuje že veljavni zakon, primeroma določa storitve, za katere se 
šteje, da so take narave, da bi njihova opustitev v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo 
okvaro zdravja ali v smrt. Med drugimi so med storitvami, ki jih je zdravnik v času stavke 
dolžan opravljati, tudi prvi pregledi (t.i. triažni pregledi), ki jih je potrebno izvesti brez 
čakalne dobe oziroma s čakalno dobo po Pravilniku o naročanju na specialistični pregled. 
Hkrati člen tudi definira, kaj se šteje za prvi pregled. 
Iz dosedanje ureditve so ohranjene še vse storitve za otroke do 18. leta starosti ter bolnike, 
starejše od 65 let, kakor tudi vse zdravstvene storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom, 
dodani pa so ukrepi za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni. 

7. člen 
Zaradi uvajanja novih podpoglavij v poglavju IV. DOLŽNOSTI IN PRAVICE 
ZDRAVNIKOV PRI OPRAVLJANJU ZDRAVNIŠKE SLUŽBE je potrebno vsa 
podpoglavja ustrezno oštevilčiti. 

8. člen 
Ta člen določa nazive, ki jih zdravniki ali zobozdravniki lahko dosežejo z izobrazbo in 
napredovanjem, razporeditvijo ali imenovanjem. Na ta način določa strokovno hierarhijo. 
Tako bo na predlog zbornice minister določil pogoje in postopek za razvrstitev v nazive 
sekundarij pripravnik, pripravnik, sekundarij, specializant, starejši specializant, zdravnik, 
zobozdravnik, specialist in specialist konzultant, medtem ko za nazive primarij, svetnik in 
višji svetnik postopek in pogoje za razvrstitev določi minister sam, kar izhaja že iz zakona o 
zdravstveni dejavnosti. V členu je določena tudi možnost sočasne uporabe nekaterih nazivov. 

9. člen 
Z dvema prehodnima določbama je predvidena postopna uskladitev omejitve dela preko 
polnega delovnega časa do 31. decembra 2004 oziroma za sekundarije in specializante do 1. 
avgusta 2011. 

10. člen 
Člen je prehodno določilo, ki določa veljavnost ureditve plačila dežurne službe in 
pripravljenosti le do začetka uporabe zakona o sistemu plač v javnem sektorju. 

11. člen 
Člen določa rok za uveljavitev tega zakona. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO: 

25. člen 

Plače in nadomestila pripravnikov in sekundarijev se zagotavljajo iz sredstev proračuna 
Republike Slovenije. 

Sredstva za specializacije za zdravniška delovna mesta v mreži javne zdravstvene službe se 
zagotavljajo v okviru cen zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

1. Dežurna zdravniška služba 

42. člen 

Dežurna služba je zagotavljanje celodnevnega neprekinjenega zdravstvenega varstva. Je 
poseben delovni pogoj, ki zagotavlja tudi organizacijo nujne zdravniške pomoči. 

Plačilo za dežurstvo se všteva v osnovo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Zdravniku, ki je dopolnil 50 let starosti, praviloma ni potrebno opravljati dežurne službe, ob 
pogojih, kijih določi minister. 

3. Opravljanje zdravniške službe v času stavke 

46. člen 

Zdravnik je v času stavke dolžan izvajati tiste zdravniške storitve iz drugega odstavka 4. člena 
tega zakona, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja 
ali v smrt, vse zdravniške storitve za bolnike do 18. leta in nad 65. letom starosti ter vse 
zdravniške storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom. ^ 

4. Nazivi, nagrade in priznanja 

62. člen 

Zdravniški nazivi "zobozdravnik pripravnik", "zdravnik sekundarij", "zobozdravnik", 
"specialist" ustreznega področja se smejo uporabljati le v skladu z doseženo izobrazbo in 
zakonom. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi (EVA 
2002-2711-0035) - hitri postopek 

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega sporazuma o pridružitvi« 

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

IV. oddelek: Pretok delovne sile 

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

Obveznosti so izpolnjene v celoti. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

93/104/EC - Direktiva Sveta o določenih vidikih organizacije delovnega časa (v celoti 
usklajeno); 

2000/34/EC - Direktiva Evropskega parlametna in Sveta o spremembah Direktive Sveta 
93/104/EC o nekaterih vidikih razporejanja delovnega časa. s katerimi se vključijo sektorji in 
dejavnosti, ki so iz te direktive izključenifv celoti usklajeno); 

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

Da. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
/ 

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

ES (leto) 
2002 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 
Da. 
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6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 
Ne. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TA1EX. Komisija ES. države 
članice ES, SIGMA. OECD, Univerza...) in priloženo njihovo mnenje o usklajenosti 
/ 

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

državna podsekretarka M IN I S T ER 
Darja Hrast, univ. dipl. prav. prof. dr. Dušan KEBER 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ZDRAVILIH IN MEDICINSKIH 

PRIPOMOČKIH (ZZMP-C) 

- skrajšani postopek - EPA 551 - lil 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001 -2711 -0060 
Številka: 515-01/2001-3 
Ljubljana, 30.05.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 76. redni seji dne 30.5.2002 
določila besedilo: 

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

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih 
obravnava po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne 
spremembe in dopolnitve zakona, ki pomenijo usklajevanje s 
pravnim redom Evropske Unije, vendar ne predstavljajo 
zahtevnejših sprememb zakona. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika pri delu Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala: 

prof. dr. Dušan Keber, dr. med., minister za zdravje, 
Dorjan Marušič, dr. med., univ. dipl. inž., državni sekretar v 
Ministrstvu za zdravje. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

I. UVOD 

1. Ocena stanja In razlogi za izdajo zakona 

Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, 
št. 101/99,70/00 in 7/02, v nadaljnjem besedilu: zakon) v določilih 
48. in 54. člena predpisuje vrsto in stopnjo izobrazbe ter dodatna 
znanja, ki jih mora imeti odgovorna oseba pri pravni/fizični osebi, 
ki izdeluje zdravila (48. člen) oziroma pri pravni/fizični osebi, ki 
daje zdravila v promet (54. člen). Pri tem je uporabljena terminologija 
neusklajena med posameznimi določili zakona in neusklajena z 
direktivo 75/319 EEC. 

Neusklajenost terminologije o vrsti in stopnji izobrazbe 
V določilih druge in tretje točke 48. člena zakon uporablja definicijo: 
"farmacevt specialist", v določilu druge točke 54. člena pa definicijo: 
"univerzitetna izobrazba farmacevtske smeri in končana 
specializacija iz preizkušanja zdravil". 

Obe definiciji vsebinsko opredeljujeta znanja, ki jih mora imeti 
odgovorna oseba z univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri, 
to je specialistična znanja iz oblikovanja in preizkušanja zdravil, 
vendar je potrebno terminologijo zakona poenotiti. 

Neusklajenost zahtev o načinu pridobitve specialističnih znanj 
Direktiva 75/319 EEC v 23. členu določa minimalne pogoje, ki jih 
morajo izpolnjevati strokovno usposobljene odgovorne osebe 

7. junij 2002 21 poročevalec, št. 56 



izdelovalca zdravil oziroma imetnika dovoljenja za promet. 
Direktiva določa, da morajo te osebe poleg diplome, spričevala ali 
drugega dokazila o šolski izobrazbi, ki se izdaja ob zaključku 
univerzitetnega študija, imeti najmanj eno leto prakse v enem ali 
več podjetjih, ki imajo dovoljenje za izdelavo lastniških zdravil, v 
kolikor traja univerzitetni študij najmanj pet let, oziroma ustrezno 
več let prakse, če študij traja krajši čas. Praktično usposabljanje 
se nanaša na dejavnosti kvalitativne analize zdravil, kvantitativne 
analize učinkovin ter preskušanje in preverjanje, potrebno za 
zagotavljanje kakovosti zaščitenih zdravil. 

Veljavni zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih postavlja 
strožje zahteve glede dokazil in pridobivanja specialističnih znanj 
iz farmacije, saj v 54. členu določa, da mora imeti odgovorna 
oseba "končano specializacijo iz preizkušanja zdravil" - kar pa 
pomeni, da lahko ta znanja pridobi le v teku podiplomskega 
izobraževanja na Fakulteti za farmacijo. 

Države članice Evropske unije imajo različne ureditve glede 
pridobivanja specialističnih znanj na področju farmacije. V večini 
držav ta znanja pridobijo diplomanti z usposabljanjem v praksi pri 
izdelovalcih zdravil. Način pridobivanja specialističnih znanj, kot 
ga poznamo v Republiki Sloveniji, obravnavamo kot eno od možnih 
oblik pridobivanja teh znanj. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, 
št. 101/99, 70/00, 7/02 in 13/02-ZKrmi) se v prvem odstavku 48. 
člena 2. in 3. točka spremenita tako, da se glasita: 

" 2. da ima odgovorno osebo, ki mora imeti univerzitetno izobrazbo 
farmacevtske smeri in ustrezna znanja iz oblikovanja zdravil, ki v 
vseh fazah nadzoruje pripravo proizvodnje, izdelavo in hrambo 
zdravil; 

3. da ima odgovorno osebo za sproščanje posamezne serije 
zdravil, ki mora imeti univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri 
in ustrezna znanja iz preizkušanja zdravil. Odgovorna oseba 
mora biti nenehno dosegljiva;". 

2. člen 

V prvem odstavku 54. člena se v 2. točki besedi "končano 
specializacijo" nadomestita z besedama "ustrezna znanja". 

2. Cilji in poglavitne rešitve zakona 

Ob spoštovanju načel prostega pretoka oseb bodo pripravljeni 
pravni temelji, na podlagi katerih se bodo pri zaposlovanju oseb 
zagotovile enake možnosti tako za osebe z univerzitetno 
izobrazbo farmacevtske smeri, ki imajo končano specializacijo iz 
preizkušanja zdravil v podiplomskem študiju, kakor za tiste, ki so 
specialistična znanja pridobile z drugo vrsto usposabljanja. 

3. člen 

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

3. Finančne posledice zakona 

Zakon ne bo imel finančnih posledic za državni proračun. 

III. OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu 

Zaradi uskladitve s predpisi o visokem šolstvu je potrebno izraz 
"farmacevt specialist"zamenjati s strokovno pravilnim izrazoslovjem. 

Besede "farmacevt specialist iz oblikovanja zdravil" se v drugi 
točki 48. člena nadomestijo z besedami: "univerzitetno izobrazbo 
farmacevtske smeri in ustrezna znanja iz oblikovanja zdravil" ter 
v tretji točki besede "farmacevt specialist iz preizkušanja zdravil" 
z besedami: "univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri" in 
ustrezna znanja iz preizkušanja zdravil". 

K 2. členu 

Zaradi spoštovanja načel in zagotovitve prostega pretoka oseb 
je potrebno vzpostaviti enake možnosti za vse osebe, ki imajo 
določena specialistična znanja na področju farmacije, ne glede 
na način pridobitve teh znanj. Besede: "končano specializacijo" v 
54. členu zakona se nadomesti z besedami: "ustrezna znanja". 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO 

48. člen 

Dovoljenje za izdelavo zdravil izda pristojni organ, ko ugotovi, na 
podlagi ocene ocenjevalca za dobro proizvodno prakso, da 
izdelovalec izpolnjuje naslednje pogoje: 

1. da ima glede na obseg in zahtevnost izdelave zdravil 
zaposleno ustrezno število strokovnjakov z univerzitetno 
izobrazbo in strokovnim izpitom s področij farmacije, kemije, 
kemijske tehnologije, medicine, stomatologije, veterinarske 
medicine in drugih ustreznih strok; 

2. da ima odgovorno osebo, ki je farmacevt specialist iz 
oblikovanja zdravil, ki v vseh fazah nadzoruje pripravo 
proizvodnje, izdelavo in hrambo zdravil; 

3. da ima odgovorno osebo za sproščanje posamezne serije 
zdravil, ki je farmacevt specialist iz preizkušanja zdravil. 
Odgovorna oseba mora biti nenehno dosegljiva; 

4. da ima ustrezne prostore, naprave in opremo za izdelavo, 
preskušanje, kontrolo zdravil, shranjevanje in odpremljanje 
zdravil; 

5. da je izdelava organizirana v skladu z načeli dobrih praks. 

Odgovorni osebi iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka zagotovita, 
da je vsaka serija zdravil izdelana in preverjena v skladu s tem 
zakonom in z zahtevami dovoljenja za promet. 

Ne glede na določbo 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena 
lahko pristojni minister predpiše drugačno stopnjo in smer 
izobrazbe zaposlenih pri pravnih ali fizičnih osebah, ki izdelujejo 
posamezne skupine zdravil, ki jih določi pristojni minister. 

Natančnejše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izdelovalci zdravil 
za pridobitev dovoljenja ter postopek ugotavljanja izpolnjevanja 
pogojev, predpiše pristojni minister. 

54. člen 

Promet z zdravili na debelo lahko opravljajo pravne ali fizične 
osebe, če izpolnjujejo naslednje pogoje: 

1. imeti morajo obsegu dejavnosti primerno zaposlene 
strokovnjake z univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri 
s strokovnim izpitom in strokovnjake drugih smeri s 
strokovnim izpitom; 

2. da imajo zaposleno najmanj eno osebo, ki je odgovorna za 
sprejem in izdajo zdravil ter pregled dokumentacije, ki mora 
imeti univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri in končano 
specializacijo iz preizkušanja zdravil. Odgovorna oseba mora 
biti nenehno dosegljiva; 

3. razpolagati morajo z ustreznimi prostori in potrebno opremo; 

4. voditi morajo ustrezno dokumentacijo na način, ki omogoča 
takojšnji umik zdravila iz prometa in nadzorovanje reklamacij; 

5. organizirati morajo delo v skladu z načeli dobre skladiščne, 
transportne ter dobre kontrolne laboratorijske prakse; 

6. zagotavljati neprekinjeno in ustrezno preskrbo z zdravili, v 
primeru potrebe, morajo v najkrajšem času zagotoviti dobavo 
nujno potrebnih zdravil. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko pristojni minister 
za določena zdravila predpiše drugačne pogoje za pravne in 
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost prometa z zdravili na debelo. 

Natančnejše pogoje za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili 
na debelo ter postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev ter 
stroške postopka predpiše pristojni minister. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 
SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravilih 
in medicinskih pripomočkih - skrajšani postopek 
(EVA 2001 -2711-0060j 

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

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

IV. oddelek: Pretok delovne sile, pravica do ustanavljanja, 
opravljanje storitev 

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

Obveznosti so izpolnjene v celoti. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

Direktiva 75/319 EEC (v celoti usklajeno) 

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

Da. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

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

2002 

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

Da. 

6) Ali le predlog akta preveden In y kateri je?lk? 

Ne. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES, države Člpnlce ES, $IQMA, QEQD, Univerza..,) 

/ 

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

V Državnem programu je predvideni datum za sprejem Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o zdravilih in medicinskih 
pripomočkih 30.6.2002. 

Ime In priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 
Darja Hrast, univ. dipl. prav. 
DRŽAVNA PODSEKRETARKA 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

prof. dr. Dušan Keber 
MINISTER 
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Predlog zakona o 

VARNOSTI NA SMUČIŠČIH (ZVSmuč) 

- prva obravnava - EPA 549 - III 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Skupina poslancev (Jožef Kavtičnik) 

Ljubljana, 27.5.2002 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur.l.RS, št. 48/92) ter 
174. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
(Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94, 3/95-popravek, 28/96 in 26/97, 95/ 
99, 46/00, 3/01, 9/01, 13/01, 52/01 - odločba US) vlagajo 
podpisani poslanci 

- PREDLOG ZAKONA O VARNOSTI NA SMUČIŠČIH 

in ga pošiljajo v prvo obravnavo. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije obveščajo, da bodo kot predlagatelji 
sodelovali na sejah delovnih teles Državnega zbora in na sejah 
Državnega zbora. 

POSLANCI: 
7oi& /avti čutu. tfodtf/u*' 2_ 
n/HOA fin*,-* Uyu. ?-Lu_ 

Ivcui —-f" 

\iatLo D/tCl 

fr&LLC SuTfii 

tli B.ICO ČAflClAJtlC 

HfiCi Lk 

J)ošcu4 i/uč~k.o 

UVOD 

1. OCENA STANJA 

Ob Valvazorjevih zapisih prvega Bloškega smučanja in prvem 
slovenskem smučarskem učbeniku R. Badjure iz leta 1924 lahko 
trdimo, da je Slovenija tradicionalno smučarska država z lastno 
nacionalno šolo smučanja in strokovnimi kadri za vse discipline. 
Kot taka uživa velik ugled v mednarodnih strokovnih in športnih 
krogih. Zato je naloga tega zakona, da utrdi pravila obnašanja za 
številne uporabnike 'smučišč in s tem dviga prag varnosti 
obnašanja na snegu. 

V Sloveniji je registriranih 50 smučarskih središč s skupno 
površino okoli 1500 ha in dolžino 865 km smučarskih prog, od 
katerih je polovica namenjenih za hojo in tek na smučeh. Od vseh 
površin je skoraj tretjina dodatno zasneženih. Na slovenskih 
smučiščih so 3 gondolske in 3 kabinske žičnice, 44 sedežnic ter 
131 vlečnic z zmožnostmi prevoza okoli 150.000 oseb na uro. Po 
ocenah ZSŽ G IZ je v Sloveniji preko 400.000 smučarjev. 

Smučanje je v svetu postalo ponovno popularno, kar trdijo mnogi 
strokovnjaki, ki se ukvarjajo z vlaganji v zimski turizem 
(mednarodni posveti v Ljubljani, Mariboru in Gradcu). V 
skandinavskih deželah sta to tek na smučeh in telemark, v drugih 
evropskih državah, ZDA in Kanadi pa alpsko smučanje in 
deskanje na snegu. 
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V zadnjih letih na naših smučiščih prihaja do povečanega obiska 
smučarjev iz drugih držav, predvsem iz držav bivše Sovjetske 
zveze in drugih vzhodnoevropskih držav. Tako se povečuje 
gostota smučarjev na urejenih smučiščih, predvsem število 
začetnikov in slabših smučarjev, ki so ponavadi tudi povzročitelji 
ali žrtve nesreč na smučiščih, kar povečuje možnosti za nalete, 
trke in poškodbe. 

Poleg tega se zaradi razvoja tekmovalnega smučanja na smučiščih 
odvija vse več treningov in smučarskih tekmovanj, za katere je 
potrebna posebna priprava in ureditev smučišč, zato se pojavlja 
tudi potreba po večji varnosti na smučiščih, boljšem nadzoru, 
učinkovitejši ureditvi reševalne in nadzorne službe ter oblikovanju 
ustrezne pravne ureditve varnosti na smučiščih. 

Alpsko smučanje je dolgo veljalo za šport, ki nudi predvsem 
zabavo, užitek in rekreacijo, ne terja pa neke posebne discipline, 
odgovornosti ali pravnega urejanja. Poškodbe so pripisovali 
nesrečnemu naključju, nepazljivosti poškodovancev, neznanju 
ali pretiravanju, skratka normalnemu tveganju. 

S pojavom novih načinov drsenja po snegu v obliki drugačnih 
tehnik in pripomočkov za nov način drsenja po smučiščih in s 
porastom števila smučarjev, večjim številom poškodb in večjim 
številom odškodninskih zahtevkov je narasla potreba po 
sodobnejšem in bolj določnem zakonu o varnosti na smučiščih, 
ki bo zagotovil varnost in sankcioniral neodgovorno obnašanje 
na smučiščih. 

Predstavljajmo si, da so smučišča kot prometne površine 
(cestišča), na katerih se odvija promet različnih uporabnikov kot 
so pešci, kolesarji, motoristi, avtomobilisti in ljubitelji starih vozil. 
Tako se tudi na smučiščih odvija promet, večinoma z dovoljenjem 
upravljavca, med različnimi uporabniki kot so pešci, tekači, 
deskarji, akrobatskimi smučarji, »telemarkerji«, »paraskiji« in 
alpskimi smučarji na starih smučeh, mono smučeh, kratkih 
smučeh oz. »short-fun« smučeh in seveda na smučeh s 
poudarjenim stranskim lokom ter za konec še »oldtimerji«. 

Posledica opisanega stanja je naraščanje lahkih in hudih telesnih 
poškodb na slovenskih smučiščih. Povečuje se tudi število tožb 
(civilnih in kazenskih) zaradi nesreč na smučiščih in tudi prijav 
sodnikom za prekrške zaradi kršitev pravil. Med hudimi nesrečami 
s smrtnim izidom so bile zlasti odmevne nesreče na Krvavcu, na 
Rogli, v Cerknem. Na slovenskih smučiščih se na leto poškoduje 
skoraj 1000 smučarjev. 

Raziskavo oz. strokovne podlage za zagotavljanje varnosti na 
žičnicah in smučiščih je izdelala Fakulteta za gradbeništvo 
Univerze v Mariboru avgusta 2000. Zaključki te raziskave so 
načeloma upoštevani v predlogu novega zakona. Tudi Inštitut za 
kriminologijo je že leta 1985 Izdelal študijo, katere rezultati so bili 
predstavljeni na posvetu Varnost na smučiščih leta 1986 na Bledu. 
Ugotovitev obeh raziskav je bila, da obstoječa zakonodaja o 
varnosti na smučiščih ni ustrezna in da bi jo morali dopolniti oz. 
spremeniti, hkrati pa tudi bolje organizirati službe, ki so pristojne 
za zagotavljanje in nadzor varnosti na smučiščih. 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM 

Veljavni zakon o varnosti na smučiščih je zastarel, ker ne upošteva 
razvoja in nastanka novih tehnik in sredstev drsenja na snegu in 
vedno večjega števila smučarjev na smučiščih. Prav tako tudi ne 
zajema vseh pravil in navodil Mednarodne smučarske zveze (v 
nadaljevanju: FIS) namenjenih upravljavcem smučišč ter 
smučarjem. Zakon ne opredeljuje pojma smučišča oz. njegovih 
meja, ne navaja jasnih kriterijev in pogojev, ko smučišče ne sme 
obratovati, ne opredeljuje nevarnih mest na smučišču, ki jih mora 

upravljavec zavarovati, ne določa pristojnosti službenim osebam 
na smučišču, ki so dolžne skrbeti za varnost. 

Zakon tudi ne določa zadosti visokih sankcij zoper kršitelje 
smučarskih pravil. Nadzorniki ob tem, da imajo vrsto obveznosti 
glede skrbi za varnost na smučišču, nimajo možnosti ukrepanja 
(razen opozorila) zoper kršitelje. Tako so vezani na prisotnost 
policije, ki lahko ugotavlja identiteto kršiteljev in jih prijavlja sodnikom 
za prekrške in državnemu tožilstvu. Slednja pa ni vedno prisotna 
na smučiščih oz. se zaradi pomanjkanja sredstev umika s 
smučišč. Temeljno izhodišče zakona je zato v tem, da mora za 
red in varnost na smučiščih skrbeti predvsem upravljavec 
smučišča oziroma prireditelj tekmovanja ali druge prireditve. 
Doslej so namreč opravljali nadzor nad obratovanjem smučišča 
prometni inšpektorji in policija. Naloga teh inšpektorjev je bila 
predvsem nadzor vlečnih naprav na smučiščih, skratka tehničnih 
sredstev. Policija pa je intervenirala takrat, ko jo je redar smučišča 
klical na pomoč. Policija bo tudi po novem predlogu zakona 
upravljavcu in nadzornikom v pomoč ob hudih nesrečah ali 
kršitvah predpisov. 

Zaradi številnih sprememb v upravnih organih je potrebno tudi 
ponovno pregledati in določiti pristojnosti posameznih ministrstev 
in inšpekcijskih služb na smučiščih. 

Razlogov za izdajo novega zakona je torej veliko. Naštete 
nejasnosti in pomanjkljivosti povzročajo težave sodnikom za 
prekrške in sodiščem pri obravnavanju posameznih zadev, 
upravljavcem smučišč pri urejanju smučišč in zagotavljanju 
varnosti, policiji in drugim inšpekcijskim službam pa pri izvajanju 
nadzora. Nenazadnje tudi uporabnikom ni jasno, kaj je dovoljeno 
in kaj ne ter kako lahko uporabljajo smučarske proge ter kakšne 
sankcije jih lahko doletijo ob morebitnih kršitvah pravil. 

Poleg Zakona o varnosti na javnih smučiščih urejajo varnost na 
smučiščih še Pravilnik o znakih in o redu na smučiščih ter o 
roditeljski službi (Ur. I. SRS, št. 2/78), Pravilnik o reševalni službi 
in službi prve pomoči na smučiščih (Ur. I. SRS, št. 5/78) ter Pravilnik 
o tehničnih pogojih za obratovanje smučišč (Ur. I. SRS, št. 21/78). 
Tudi te podzakonske akte bo potrebno posodobiti oz. prilagoditi 
novemu zakonu. 

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Cilj zakona je celovita in zadovoljiva ureditev področja varnosti 
na smučiščih. Zakon ne ureja žičnic in vlečnic, razen kolikor je to 
potrebno zaradi specifičnosti naprave in njene lege na smučišču, 
ki bi lahko predstavljala nevarnost na smučišču. Varnost na 
žičniskih napravah namreč že ureja Zakon o varnosti na žičnicah 
in vlečnicah (Ur. I. SRS, št. 17/81). 

Namen zakona je, da s postavitvijo temeljnih pravil za uporabo 
smučišča, pogojev, ki jim morajo ustrezati površine smučišča, 
zagotovimo varnost smučarjev pri uporabi površin, namenjenih 
za smučanje. Sicer pa je temeljno načelo zakona, da je smučanje 
športna dejavnost s povečano nevarnostjo, zato se morajo 
smučarji zavedati večje možnosti poškodb in prevzeti večje 
tveganje pri izvajanju tega športa. Zakon uvaja tudi načelo 
samoogovornosti smučarja za ravnanje na smučišču. Z določitvijo 
subjektov in pogojev za organizirano poučevanje smučanja in 
vodenje smučarjev na smučišču se zagotavlja potrebna 
strokovna usposobljenost in izobrazba oseb, ki bodo to delo 
opravljale, kar največ pripomore k varnosti na smučiščih. Predlog 
zakona postavlja tudi strožje zahteve za nadzornike, ki bodo 
skrbeli za red na smučišču in jim nalaga posebna poblastila in 
dolžnosti ter naloge, s čimer bo tudi dosežen višji nivo varnosti na 
smučiščih. Poleg tega predlog zakona nalaga strožje zahteve za 
obratovanje smučišč - zadostna označenost smučišča, postavitev 
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zaščitnih sredstev na nevarnih mestih - tako, da mora upravljavec 
smučišča v kar največji meri zmanjšati varnostna tveganja na 
smučišču. 

MEDNARODNI PRIMERJALNO-PRAVNI PREGLED 

Glede na to, da evropske alpske države in druge države po 
svetu (npr. ZDA, Kanada, Avstralija) nimajo posebnega zakona o 
varnosti na smučiščih, je težko podati primerjalno-pravni pregled. 

Varnost na smučiščih je v tujini prepuščena upravljavcem smučišč 
(npr. ZDA, Kanada), ki sami določajo pravila in sankcije za 
uporabnike smučišč, oziroma je urejena v deželnih odlokih (npr. 
Avstrija, Nemčija, Francija, Italija), ki veljajo za posamezno 
področje in smučišča na njem, vendar pa je v Italiji že vložen v 
parlamentarno obravnavo in sklepanje predlog zakona o varnosti 
na smučiščih. 

V Coloradu imajo tako imenovani COLORADO-LAVV, ki ureja 
pristojnosti in odgovornosti upravljavca in uporabnika smučišča. 

Po vsem svetu pa so uveljavljena in uporabljena pravila in navodila 
za smučarje in upravljavce smučišč, ki jih je sprejela FIS. Po teh 
pravilih se ugotavlja odgovornost smučarjev in upravljavcev ob 
nezgodah in poškodbah. Sprejela jih je tudi sodna praksa. Ta 
pravila so vključena v odloke in druge pravne akte. Objavljena so 
ob vhodu na smučišča ali kar na smučarskih vozovnicah. Podobno 
kot v drugih državah tudi v Sloveniji veljajo in se uporabljajo v 
zvezi z ustreznimi določili kazenskega in civilnega prava, ki se 
nanašajo na odgovornost za nezgode in škodo po določbah 
Kazenskega zakonika in Zakona o obligacijskih razmerjih. 

Sicer pa so na XXIX. Kongresu mednarodnega pravniškega 
združenja SKILEX v marcu letošnjega leta razpravljalci omenili 
potrebo po sprejemu skupneqa prava EU o varnosti na smučiščih, 
pdvsem zaradi naraščajočega števila smučarskih nesreč, ki jim 
v glavnem botruje nedisciplina smučarjev. Pravni temelj te skupne 
pravne ureditve naj bi postala že omenjena pravila FIS. Združenje 
bo posredovalo to pobudo pristojnim organom v Uniji. 

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Dosledno izvajanje zakona pomeni povečanje reda na smučiščih, 
ki se odraža predvsem v pričakovanem zmanjšanju škodnih 
dogodkov in s tem povezane prihranke v zdravstvu, pri izplačilu 
zavarovalnin, izostankih od dela itd. 

Edini izdatek za državo predstavlja ustanovitev inšpekcije za 
nadzor varnosti na smučiščih, se pravi zaposlitev inšpektorjev 
za nadzor varnosti na smučiščih. Predvidevamo, da bo 
zadostovala zaposlitev enega inšpektorja. 

Stroški za usposabljanje nadzornikov smučišč bodo v breme 
kandidatu za nadzornika ali pa upravljavcu smučišča. 

BESEDILO ČLENOV 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

(1) Ta zakon ureja temeljna pravila za uporabo smučišča in za 
zagotavljanje varnosti na smučišču, pogoje pod katerimi se lahko 
opravlja organizirano poučevanje smučanja ter pogoje, ki jim 
morajo ustrezati površine, namenjene za smučanje z uporabo 
smuči in smučem podobnimi športnimi rekviziti. 

2. člen 
(slovnično naslavljanje) 

1) V zakonu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, 
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 

3. člen 
(aktivnosti na smučišču) 

1) Na smučišču je dovoljeno le smučanje. Druge športne aktivnosti 
ali druge dejavnosti so znotraj smučišča dovoljene le z soglasjem 
upravljavca smučišča in na površinah, ki morajo biti povsem 
ločene od smučarskih in posebej označene ter zavarovane. 

2) Za površine, namenjene drugim športnim aktivnostim ali drugim 
dejavnostim znotraj smučišča se smiselno uporabljajo določbe 
tega zakona, če ni s posebnimi predpisi drugače določeno. 

4 člen 
(pomen izrazov) 

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji 
pomen: 

1) Smučanje je drsenje po snegu s pomočjo smuči in smučem 
podobnimi športnimi rekviziti z različnimi smučarskimi 
tehnikami. 

2) Smučišče je urejen, označen, zavarovan in nadzorovan 
smučarski prostor, ki obratuje trajno in ki ga sestavljajo urejene 
smučarske proge, dostopne in izstopne poti na smučarske 
proge, smučarske poti, ki povezujejo posamezne proge, 
smučarske poti v dolino, ki so s strani upravljavca smučišča 
označene in zavarovane, površine, namenjene drugim 
športnim aktivnostim ali drugim dejavnostim in druge urejene 
površine znotraj smučišča. 

3) Neurejen smučarski prostor predstavljajo površine znotraj 
smučišča, ki niso urejene, označene, zavarovane in 
nadzorovane ter na katerih smučanje ni dovoljeno in jih 
upravljavec kot takšne ne ureja. 
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4) Mejo smučišča predstavlja rob smučišča, ki razmejuje 
smučišče od neorganiziranega smučarskega prostora. Rob 
smučišča v naravi predstavlja naravna danost kot je gozd, 
nepoteptan sneg, skalovje, sled teptalnega stroja in drugo. 
Mejo urejene smučarske proge predstavlja rob za smučanje 
namenjene površine ali oznaka pričetka površine na 
smučišču, namenjene za druge športne ali druge dejavnosti 
ali druge urejene površine. 

5) Neorganiziran smučarski prostor predstavljajo površine 
zunaj smučišča, ki niso urejene, označene, zavarovane in 
nadzorovane in jih upravljavec kot takšne ne ureja in določbe 
tega zakona zanj ne veljajo. 

6) Neprilagojena mesta na smučišču so kopnine, prelomnice, 
prepadi, previsi, globeli, vrtače, nenadne ostre spremembe 
smeri smučišča, deponije snega, skalni masivi, podvozi, 
nadvozi, nezavarovane dovozne, ceste in oskrbovalne poti, 
stalne naprave za zasneževanje smučišč in deli teh naprav 
ter drugo, kar v času obratovanja smučišča lahko predstavlja 
nevarnost za smučarje. 

7) Začasno nevarnost na smučišču predstavljajo teptalni stroji, 
premične naprave za zasneževanje in službene motorne 
sani ter drugo, kar v času obratovanja smučišča lahko 
predstavlja nevarnost za smučarje. 

8) Zaščitna sredstva so blazine, mreže, varovalna ograje in 
druga sredstva, namenjena varnosti na smučišču. 

9) Znaki so opozorilni, obvestilni in znaki za prepoved ter znaki 
za obveznost. Znaki so stalni in začasni. 

10) Nadzorna služba je služba, ki opravlja naloge vzdrževanje 
reda in skrbi za varnost na smučišču. 

11) Nevarne vožnje in druga nevarna ali škodljiva dejanja 
predstavlja ravnanje smučarjev, kadar zaradi utrujenosti, 
objestnosti, vpliva alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih 
zdravil ali drugih vzrokov ne obvladujejo več lastnega 
smučanja ali vedenja in zaradi tega ovirajo ali ogrožajo 
varnost ostalih smučarjev in sebe ali pooblaščenim osebam 
ovirajo izvrševanje določb tega zakona. 

12) Nesreča na smučišču je dogodek, v katerem je bila udeležena 
vsaj ena oseba in katerega posledica je smrt, huda ali lažja 
telesna poškodba ene ali več oseb ali materialna škoda. 

13) Varnostni pregled smučišča je pregled smučišča, pri katerem 
se preverja namestitev stalnih oziroma začasnih opozorilnih 
in obvestilnih znakov ter zaščitnih sredstev na smučišču in 
njihova brezhibnost ter urejenost smučišča, tako da je 
omogočeno varno smučanje. 

14) Poučevanje smučanja je pedagoški proces, ki vključuje 
učenje, vadbo in tekmovanje kot preizkus znanja. 

15) Upravljavec smučišča je pravna oseba, ki skrbi in je 
odgovorna za brezhibno obratovanje smučišča in ki skrbi 
za red in varnost na smučišču v skladu s tem zakonom in 
svojimi pogoji obratovanja. 

16) Druga oseba je oseba, ki se zadržuje na smučišču in ne 
smuča, ni zaposlena pri upravljalcu smučišča ali žičnice, ne 
opravlja druge, od upravljalca dovoljene aktivnosti ali 

dejavnosti ali ne opravlja druge naloge, ki izhajajo iz tega 
zakona ali izvrševanja javnih pooblastil. 

17) Zasebni športni delavec je oseba, ki ima po predpisih o športu 
ustrezno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenost in 
licenco za poučevanje smučanja (v nadaljevanju: športni 
delavec). 

5. člen 
(ukrepi za varnost na smučišču) 

1) Upravljavec smučišča mora zagotoviti: 
zavarovanje pred plazovi na plazovitih delih smučišča, 
zaščito ob prepadnih in drugih nevarnih in smučišču 
neprilagojenih mestih, 
zaščito ob stebrih žičniških naprav na smučišču, na drugih 
posebno nevarnih in smučišču neprilagojenih mestih na njihovi 
trasi, 
urejenost in zavarovanje čakajoče vrste pred žičniškimi 
napravami, 
urejenost smučarskih prog, 

- označbo meje smučišča, če ta ni vidna, 
- opozorilne in obvestilne znake, znake za prepoved in 

obveznost, kjer je potrebno, 
reševalno službo, 

- nadzorno službo, 
telefonsko zvezo s centrom za obveščanje. 

2) Tehnične pogoje za obratovanje smučišč in zaščitna sredstva 
predpiše minister, pristojen za promet. 

6. člen 
(dovoljenje za obratovanje smučišč) 

1) Smučišče sme začeti obratovati, ko dobi upravljavec 
smučišča dovoljenje za obratovanje. Dovoljenje izda minis- 
ter, pristojen za promet, če so izpolnjeni pogoji iz prvega 
odstavka prejšnjega člena in ostali pogoji, ki jih določa zakon. 

2) Poleg pogojev, ki jih določa zakon, mora biti v dovoljenju za 
obratovanje smučišča določeno tudi: 

ustrezno število nadzornikov glede na velikost smučišča, 
število smučarskih prog in število smučarjev; 

obratovanje v nočnem času, če smučišče obratuje tudi v 
nočnem času. 

3) Za novo pridobljene površine smučišča je potrebno novo 
dovoljenje. To je potrebno tudi za površine smučišča, na katerih 
je upravljavec opravil večji poseg, ki spremeni konfiguracijo 
smučišča. 

7. člen 
(dolžnost upravljavca) 

1) Med obratovanjem smučišča mora upravljavec smučišča 
redno vzdrževati zaščitna sredstva in opozorilne in obvestilne 
znake, znake za prepoved ter znake za obveznost na 
smučišču ter izvajati ukrepe iz prvega odstavka 5. člena tega 
zakona in druge ukrepe, določene s tem zakonom in 
dovoljenjem za obratovanje. 
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II. UREDITEV SMUČIŠČA 

8. člen 
(označenost smučišča) 

1) Meje smučišča morajo biti vidne. Če meje smučišča niso 
vidne, jih mora upravljavec smučišča označiti z jasno vidnimi 
znaki. 

2) Meje smučarske proge morajo biti vidne. Če meje smučarske 
proge niso vidne, jih mora upravljavec smučišča označiti z 
jasno vidnimi znaki. 

3) Vstopne in izstopne poti na smučarske proge, smučarske 
poti, ki povezujejo smučarske proge in smučarske poti v 
dolino morajo biti označene z znaki iz 10. člena tega zakona 
in na nevarnih mestih zavarovane. 

9. člen 
(varovanje pred plazovi) 

1) Smučišče sme biti na kraju, kjer ob normalnih snežnih 
razmerah ni nevarnosti plazov. Pred plazovi morajo biti varni 
tudi vstopi in izstopi s smučišča. 

2) Če nastane nevarnost plazov, mora upravljavec ogroženi del 
. smučišča zapreti do prenehanja nevarnosti. O zaprtju dela 

smučišča mora upravljavec smučišča takoj obvestiti 
upravljavca žicnic, smučarje in center za obveščanje. 

10. člen 
(urejenost in označenost smučarskih prog in 

smučišča) 

1) Proge na smučišču oziroma smučarske proge in ostali deli 
smučišča morajo biti označeni in zavarovani v skladu s tem 
zakonom. 

2) Smučarske proge in ostali deli smučišča morajo biti označeni 
z opozorilnimi in obvestilnimi znaki, znaki za prepoved in 
znaki za obveznost. Z obvestilnimi znaki se obvešča smučarje 
o smeri in o težavnostni stopnji smučarske proge, vstopu in 
izstopu na smučarsko progo in se jim dajejo druga obvestila, 
ki so pomembna za varnost na smučišču. Z opozorilni znaki 
se opozarja smučarje in druge osebe na nevarna mesta na 
smučarski progi ali na delu smučišča in o vrsti nevarnosti. 
Znaki za prepoved prepovedujejo določeno ravnanje ravnanje 
smučarja ali druge osebe kot je prepovedan dostop, dostop 
brez smuči ali druga ravnanja. Znaki za obveznost določajo 
obvezno ravnanje smučarja ali druge osebe kot je obvezna 
smer, izstop ali druga ravnanja 

3) Posebej morajo biti označena in zavarovana neprilagojena 
mesta na smučišču. 

4) Opozorilni in obvestilni znaki, znaki za prepoved in znaki za 
obveznost morajo biti nameščeni tako, da jih smučar lahko 
pravočasno opazi. 

5) Opozorilni znaki morajo biti postavljeni tudi ob začasni 
nevarnosti, dokler ta nevarnost ni odstranjena oziroma še 
obstaja. 

6) Upravljavec smučišča mora ob dnevnem začetku in zaključku 
obratovanja smučišča in med obratovanjem, kadar je to 
potrebno zaradi nastalih razmer opraviti varnostni pregled 
smučišča. 

7) Vrsto in obliko opozorilnih in obvestilnih znakov, znakov za 
prepoved in obveznost predpiše minister, pristojen za promet. 

III. OBRATOVANJE SMUČIŠČA 

11. člen 
(obratovanje smučišč v različnih pogojih) 

1) Smučišče sme obratovati le podnevi in v vremenskih 
razmerah, v katerih je zagotovljena varnost smučarjev. 

2) Smučišče lahko obratuje tudi v nočnem času, če je za to 
ustrezno urejeno in osvetljeno in če je tako obratovanje 
določeno v dovoljenju za obratovanje. 

12. člen 
(prepoved obratovanja) 

1) Smučišče oziroma del smučišča ne sme obratovati: 
- če obstaja nevarnost plazov; 
- če so zaščitna sredstva tako poškodovana, da to pomeni 

nevarnost za smučarje; 
ob gosti megli, hudem vetru, močnem deževju, če glede na 
konkretne terenske in druge razmere to predstavlja nevarnost 
za smučarje; 
če ni zagotovljeno reševanje poškodovancev; 
med delom teptalnih strojev, če nimajo vključenih signalno 
varnostnih naprav in na smučišču niso postavljeni opozorilni 
znaki o tem; 

- če ni zagotovljen nadzor na smučišču. 

2) Upravljavcu smučišča med delom teptalnih strojev ni treba 
prekiniti obratovanja smučišča ali dela smučišča, če na vstopu 
na smučarsko progo ali pred vplivnim območjem delovanja 
stroja, postavi opozorilne znake. 

13. člen 
(dolžnost prekinitve obratovanja) 

3) Če nastopijo okoliščine iz prvega odstavka prejšnjega člena, 
mora upravljavec smučišča prekiniti obratovanje na smučišču 
ali na delu smučišča. Prekinitev obratovanja traja, dokler trajajo 
take okoliščine. O prekinitvi mora upravljavec smučišča takoj 
obvestiti smučarje in center za obveščanje. 

4) Upravljavec smučišča mora prekiniti obratovanje smučišča 
ali dela smučišča tudi v primeru, če nadzorna služba ne more 
zagotoviti reda na smučišču ali delu smučišča. Prekinitev 
traja, dokler se ne vzpostavi red. 

5) Pred ponovnim pričetkom obratovanja mora upravljavec 
smučišča opraviti varnostni pregled smučišča. 

14. člen 
(informativna tabla) 

1) Obratovalni čas, skupni obratovalni čas žičniških naprav, 
zadnja vožnja z žičniško napravo, skica smučišča z označbo 
žičniških naprav in njihovih vstopov, smučarskih prog in 
njihove težavnosti, smučarskih poti, glavnih vstopov in 
izstopov s smučišča ter vremenske in snežne razmere na 
smučišču morajo biti objavljene na informativnih tablah ob 
vstopih na smučišče. 
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2) Smučarske proge so označene s polnimi črtami v barvah 
težavnostnih stopenj. Smučarske poti v dolino so označene 
s črtkanimi črtami ali s polnimi črtami rumene ali oranžne 
barve. 

3) Upravljavec smučišča mora zagotoviti informiranje smučarjev 
z navodili o redu in varnosti oziroma o ravnanju smučarjev na 
smučišču. 

15. člen 
(prireditve) 

1) Prireditve na smučiščih se smejo prirejati le z soglasjem 
upravljalca smučišča in v skladu s predpisi za organiziranje 
prireditev. 

2) Organizator športne prireditve mora zagotoviti, da v času 
prireditve na smučarske proge ali na del smučišča, na katerih 
poteka tekmovanje, nimajo dostopa druge osebe, razen 
tekmovalcev in služb organizatorja športne prireditve ter 
upravljalca smučišča. Zagotoviti mora tudi dodatne obvestilne 
in opozorilne znake, znake za prepoved in znake za 
obveznost in zaščitna sredstva, če so ta potrebna. 

3) Organizator športne prireditve mora prostor za vadbo 
tekmovalcev, ki nastopajo na športni prireditvi v času vadbe 
označiti z obvestilnim znakom in trakom vzdolž celotne 
postavitve. 

4) Organizator športne prireditve mora po koncu prireditve, 
preden se smučarska proga ali del smučišča znova odpre, 
odstraniti s smučišča obvestilne in opozorilne znake, zanke 
za prepoved in znake za obveznost, zaščitna sredstva in 
naprave, postavljene zaradi prireditve. 

16. člen 
(organizirano poučevanje smučanja) 

1) Organizirano poučevanje smučanja lahko na smučišču 
opravljajo le športni delavci z vednostjo in soglasjem 
upravljavca smučišča. 

2) Športni delavec je dolžan pred začetkom poučevanja obvestiti 
upravljavca na smučarja ali skupino smučarjev, ki se poučuje 
oziroma poučujejo, izpolnjevati odredbe, opozorila in navodila 
nadzornikov in skrbeti za varno smučanje smučarja ali 
skupine smučarjev. 

3) Športni delavec je dolžan pred začetkom poučevanja opozoriti 
smučarja ali skupino smučarjev na navodila o redu in varnosti 
oziroma ravnanju smučarjev na smučišču. 

4) Športni delavec lahko priredi tekmovan|e kot preizkus znanja 
poučevanja le z dovoljenjem upravljavca smučišča. Prostor 
za tekmovanje mora biti v času preizkusa poučevanja 
označen z obvestilnim znakom in trakom vzdolž celotne 
postavitve. 

5) športni delavec lahko med poučevanjem postavi na smučišču 
pripomočke oziroma priprave za poučevanje le z dovoljenjem 
upravljavca smučišča. Prostor za poučevanje mora biti v 
času poučevanja označen z obvestilnim znakom in trakom 
vzdolž celotne postavitve. 

IV. REŠEVANJE NA SMUČIŠČU 

17. člen 
(dolžnost zagotavljanja reševanja) 

1) Upravljavec smučišča mora v primeru nesreče zagotoviti 
hitro in strokovno prvo pomoč poškodovancem. Reševalci 
morajo biti usposobljeni za reševanje na smučišču. 

2) Organizacijo reševalne službe in usposobljenost reševalcev 
predpiše minister, pristojen za zdravje. 

18. člen 
(služba za reševanje) 

1) Prostori za prvo pomoč morajo biti vidno označeni in primemo 
opremljeni. Reševalci morajo imeti vidne oznake. 

2) Opremljenost in oznake reševalcev predpiše minister, 
pristojen za zdravje. 

V. RED NA SMUČIŠČU IN NADZORNA SLUŽBA 

19. člen 
(obratovanje) 

1) Obratovanje smučišč nadzoruje inšpekcija, pristojna za 
nadzor varnosti na smučiščih (v nadaljevanju: inšpekcija). 

2) Inšpekcija lahko z odločbo začasno prepove obratovanje 
smučišča ali posamezne smučarske proge oziroma dela 
smučišča, če ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji za obratovanje 
po tem zakonu in smučanje zaradi tega ni varno, ter določi 
rok za odpravo pomanjkljivosti. Če pomanjkljivosti niso 
odpravljene v določenem roku, inšpekcija predlaga 
pristojnemu ministru, da dovoljenje za obratovanje smučišča 
odvzame ali da se iz dovoljenja oziroma iz smučišča izvzame 
posamezna smučarska proga ali del smučišča. 

20. člen 
(inšpekcija) 

1) Naloge inšpekcije izvajajo inšpektorji v okviru Prometnega 
inšpektorata Republike Slovenije. 

2) Inšpekcija ima sledeče naloge in pristojnosti: 
nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, 
nadzor nad delom nadzornikov in upravljavcev smučišč, 
usposablja in preverja usposobljenost nadzornikov, 
ukrepa v okviru pooblastil tega zakona in 
opravlja druge naloge, določene s tem zakonom. 

3) Inšpektor, pristojen za nadzor varnosti na smučiščih (v 
nadaljevanju: inšpektor) mora imeti najmanj univerzitetno ali 
visoko strokovno izobrazbo in pet let delovnih izkušenj s 
področja dejavnosti povezanih s smučanjem, opravljen 
strokovni izpit za inšpektorja ter najmanj usposobljenost 
smučarskega učitelja IV. Ne glede na določbo prejšnjega 
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stavka je lahko za inšpektorja imenovana oseba, ki nima 
strokovnega izpita za inšpektorja, če ima opravljen strokovni 
izpit iz upravnega postopka. 

4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je lahko za 
inšpektorja imenovana oseba, ki nima strokovnega izpita za 
inšpektorja ali ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede 
izobrazbe, če opravi v enem letu strokovni izpit za inšpektorja 
ali pridobi predpisano izobrazbo najkasneje v treh letih od 
imenovanja. 

5) Način izvajanja inšpekcijskega nadzora predpiše minister, 
pristojen za promet. 

21. člen 
(posebna pooblastila inšpekcije) 

1) V primeru konkretne nevarnosti za življenje ali varnost ljudi 
lahko inšpektor začasno prepove obratovanje posamezne 
smučarske proge do prenehanja nevarnosti. O prepovedi 
obratovanja posamezne smučarske proge mora upravljavec 
smučišča takoj obvestiti smučarje In center za obveščanje. 

22. člen 
(vzdrževanje reda) 

1) Upravljavec smučišča mora zagotoviti na smučišču tak red, 
da je omogočeno varno smučanje ob upoštevanju 
samoodgovornosti smučarjev. 

2) Nadzor nad varnostjo in spoštovanjem reda na smučišču 
opravlja nadzornik smučišča (v nadaljevanju: nadzornik). 
Nadzor opravlja nadzornik sam ali skupaj z drugimi osebami, 
ki so po tem zakonu pooblaščene za vzdrževanje reda na 
smučišču. 

3) Nadzornik je dolžan opravljati nadzor po določbah tega 
zakona. 

4) Nadzornik mora imeti vidne oznake in službeno izkaznico. 

3) Organizacijo nadzorne službe, obrazec službene izkaznice 
nadzornika in postopek za njeno izdajo ter oznake 
nadzornikov predpiše minister, pristojen za promet, v soglasju 
z ministrom, pristojnim za notranje zadeve. 

23. člen 
(pogoji za imenovanje nadzornika) 

1) Delo nadzornika lahko opravlja, kdor izpolnjuje naslednje 
pogoje: 

- da je star najmanj 21 let; 
- da je poslovno in splošno zdravstveno sposoben; 
- da ima pridobljeno najmanj IV. stopnjo izobrazbe in t. stopnjo 

usposobljenosti v smučanju; 
- da je uspešno končal program usposabljanja za nadzornika 

smučišč; 
• da aktivno obvlada slovenski in pasivno en tuji jezik; 
- da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje z obeležjem 

nasilja. 

2) Pogoj iz pete alinee prejšnjega odstavka se dokazuje z 
spričevali o končanem šolanju, ki veljajo v Republiki Sloveniji. 

3) Program usposabljanja za nadzornika in preizkus 
usposobljenosti predpiše minister, pristojen za promet,v 
soglasju z ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve. 

24. člen 
(dolžnosti smučarjev in drugih oseb) 

1) Smučarji in druge osebe se morajo ravnati v skladu z redom 
in navodili o varnosti o2iroma ravnanju na smučišču, 
opozorilnimi in obvestilnimi znaki, znaki za prepoved in znaki 
za obveznost in po odredbah, navodilih ter opozorilih 
nadzornikov. 

2) Smučar mora: 
ravnati samoodgovorno in odgovorno do drugih tako, da ne 
ogroža ali poškoduje sebe ali koga drugega, naprav; 
prilagoditi hitrost in način vožnje svojemu znanju, terenskim 
in vremenskim razmeram ter gostoti smučarjev na smučišču; 
izbirati smer vožnje tako, da ne ogroža drugih smučarjev; 

- med smučanjem dajati prednost smučarju pred seboj in 
izbirati tako pot, da ga ne ogroža; 
prehitevati od zgoraj ali od spodaj, z leve ali desne, vendar 
vedno v zadostni razdalji, ki pušča prehitevanemu smučarju 
dovolj prostora za smučanje; 

- za zaustavljanje, zadrževanje in vzpenjanje uporabljati le rob 
smučišča; 
pomagati pri nesreči, dati svoja podatke, če je priča ali 
udeleženec v nesreči ali če je kršil določbe tega zakona; 

- počakati do prihočla policista, kadar tako določa zakon; 
- do 12. leta starosti uporabljati zaščitno smučarsko čelado; 

pri prečkanju ali vstopu na smučarsko progo se prepričati, ali 
to lahko stori brez nevarnosti zase In za druge ter enako 
storiti tudi ob vsakem ustavljanju; 

- smučarsko in drugo opremo v času, ko jo ne uporablja, 
puščati na mestu, ki ga za to določi upravljavec 

- ob padcu, če ne potrebuje pomoči reševalca na smučišču, 
čimprej zapustiti mesto padca in se umakniti na rob smučišča. 

3) Smučar ne sme: 
- se zadrževati na zoženih ali nepreglednih delih smučišča; 
- smučati v času, ko je smučišče ali del smučišča zaprto; 

smučati preblizu teptalca snega ali motornih sani; 
smučati tako, da ogroža varnost oseb na žičniški napravi; 

- postavljati, prestavljati ali odstranjevati znakov in naprav na 
smučišču; 
smučati s pomanjkljivo ali okvarjeno opremo; 
smučati, če je pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali 
psihoaktivnih zdravil; 
onesnaževati smučišča in njegove okolice; 

- smučati izven meja smučišča ali po neurejenem smučarskem 
prostoru; 

- izvajati skokov razen na mestih, kjer je to dovoljeno; 
- voditi pse in druge živali po smučarski progi ali smučišču 

brez povodca. 

4) Druga oseba mora: 
- pri izvajanju druge športne aktivnosti ali druge dejavnosti ali 

gibanju na površinah predvidenih za te aktivnosti ali dejavnosti 
ali gibanju po smučišču ravnati samoodgovorno in odgovorno 
do drugih tako, da ne ogroža ali poškoduje sebe, naprav ali 
koga drugega ter uporabljati označene dostopne in izstopne 
poti; 

- izvajati drugo športno aktivnost ali drugo dejavnost samo na 
za to določenih površinah; 

- pomagati pri nesreči, dati svoje podatke, če je priča ali 
udeleženec v nesreči, ali če je kršil določbe tega zakona; 

• počakati do prihoda policista, kadar tako določa zakon. 

5) Druga oseba ne sme: 
- se zadrževati ali izvajati drugo športno aktivnost ali drugo 

dejavnost na smučarskih progah; 
• postavljati, prestavljati ali odstranjevati znakov in naprav na 

smučišču; 
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puščati opreme na smučišču tako, da je zaradi tega ogrožena 
varnost drugih; 
onesnaževati smučišča in njegove okolice; 
voditi psov ali drugih živali po smučarski progi ali smučišču 
brez povodca; 

- voziti motornih sani po smučarski progi oziroma izven za to 
predvidenih površin. 

6) Pod vplivom alkohola je smučar, ki ima v organizmu več kot 
0,5 grama alkohola na kilogram krvi. Količina alkohola v 
organizmu je določena s koncentracijo alkohola v izdihanem 
zraku. Ali je smučar pod vplivom alkohola, se ugotavlja s 
sredstvi in napravami. 

7) Pod vplivom prepovedanih drog ali psihoaktivnih zdravil je 
smučar, pri katerem se s posebnimi sredstvi in napravami 
ugotovi prisotnost takih snovi v organizmu. 

25. člen 
(preizkus) 

(1) Policist lahko zaradi suma smučanja pod vplivom alkohola 
smučarju odredi preizkus s sredstvi ali napravami za 
ugotavljanje alkohola, da ugotovi, ali ima v organizmu več 
alkohola, kot je dovoljeno. Ce se s preizkusom ugotovi, da 
ima smučar v organizmu več alkohola, kot je dovoljeno, mu 
policist prepove nadaljnje smučanje in obvesti upravljavca 
smučišča, ki prekliče veljavnost vozovnice in zagotovi 
prepoved nakupa nove za določen dan. 

(2) Policist vodi zapisnik o preizkusu, ki ga podpiše tudi smučar, 
za katerega je bil odrejen preizkus. Če smučar odkloni odrejeni 
preizkus, policist v zapisnik o preizkusu navede vzrok 
odklonitve preizkusa, v primeru odklonitve podpisa pa tudi ta 
podatek in mu prepove nadaljnje smučanje ter obvesti 
upravljavca smučišča, ki ravna po določbi iz prvega odstavka 
tega člena. 

(3) Če policist sumi, da je smučar pod vplivom prepovedanih 
drog ali psihoaktivnih zdravil, lahko odredi preizkus s posebnimi 
sredstvi oziroma napravami ali strokovni pregled ter mu 
prepove nadaljnje smučanje ter obvesti upravljavca smučišča, 
ki ravna po določbi iz prvega odstavka tega člena. Stroške 
prevoza do kraja, kjer se opravi preizkus ali strokovni pregled, 
in stroške preizkusa ali pregleda, plača smučar, če se ugotovi, 
da je pod vplivom prepovedanih drog ali psihoaktivnih zdravil. 
Smučar ima pravico do povračila vozovnice, če ni bilo 
ugotovljeno, da je pod vplivom prepovedanih drog ali 
psihoaktivnih zdravil. Stroški povračila bremenijo organ, ki je 
smučarju odredil preizkus ali pregled. 

(4) Če smučar odkloni odrejeni preizkus s posebnimi sredstvi 
oziroma napravami ali strokovni pregled zaradi ugotavljanja 
prisotnosti prepovedanih drog ali psihoaktivnih zdravil, policist 
v odredbo navede vzrok odklona in mu prepove nadaljnje 
smučanje ter obvesti upravljavca smučišča, ki ravna po 
določbi iz prvega odstavka tega člena. 

26. člen 
(strokovni pregled) 

1) Strokovni pregled iz prejšnjega člena obsega zdravniški 
pregled, s katerim se ugotavljajo znaki motenj v vedenju, ki 
lahko povzročijo nezanesljivo ravnanje na smučišču in 
odvzem krvi, urina ali drugih telesnih tekočin zaradi 
ugotavljanja prisotnosti prepovedanih drog ali psihoaktivnih 
zdravil, ki vplivajo na ravnanje na smučišču. 

2) Če zaradi zdravstvenega stanja ali iz objektivnih razlogov ni 
mogoče opraviti celotnega strokovnega pregleda, mora 
zdravnik opraviti tisti del pregleda, ki ga je mogoče opraviti in 
podati mnenje o znakih vedenjskih motenj, ki kažejo na vpliv 
prepovedanih drog ali psihoaktivnih zdravil. 

3) O strokovnem pregledu mora zdravnik takoj dati pisno mnenje, 
kri in urin pa izročiti policistu, ki ju mora takoj poslati v najbližjo 
pooblaščeno strokovno ustanovo oziroma laboratorij, kjer 
lahko opravijo analizo. Ustanova oziroma laboratorij mora o 
rezultatih analize najkasneje v treh dneh obvestiti tistega, ki 
je odredil strokovni pregled. 

4) Analizo krvi in urina opravljajo na način in po postopku 
pooblaščeni laboratoriji po predpisih o varnosti cestnega 
prometa. 

27. člen 
(pravice in dolžnosti nadzornikov) 

Nadzornik ima naslednje pravice in dolžnosti: 
izrekati opozorila, odredbe in navodila v smislu tega zakona, 
predlagati uvedbo postopka o prekršku; 

- smučarjem preprečevati za druge nevarne vožnje in druga 
nevarna ali škodljiva dejanja; 

- preprečevati oz. prepovedati smučanje s pomanjkljivo ali 
okvarjeno opremo in preprečevati smučanje smučarjem, ki 
ne upoštevajo njegovega opozorila, odredbe ali navodila ter v 
primeru nespoštovanja njegovega ukrepa obvestiti policijo; 
o ravnanju smučarjev, za katere sumi, da smučajo pod vplivom 
alkohola, prepovedanih drog ali psihoaktivnih zdravil, obvestiti 
policijo; 

- urejati gibanje oseb ob vstopu na smučišče in izstopu z njega 
in ob vstopu na žičniško napravo in izstopu z nje; 
ugotoviti identiteto udeležencev nesreč na smučišču in 
kršiteljev po tem zakonu; 

- odpravljati pomanjkljivosti na smučišču oz. opozarjati 
upravljavca nanje; 

• opraviti ogled nesreče in o ogledu napisati zapisnik s skico in 
fotografijo; 
v primeru nesreče, v kateri je prišlo do hude telesne poškodbe 
ali smrti, zavarovati in označiti kraj nesreče, obvestiti reševalce 
in nuditi prvo pomoč do prihoda reševalcev, zavarovati 
sledove nesreče, obvestiti policijo, pomagati policistu pri 
opravljanju ogleda kraja nesreče, poskrbeti, da so najbližji 
sorodniki obveščeni o nesreči, poskrbeti za opremo in ostalo 
premoženje poškodovanega in jo izročiti lastniku, sorodnikom 
ali pooblasščeni osebi; 
obveščati reševalno službo in upravljalca o nevarnosti in 
nesrečah na smučišču. 

28. člen 
(posebna pooblastila nadzornika in policista) 

1) Zoper kršitelje določb 24. člena tega zakona lahko predlaga 
uvedbo postopka za prekršek po tem zakonu nadzornik, 
razen določb sedme alinee tretjega odstavka, zoper katere 
lahko po tem zakonu predlaga uvedbo postopka za prekršek 
policist. 

2) Nadzornik ali policist ima pravico smučarju prepovedati 
smučanje in odvzeti vozbvnico za določen dan brez povračila 
ali o tem obvestiti upravljavca smučišča, ki prekliče veljavnost 
vozovnice in zagotovi prepoved nakupa nove za določen 
dan, vendar mora smučarju omogočiti vrnitev v dolino, če 
vozovnica to omogoča. Ta ukrep lahko uporabi nadzornik 
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tedaj, ko gre za smučarja, ki ga je predhodno že opozoril 
oziroma mu odredil ali podal navodilo v skladu s 24. členom 
zakona ali če gre za smučarja, ki je kršil določbe pete in 
šeste alinee tretjega odstavka 24. člena tega zakona. Policist 
lahko ta ukrep uporabi v primerih iz 25. člena tega zakona. Če 
smučar ne spoštuje tega ukrepa, nadzornik o tem obvesti 
policijo. 

3) O uporabi ukrepov iz prejšnjih odstavkov je nadzornik ali 
policist dolžan obvestiti upravljavca smučišča. O uporabi 
ukrepa iz prvega odstavka je upravljalec dolžan obvestiti 
policijo. 

VI. NESREČE NA SMUČIŠČU 

29. člen 
(nesreča) 

1) Ob nesreči na smučišču je nadzornik, če je obveščen o 
nesreči/dolžan priti na kraj nesreče, opraviti ogled in o ogledu 
napisati zapisnik s skico in fotografijo, če zakon ne določa 
drugače. 

2) Ob nesreči na smučišču so udeleženci nesreče dolžni 
nadzorniku posredovati osebne podatke. V nasprotnem 
primeru o tem nadzornik obvesti policijo. 

3) Zapisnik o ogledu nesreče na smučišču shrani upravljavec 
smučišča. Izvod zapisnika se pošlje inšpekciji, pristojni za 
nadzor varnosti na smučiščih in udeležencem nesreče. 

4) Obliko zapisnika o ogledu kraja nesreče predpiše minister, 
pristojen za za promet. 

nesreče sta dolžna policistu in nadzorniku posredovati svoje 
osebne podatke. 

5) Nadzornik mora pri nesreči, v kateri je kdo umrl ali bil 
poškodovan in odpeljan v bolnišnico poskrbeti, da so najbližji 
sorodniki obveščeni o nesreči, poskrbeti za opremo in drugo 
premoženje poškodovanega, ki so ostali na kraju nesreče, o 
tem sestaviti uradni zaznamek in jih, če niso potrebni preiskavi, 
izročiti lastniku ali od njega pooblaščeni osebi ali sorodniku in 
o tem izdati potrdilo. 

6) Policist, ki opravlja ogled nesreče na smučišču, mora odrediti 
ograditev dela smučišča, kjer se je nesreča zgodila, dokler 
nikončan ogled, lahko pa predlaga upravljavcu smučišča tudi 
prekinitev obratovanja posamezne smučarske proge. O 
prekinitvi obratovanja posamezne smučarske proge mora 
upravljavec smučišča takoj obvestiti smučarje in center za 
obveščanje. 

31. člen 
(evidence nesreč) 

1) Inšpekcija, pristojna za nadzor varnosti na smučiščih, zaradi 
opravljanja svojih nalog vodi evidenco o nesrečah na 
smučiščih v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. 

2) O nesrečah na smučišču se vodi evidenca, ki vsebuje 
naslednje podatke: 
podatke o udeležencu: ime in priimek, rojstni datum in kraj 
rojstva ter naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, 
državljanstvo; 
datum nesreče; 

- škoda; 
zapisnik o ogledu nesreče. 

30. člen 
(nesreča, katere posledica je huda poškodba ali smrt) 

1) Ob nesreči na smučišču, v kateri je prišlo do hude telesne 
poškodbe ali smrti, je dolžnost nadzornika, da takoj nudi prvo 
pomoč, pokliče reševalce, zavaruje in označi kraj nesreče, 
zavaruje sledove nesreče ter o nesreči obvesti upravljavca 
smučišča in policijo. Če na kraju nesreče ni nadzornika, ima 
prej navedene dolžnosti reševalec ali druga oseba upravljavca 
smučišča. 

2) Policist je dolžan priti na kraj nesreče, v kateri je prišlo do 
hude telesne poškodbe ali smrti, opraviti ogled in o ogledu 
napisati zapisnik v skladu s predpisi o kazenskem postopku. 
Izvod zapisnika se poleg pristojnemu tožilcu pošlje tudi 
upravljavcu smučišča, inšpekciji, pristojni za nadzor varnosti 
na smučiščih in udeležencem nesreče. 

3) Nadzornik mora policiji pomagati pri opravljanju ogleda kraja 
nesreče. Stanje na kraju nesreče se ne sme spreminjati, 
dokler ni končan ogled. To ne velja, kadar to zahteva 
reševanje udeležencev nesreče. Sledi nesreče se smejo 
odstraniti šele po končanem ogledu oziroma ko tako odloči 
policist ali druga uradna oseba, ki vodi ogled. 

4) Udeleženec nesreče, ki ni poškodovan in očividec nesreče, 
morata počakati na kraju nesreče do prihoda policista ali 
dokler ni končan ogled, razen če policist ali druga uradna 
oseba, ki vodi ogled, ne odloči drugače. Udeleženec in očividec 

VII. KAZENSKE DOLOČBE 

32. člen 

1) Z denarno kaznijo od 200.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek upravljavec smučišča: 

- če smučišče obratuje brez dovoljenja za obratovanje (6. člen); 
- če ne zapre dela smučišča po določbah drugega odstavka 9. 

člena; 
če ravna v nasprotju z določbami 11. člena; 
če ne prekine obratovanja po določbah 12. člena; 

- če ne zagotovi strokovne prve pomoči (17. člen); 
če smučišče obratuje v času začasne prepovedi iz drugega 
odstavka 19. člena; 
če ne prekine obratovanja po začasni prepovedi iz 21. člena; 

- če ne izvrši ograditve dela smučišča po odredbi policista (30. 
člen). 

2) Z denarno kaznijo od 20.000 do 160.000 tolarjev se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna 
oseba upravljavca. 

3) Če je imel prekršek iz prvega odstavka tega člena za 
posledico smrt ali hudo telesno poškodbo smučarja ali druge 
osebe, se kaznuje upravljavec smučišča z denarno kaznijo 
najmanj 1.000.000 tolarjev. 
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33. člen 

1) Z denarno kaznijo 100.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek upravljavec smučišča: 

- če ne zagotovi izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 5. člena; 
- če ravna v nasprotju z določbami 10. člena; 

če ne namesti informativne table iz prvega odstavka ali ne 
zagotovi informiranja smučarjev v skladu z določbami tretjega 
odstavka 14. člena tega zakona; 

- če ne obvesti smučarjev in pristojnega centra za obveščanje 
o začasni prepovedi oziroma prekinitvi obratovanja smučišča 
po določbah 9., 13., 21. in 30. člena; 
če nadzorniki in reševalna služba ne izvajajo nalog v skladu 
z določbami tega zakona. 

2) Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 tolarjev se za prekršek 
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba 
upravljavca smučišča. 

3) Če je imel prekršek iz prvega odstavka tega člena za 
posledico smrt ali hudo telesno poškodbo smučarja ali druge 
osebe, se upravljavec smučišča kaznuje z denarno kaznijo 
najmanj 500.000 tolarjev. 

34. člen 

1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek organizator prireditve na smučišču, če je slednji 
pravna oseba: 
če se ob organiziranju prireditve na smučišču ne ravna po 
določbah 15. člena tega zakona. 

2) Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 tolarjev se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje organizator 
prireditve, če je ta fizična oseba. 

3) Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 tolarjev se za prekršek 
iz iz prve alinee prvega odstavka tega člena kaznuje tudi 
odgovorna oseba organizatorja prireditve, če je ta pravna oseba. 

4) Z denarno kaznijo od 50.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek iz prve alinee prvega odstavka tega člena 
organizator prireditve, če je storil prekršek v zvezi s 
samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

5) Če je imel prekršek iz prvega odstavka tega člena za 
posledico smrt ali hudo telesno poškodbo smučarja ali druge 
osebe, se organizator prireditve, če je ta pravna oseba, 
kaznuje z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev. 

35. člen 

1) Z denarno kaznijo od 10.000 do 75.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek: 

- smučar, ki ravna v nasprotju z določbami 24. člena tega zakona; 
druga oseba, ki ravna v nasprotju z določbami 24. člena tega 
zakona; 

- smučar, ki odkloni odrejeni preizkus s sredstvi ali napravami 
za ugotavljanje alkohola; 

- smučar, ki odkloni odrejeni preizkus s posebnimi sredstvi 
oziroma napravami ali strokovni pregled zaradi ugotavljanja 
prepovedanih drog ali psihoaktivnlh zdravil; 

- oseba, ki odgovarja za otroka, če ta stori kakšen prekršek iz 
osme, devete in desete alinee drugega odstavka in druge, 
tretje, četrte, pete, šeste, osme, devete, desete in 11. alinee 
tretjega odstavka 24. člena tega zakona; 
nadzornik, ki ravna v nasprotju z določbami 28. in 29. člena 
tega zakona. 

2) Z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek: 
športni delavec, ki ravna v nasprotju s prvim, četrtim in petim 
odstavkom 16. člena tega zakona; 

- smučar, ki opravlja organizirano poučevanje smučanja, pa 
ne izpolnjuje pogojev za poučevanje smučanja po tem zakonu 
(16. člen); 

3) Z denarno kaznijo od 25.000 do 250.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek iz prve alinee prejšnjega odstavka športni 
delavec, če je storil prekršek v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti. 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

36. člen 

1) Do sprejetja predpisov iz drugega, tretjega in četrtega 
odstavka 6. člena tega zakona se uporabljajo pravilnik o znakih 
in redu na smučiščih ter o rediteljski službi (Ur. list SRS, št. 2/ 
78), pravilnik o reševalni službi in o službi prve pomoči na 
smučiščih (Ur. list SRS, št. 5/78 in 1/79) ter pravilnik o tehničnih 
pogojih za obratovanje smučišč (Ur. list SRS, št. 21/78), kolikor 
niso v nasprotju s tem zakonom. 

2) Predpise, ki jih določa ta zakon, sprejmejo pristojni ministri 
šest mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

37. člen 

(1) Upravljalci smučišč, ki že obratujejo, morajo pridobiti dovoljenje 
za obratovanje v skladu s tem zakonom v enem letu po 
uveljavitvi tega zakona. Dovoljenje se lahko izda tudi, če niso 
izpolnjeni vsi pogoji iz tega zakona. V takem primeru mora biti 
v dovoljenju določen tudi rok, v katerem morajo biti izpolnjeni 
tudi preostali pogoji iz tega zakona. Ta rok ne sme biti daljši od 
dveh let po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Osebam, ki so do uveljavitve tega zakona opravljale rediteljsko 
delo na smučišču in imajo pridobljeno najmanj III. stopnjo 
izobrazbe in I. stopnjo usposobljenosti v smučanju ter niso 
bile pravnomočno obsojene za kaznivo dejanje z obeležjem 
nasilja, se ne glede na določbe tega zakona izda izkaznica 
nadzornika smučišča, če opravijo le preizkus znanja o 
pravicah in dolžnostih, ki jih imajo nadzorniki smučišča na 
podlagi tega zakona. Preizkus znanja določi minister, pristojen 
za promet, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za notranje 
zadeve. 

38. člen 

1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o 
varnosti na javnih smučiščih (Uradni list SRS, št. 16/77 in 42/ 
86). 

39. člen 

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

1. člen 

Določa namen zakona, ki z uveljavljanjem pravil reda, postavitvijo 
temeljnih pravil za uporabo smučišča, pogojev, ki določajo kdo 
lahko poučuje smučanje in pogojev, ki jim morajo ustrezati površine 
smučišča, nadzorom, zagotavlja varnost smučarjev pri uporabi 
površin, namenjenih za smučanje. 

2. člen 

Določa, da se uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, 
uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 

3. člen 

Določa, da je na smučišču dovoljeno le smučanje. Za druge športne 
aktivnosti ali druge dejavnosti predvidene proge morajo biti zaradi 
varnosti smučarjev povsem ločene od smučarskih in posebej 
označene ter zavarovane. Za površine, namenjene drugim 
aktivnostim ali dejavnostim, se smiselno uporabljajo določbe tega 
zakona, če ni s posebnimi predpisi drugače določeno. Ta člen 
dopušča, da se v okviru smučišča lahko izvajajo tudi športne 
aktivnosti kot so paragliding, vožnja z gorskimi kolesi, spusti z 
gumijastimi čolni ...ter druge dejavnosti kot so vožnja z motornimi 
sanmi in ostalimi vrstami vozil..., vendar pa na ločenih površinah 
tako, da varnost smučarjev ni ogrožena. Označene morajo biti z 
obvestilnimi znaki, na nevarnih mestih pa tudi zavarovane. 
Nesmiselno bi bilo iz smučišč pregnati atraktivne športne aktivnosti 
in druge dejavnosti, ki lahko popestrijo turistično ponudbo 
smučarskih središč. Seveda pa so aktivnosti ali dejavnosti 
dovoljene le z privoljenjem upravijalca smučišča, saj mora le-ta 
skrbeti za varnost na smučišču. 

4. člen 

Določa osnovne pojme kot so npr. smučanje, pojem smučišča in 
kaj spada pod smučišče ter s tem tudi mejo, ki loči urejen 
smučarski prostor od neurejenega, neorganiziran smučarski 
prostor pa predstavlja površine izven meja smučišča. Ta razlaga 
je bila usklajena na mednarodnem posvetu držav alpskega loka 
v Gradcu. Ostali izrazi kot so meja smučišča, poučevanje 
smučanja, zaščitna sredstva, nevarne vožnje ...in njihovi pomeni 
so povzeti iz učnih programov, Zakona o športu, strokovnih 
posvetov in usklajeni z izrazi, ki veljajo v sosednjih državah 
(A vstrija, Italija) in tudi v Ameriki in Kanadi. Njihov pomen je bistven 
za razumevanje ostalega dela zakona. Posebej pa bi opozorili na 
pojem upravljavca smučišča in njegovo ravnanje oz. poslovanje. 
Posebna obrazložitev je potrebna zaradi pojma upravljavca 
žičniških naprav, ki ni nujno ista oseba kot upravljavec smučišča. 
Kar se tiče pogojev poslovanja, pa ta določba jasno določa, da 
ima poleg zakonskih ali splošnih pogojev tudi svoje pogoje 
poslovanja (npr. prepoved uporabe določenih prog za deskarje, 
prepoved posameznih aktivnosti ali prireditev na smučišču ipd.). 
Pojem drugih oseb pa določa osebe, ki so v primeru kršenja tega 
zakona podvržene sankcijam; iz tega so izvzeti zaposleni pri 
upravljavcu, osebe, ki na smučišču opravljajo od upravijalca 
dovoljene dejavnosti (npr. najemniki gostinskih lokalov na 
smučišču oz. njihovi zaposleni...) ali osebe, ki opravljajo druge 
naloge, ki izhajajo iz tega zakona ali izvrševanja javnih pooblastil 
(npr. reševalci, policisti...) 

5. člen 

Določa kaj mora upravljavec smučišča zagotoviti za varnost na 
smučišču. Upravljavec smučišča mora zagotoviti zavarovanje 
pred plazovi na piazovitih delih smučišča, zaščito ob prepadnih in 
drugih nevarnih in smučišču neprilagojenih mestih, zaščito ob 
stebrih žičnic na smučišču, urejenost in zavarovanje čakajoče 
vrste pred žičniškimi napravami, na drugih posebno nevarnih in 
smučišču neprilagojenih mestih na njihovi trasi, urejenost 
smučarskih prog, označbo meje smučišča, če ta ni vidna, 
opozorilne in obvestilne znake, zanke za prepoved in obveznost, 
kjer je potrebno, reševalno službo, nadzorno službo, telefonsko 
zvezo s centrom za obveščanje. Podrobnejše predpise o tehničnih 
pogojih obratovanja in zaščitnih sredstvih izda minister, pristojen 
za promet. 

6. člen 

Določa pogoje za obratovanje smučišča in državni organ, ki odloča 
o izdaji obratovalnega dovoljenja ter dodatne sestavine tega 
dovoljenja. Smučišče sme začeti obratovati, ko dobi upravljavec 
smučišča dovoljenje za obratovanje, seveda ob izpolnjevanju 
pogojev iz 6. člena in ostalih pogojev. V dovoljenju za obratovanje 
smučišča mora biti določeno tudi ustrezno število nadzornikov 
glede na velikost smučišča, število smučarskih prog in število 
smučarjev ter obratovanje v nočnem času, če smučišče obratuje 
tudi v nočnem času. 

Za novo pridobljene površine smučišča je potrebno novo 
dovoljenje - za površine, ki so namenjene smučanju, medtem, ko 
za ostale na novo pridobljene površine kot so npr. površine, kjer 
upravljalec shranjuje teptalce snega ali podobno urejene površine, 
kjer je postavil gostinske objekte... dovoljenje ni potrebno. Seveda 
za pridobitev teh površin veljajo vsi ostali predpisi, ki veljajo za 
gradnjo oz. posege v prostor (uporabno dovoljenje ...). Novo 
dovoljenje je potrebno tudi za površine smučišča, na katerih je 
upravljavec opravil večji poseg, ki spremeni konfiguracijo 
smučišča. V takem primeru je zahteva za pridobitev dovoljenja 
smiselna, če je upravljalec recimo npr. spremenil naklon 
smučarskih prog, prestavil smučarsko pot v dolino ... oz. če je s 
svojim večjim posegom in ne drobnimi popravki spremenil 
površino, na kateri se smuča (npr. med drobne popravke bi lahko 
šteli malenkostno razširitev na krajšem delu smučišča oz. manjši 
posek dreves ali odstranitev skalovja ob smučišču zaradi 
varnosti...). 

7. člen 

Je načelne narave in določa dolžnosti upravljavca smučišča med 
obratovanjem, da z vestnim delom oz. rednim vzdrževanjem 
zaščitnih sredstev in opozorilnih in obvestilnih znakov ter znakov 
za prepoved in obveznost na smučišču ter izvajanjem ukrepov 
določenih s tem zakonom in dovoljenjem za obratovanje 
pripomore k večji varnosti na smučišču. 

8. člen 

Določa, da morajo biti meje smučišča in smučarskih prog vidne in 
označene, če niso vidne, označene in zavarovane na nevarnih 
mestih pa morajo biti tudi vstopne in izstopne poti na smučarske 
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proge, smučarske poti, ki povezujejo smučarske proge in 
smučarske poti v dolino. Označene in zavarovane so samo 
smučarske poti v dolino, ki jih kot takšne ureja upravljavec. Gre 
za drugačne označbe kot jih predvideva 10. člen. Meje smučarske 
proge se označujejo z npr. smrekovimi vejami, barvo .... Meje 
smučišča so označene z informativnimi tablami, smerokazi ....in 
drugimi oznakami. Z smerokazi so označene smučarske poti v 
dolino... 

9. člen 

Določa primernost lokacij za smučišča na mestih, kjer ob normalnih 
snežnih razmerah ni plazov oziroma ukrepanje v primeru pojava 
nevarnosti plazov, saj si nihče ne želi, da se ponovijo nesreče na 
Zelenici in na Kaninu. Če nastane nevarnost plazov, mora 
upravljavec ogroženi del smučišča zapreti do prenehanja 
nevarnosti in takoj obvestiti smučarje in center za obveščanje. 

10. člen 

Določa naloge upravljavca glede urejenosti in označevanja prog 
na smučišču, kar velja tudi za smuč'šču neprilagojena mesta ter 
varnostnega pregleda. Tudi te določbe so usklajene z ureditvami, 
ki veljajo po ostalih evropskih smučiščih. Proge morajo biti 
označene z opozorilnimi in obvestilnimi znaki, z znaki za prepoved 
in znaki za obveznost. Posebej morajo biti označena in zavarovana 
neprilagojena mesta na smučišču. Znaki morajo biti nameščeni 
tako, da jih smučar lahko pravočasno opazi. Opozorilni znaki 
morajo biti postavljeni tudi v primeru začasne nevarnosti, dokler 
ta nevarnost ni odstranjena. Upravljavec smučišča mora ob 
dnevnem začetku in zaključku ter med obratovanjem, kadar je to 
potrebno zaradi nastalih razmer opraviti varnostni pregled 
smučišča. Upravljavec mora torej obvezno opraviti najmanj dva 
pregleda dnevno, medtem, ko je tretji... pregled zgolj fakultativne 
narave oz. v domeni presoje upravljavca, če se izkaže potreba. 
Pregled ob zaključju obratovanja je nujen zaradi varnosti 
smučarjev, ki lahko zaradi nezgode oz. nesreče ali... tik pred 
zaprtjem oz. zaključkom dnevnega obratovanja obtičijo na 
smučišču. 

Vrsto in obliko opozorilnih in obvestilnih znakov, znakov za 
prepoved in znakov za obveznost, predpiše minister, pristojen 
za promet. 

11. člen 

Dovoljuje obratovanje smučišča le podnevi in v vremenskih 
razmerah, v katerih je zagotovljena varnost smučarjev. 
Obratovanje ni možno npr. v hudem snežnem metežu, zaradi 
izredno goste megle oz. izredno zmanjšane vidljivosti... V primeru, 
da je smučišče ustrezno urejeno in osvetljeno in določeno v 
dovoljenju za obratovanje, lahko smučišče obratuje tudi v nočnem 
času. 

12. člen 

Določa v kakšnih pogojih smučišče oziroma del smučišča ne 
sme obratovati. Tu so upoštevane razlike med slovenskimi 
smučišči glede na njihove naravne danosti in s tem pogoji v katerih 
obratujejo. Smučišče oziroma del smučišča ne sme obratovati, 
če obstaja nevarnost plazov, če so zaščitna sredstva tako 
poškodovana, da to pomeni nevarnost za smučarje, ob gosti 
megli, hudem vetru, močnem deževju, če glede na konkretne 
terenske in druge razmere to predstavlja nevarnost za smučarje, 
če ni zagotovljeno reševanje poškodovancev, med delom teptalnih 
strojev, če nimajo vključenih signalno varnostnih naprav in na 

smučišču niso postavljeni opozorilni znaki o tem, če na 
smučarskih progah ni zadostne količine snega in če ni zagotovljen 
nadzor. 

Poleg tega določa, da upravljavcu smučišča med delom teptalnih 
strojev ni treba prekiniti obratovanja smučišča ali dela smučišča, 
če na vstopu na smučarsko progo ali pred vplivnim območjem 
delovanja stroja, postavi opozorilne znake. 

13. člen 

Določa dolžnosti upravljavca ob prekinitvi obratovanja. V interesu 
vsakega upravljavca je, da v najkrajšem možnem času odpravi 
vzroke prekinitve in da vzpostavi red ter pogoje kot so bili pred 
prekinitvijo. Zato je čas prekinitve odvisen oziroma določen s 
potrebnim časom za odpravo vzrokov prekinitve. Prekinitev 
obratovanja traja, dokler trajajo okoliščine, ki zahtevajo prekinitev. 
O prekinitvi mora upravljavec smučišča takoj obvestiti smučarje 
in center za obveščanje. Upravljavec smučišča mora prekiniti 
obratovanje tudi v primeru, če nadzorna služba ne more zagotoviti 
reda na smučišču. Prekinitev traja, dokler se ne vzpostavi red. Ta 
določba je mišljena predvsem za primere, ko na smučišču smuča 
več smučarjev za kolikor jih je bilo smučišče dimenzionirano in ni 
moč zagotoviti njihove varnosti. Drugi primer prekinitve 
obratovanja pa predstavljajo npr. nesreče, prerivanja v vrstah 
pred žičnicami, nespoštovanje določil tega zakona s strani 
športnega delavca, ki izvaja organizirano poučevanje smučanja 
oz. tekmovanje kot preizkus znanja ... 

Pred ponovnim pričetkom obratovanja mora upravljavec opraviti 
varnostni pregled smučišča - vendar samo v primeru iz prvega 
odstavka tega člena. 

14. člen 

Določa postavitev in vsebino informativne table (obratovalni čas, 
skupni obratovalni čas žicnic, zadnja vožnja z žičniško napravo, 
skica smučišča z označbo žičnic, prog in njihove težavnosti ter 
vremenske in snežne razmere, ...) in dolžnost informiranja 
smučarjev z redom na smučišču. Tudi na ostalih evropskih 
smučiščih so določena mesta, kjer morajo table stati, postavitev 
pa je odvisna od naravnih danosti smučišč in možnega dostopa 
na smučišča. Člen določa tudi označbe smučarskih prog na tabli, 
saj bi bilo nesmiselno za izvršitev določb tega člena izdati poseben 
podzakonski akt. • 

15. člen 

Določa kako in pod kakšnimi pogoji se lahko odvijajo prireditve na 
smučiščih. Bolj določna ureditev predvsem športnih prireditev oz. 
tekmovanj ni smiselna, saj morajo biti tekmovalne smučarske 
proge urejene v skladu s pravili FIS, ki se stalno spreminjajo. 
Poleg tega pa tako ali tako FIS ne dovoli izpeljati športne prireditve 
pod njenim okriljem, če organizator in upravljavec smučišča ne 
izpolnita predpisanih pogojev oz. se smučišče ne homologira v 
skladu s pravili FIS. Zato je smiselno določiti le varstvene ukrepe. 
Prireditve na smučiščih se smejo prirejati le z soglasjem upravljalca 
in v skladu s predpisi za organiziranje prireditev. Organizator 
športne prireditve mora zagotoviti, da v času prireditve na 
smučarske proge, na katerih poteka tekmovanje, nimajo dostopa 
druge osebe, razen tekmovalcev in služb organizatorja in 
upravljalca. Zagotovi mora tudi dodatne opozorilne oznake in 
zaščitna sredstva. Organizator mora prostor za vadbo 
tekmovalcev, ki nastopajo na športni prireditvi v času vadbe 
označiti z opozorilnim znakom in trakom vzdolž celotne postavitve. 
Organizator prireditve mora po koncu prireditve, preden se 
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smučišče znova odpre za javnost, odstraniti s smučišča znake, 
zaščitna sredstva in naprave, postavljene zaradi prireditve. 

16. člen 

Določa kdo in pod kakšnimi pogoji lahko opravlja organizirano 
poučevanje smučanja in njegove dolžnosti. S tem se zagotavlja 
potrebna strokovna usposobljenost in izobrazba oseb, ki bodo to 
delo opravljale, kar bo pripomoglo k varnosti na smučiščih. 
Organizirano poučevanje smučanja lahko na smučišču opravljajo 
le zasebni športni delavci z vednostjo in soglasjem upravljavca 
smučišča. 

Določbe člena pa v ničemer ne preprečujejo poučevanje 
smučanja, ki ni organizirano in nima narave poslovne storitve oz. 
pogodbenega odnosa med smučarjem in zasebnim športnim 
delavcem, ki smučanje poučuje in zanj tudi ne predpisujejo 
posebnih pogojev. 

Športni delavec je dolžan pred začetkom poučevanja obvestiti 
upravljavca na smučarja ali skupino smučarjev, izpolnjevati 
odredbe in navodila nadzornikov in skrbeti za varno smučanje 
smučarja ali skupine smučarjev. Športni delavec je dolžan pred 
začetkom poučevanja (pred vsakim začetkom oz. dnevno) 
opozoriti smučarja ali skupino smučarjev na določbe (navodila) o 
redu in varnosti oz. ravnanju na smučišču. Športni delavec lahko 
priredi tekmovanje kot preizkus znanja poučevanja le z 
dovoljenjem upravljalca. Prostor za tekmovanje mora biti v času 
preizkusa poučevanja označen z opozorilnim znakom in trakom 
vzdolž celotne postavitve. 

Enako velja za postavitev pripomočkov oz. priprav za poučevanje. 
Športni delavec lahko med poučevanjem postavi na smučišču 
pripomočke oziroma priprave za poučevanje le z dovoljenjem 
upravljavca smučišča. Prostor za poučevanje mora biti v času 
poučevanja označen z obvestilnitn znakom in trakom vzdolž 
celotne postavitve. 

17. člen 

Nalaga dolžnost upravljavcu, da zagotovi prvo pomoč na 
smučišču z usposobljenimi reševalci. Podrobnejše predpise o 
organizaciji in usposobljenosti reševalcev, izda minister, pristojen 
za zdravje. 

18. člen 

Določa, da morajo biti reševalci in prostor za reševanje označeni 
tako, da jih je mogoče takoj opaziti in primerno opremljeni. 
Podrobnejše predpise o opremi in oznakah, izda minister, pristojen 
za zdravje. 

19. člen 

Določa pristojni državni organ za nadzor smučišč v državi in 
možnost, da le-ta lahko začasno prepove obratovanje smučišča 
ali dela smučišča ali posamezne smučarske proge, če ugotovi, 
da niso izpolnjeni pogoji za obratovanje po tem zakonu in smučanje 
zaradi tega ni varno. V skrajnem primeru lahko inšpekcija • če 
pomanjkljivosti niso odpravljene v določenem roku - predlaga naj 

se dovoljenje odvzame ali da se iz smučišča izvzame del 
smučišča ali posamezna smučarska proga.. 

20. člen 

Določa, da naloge inšpekcije izvajajo inšpektorji v okviru 
Prometnega inšpektorata Republike Slovenije in njene naloge ter 
pristojnosti. Inšpektor bo nadzoroval le upravljavca smučišča in 
nadzornike, medtem, ko nadzor varnosti na smučišču oz. nadzor 
smučarjev in ostalih oseb opravljajo nadzorniki. Policisti se tako 
umikajo z smučišč, posredovali pa bodo (razen v dveh primerih) 
lahko samo v zadevah, ko bo kršen javni red in mir. Med 
pristojnostmi inšpekcije bi izpostavili tudi izvajanje preizkusa 
usposobljenosti za nadzornika seveda ob hkratnem izvajanju 
programa usposabljanja. Preizkus usposobljenosti je torej mišljen 
kot zaključek programa usposabljanja. Smiselno je, da opravlja 
program usposabljanja inšpekcija, saj bodo inšpektorji zaradi 
znanja edini usposobljeni izvajati tako specifičen in zahteven pro- 
gram. 

Za osebo, ki bo opravljala naloge inšpektorja, se poleg pogojev 
za imenovanje, ki jih določa zakon o upravi oz. jih bo določil zakon 
o inšpekcijskem nadzoru, zahteva še dodatne kvalifikacije: 
ustrezno znanje oz. usposobljenost s področja smučanja in 
izkušnje s področja smučanja. Zaradi teh dodatnih znanj ni moč 
pričakovati velikega števila kandidatov za inšpektorja, zato zakon 
dopušča imenovanje posameznikov, ki ne izpolnjujejo zahtevanih 
pogojev in jim nalaga njihovo pridobitev v določenem roku. 

Način izvajanja inšpekcijskega nadzora predpiše minister, pristojen 
za promet. 

21. člen 

Določa posebna pooblastila inšpekcije. V primeru konkretne 
nevarnosti za življenje ali varnost ljudi in premoženja lahko 
inšpektor začasno prepove obratovanje posamezne smučarske 
proge. O prepovedi obratovanja posamezne smučarske proge 
mora upravljavec smučišča takoj obvestiti smučarje in center za 
obveščanje. 

22. člen 

Določa dolžnost upravljavca smučišča, da zagotovi na smučišču 
red oz. da vzpostavi nadzorno službo. Nadzorniki morajo Imeti 
vidne oznake in službeno izkaznico. 

Glede na pooblastila, ki jih ima nadzornik, pa stalna oz. začasna 
prisotnost policistov na smučišču skorajda ni potrebna. Policisti 
naj bi kljub vsem pooblastilom intervenirali na smučišču samo v 
primerih, ko se bo za vzpostavitev varnosti na smučišču izkazala 
potreba za ugotavljanjem smučanja pod vplivom alkohola, 
prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil, v primeru nesreč s 
hudimi poškodbami ali smrtjo ali pa za uporabo posebnih pooblastil, 
za katera je pooblaščena samo policija npr. v primerih kršenja 
javnega reda in miru. Policija naj bi bila torej prisotna na smučiščih 
čimmanj oz. samo v najnujnejših primerih. 

Organizacijo nadzorne službe, službeno izkaznico in postopek 
za njeno izdajo predpiše minister, pristojen za promet v soglasju 
z ministrom, pristojnim za notranje zadeve. 
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23. člen 

S tem členom želi predlagatelj zakona glede na veljavno 
zakonodajo postaviti strožje zahteve za nadzornike, ki bodo 
izvajale naloge, ki so jim predpisane po zakonu, in na tak način 
dvigniti nivo varnosti na smučiščih. Delo nadzornika lahko opravlja, 
kdor je star najmanj 21 let, poslovno in splošno zdravstveno 
sposoben, ima pridobljeno najmanj IV. stopnjo izobrazbe in najmanj 
usposobljenost I v smučanju, je uspešno končal program 
usposabljanja za nadzornika smučišč, aktivno obvlada slovenski 
in pasivno en tuji jezik in ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo 
dejanje z obeležjem nasilja. Ta zadnji pogoj je pomemben zaradi 
pooblastila nadzorniku, da lahko predlaga uvedbo postopka za 
prekršek. 

Program usposabljanja in preizkus usposobljenosti določi minis- 
ter, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za 
notranje zadeve, po določbah 20. člena pa ga bo izvajala inšpekcija 
za nadzor varnosti na smučiščih. 

24. člen 

Določa dolžnosti smučarjev in drugih oseb oz. red na smučišču. 
Smučarji se morajo ravnati i/ skladu z redom in navodili o varnosti 
na smučišču, opozorilnimi in obvestilnimi znaki in po odredbah, 
navodilih ter opozorilih nadzornikov. Vsa ta navodila, predvsem 
za smučarje, in pravila so mednarodno priznana in v veljavi od 
olimpijskih iger v Sarajevu. 

Zakon točno navaja kaj smučar mora in česa ne sme delati. 
Novost je vsekakor uporaba zaščitne smučarske čelade, kar že 
nekaj časa videvamo na naših smučiščih in je zaradi snežnih 
pogojev (trd sneg, dodatno zasneževanje), prometa in pogostih 
padcev pri otrocih še kako pomembna. Vsa ta določila so povzeta 
iz pravil FIS, katerih prvi in edini cilj je varnost ob upoštevanju 
samodiscipline in samoomejevanja. 

Smučar mora ravnati samoodgovorno tako, da ne ogroža ali 
poškoduje sebe ali koga drugega, prilagoditi hitrost in način vožnje 
svojemu znanju, terenskim in vremenskim razmeram, izbirati 
smer vožnje tako, da ne ogroža sebe ali drugih smučarjev, med 
smučanjem dajati prednost smučarju pred seboj in izbirati tako 
pot, da ga ne ogroža, prehitevati od zgoraj ali od spodaj, z leve ali 
desne, vendar vedno v zadostni razdalji, ki pušča prehitevanemu 
smučarju dovolj prostora za smučanje, za zaustavljanje, 
zadrževanje in vzpenjanje uporabljati le rob smučišča, pomagati 
pri nesreči, dati svoje podatke, če je priča ali udeleženec v nesreči, 
ali če je kršil določbe tega zakona, počakati do prihoda policista, 
kadar tako določa zakon, do 12 leta starosti uporabljati zaščitno 
smučarsko čelado, pri prečkanju ali vstopu na smučarsko progo 
se prepričati, ali to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge 
ter enako storiti tudi ob vsakem ustavljanju, puščati smučarsko 
in drugo opremo v času, ko jo ne uporablja, puščati na mestu, ki 
ga za to določi upravljavec, ob padcu, če ne potrebuje pomoči 
reševalca na smučišču, čimprej zapustiti mesto padca in se 
umakniti na rob smučišča. 

Smučar se ne sme zadrževati na zoženih ali nepreglednih delih 
smučišča, smučati v času, ko je smučišče ali del smučišča zaprto, 
smučati preblizu teptalca snega ali motornih sani, smučati tako, 
da ogroža varnost oseb na vlečnici, postavljati, prestavljati ali 
odstranjevati znakov in naprav na smučišču, smučati s 
pomanjkljivo ali okvarjeno opremo, smučati, če je pod vplivom 
alkohola, prepovedanih drog alipsihoaktivnih zdravil v takšni meri, 
da to vpliva na njegovo ravnanje na smučišču, onesnaževati 
smučišča in njegove okolice, smučati izven meja smučišča ali po 
neurejenem smučarskem prostoru, izvajati skokov razen na 

mestih, kjer je to dovoljeno, voditi pse in druge živali po smučarski 
progi, po smučišču oz. po prostoru, ki ni namenjen smučanju, pa 
le z povodcem. 

Druga oseba mora pri izvajanju druge športne ali druge dejavnosti 
ali gibanju na površinah predvidenih za te dejavnosti ali gibanju po 
smučišču ravnati samoodgovorno in odgovorno do drugih tako, 
da ne ogroža ali poškoduje sebe, naprav ali koga drugega, izvajati 
drugo športno dejavnost samo na za to določenih površinah, 
pomagati pri nesreči, dati svoje podatke, če je priča ali udeleženec 
v nesreči, ali če je kršil določbe tega zakona, počakati do prihoda 
policista, kadar tako določa zakon. 

Druga oseba se ne sme zadrževati ali izvajati drugo športno ali 
drugo dejavnost na smučarskih progah, postavljati, prestavljati 
ali odstranjevati znakov in naprav na smučišču, puščati opremo 
na smučišču tako, da je zaradi tega ogrožena varnost drugih, 
onesnaževati smučišča in njegove okolice, voditi pse in druge 
živali po po smučarski progi ali smučišču brez povodca, voziti 
motorne sani po smučišču oz. izven za to predvidenih površin. 

Zakon zaradi sankcioniranja oz. ugotavljanja odgovornosti za 
prekršek določa tudi mejo za ugotavljanje vpliva alkohola ali 
prepovedanih drog. Pod vplivom alkohola je smučar, ki ima v 
organizmu več kot 0,5 grama alkohola na kilogram kn/i, ali tudi pri 
manjši koncentraciji alkohola kaže znake motenj v vedenju, katerih 
posledica je lahko nezanesljivo ravnanje na smučišču. Količina 
alkohola v organizmu je določena s koncentracijo alkohola v 
izdihanem zraku. Ali je smučar pod vplivom alkohola, se ugotavlja 
s sredstvi in napravami. Pod vplivom prepovedanih drog ali 
psihoaktivnih zdravil je smučar, pri katerem se s posebnimi 
sredstvi in napravami ugotovi prisotnost takih snovi v organizmu. 

25. člen 

Nadgrajuje določbe 24. člena z izpeljavo preizkusa ugotavljanja 
smučanja pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali 
psihoaktivnih zdravil. Ta preizkus lahko opravlja samo policist. 
Kljub obširnim pooblastilom, ki jih ima po tem zakonu nadzornik, 
mu ni bilo zaupano izvajanje tega ukrepa, saj je moč pričakovati, 
da bo preizkus lahko opravljala le policija zaradi svoje avtoritete. 

Če se ugotovi, da smučar smuča pod vplivom alkohola, mu policist 
prepove smučanje in obvesti upravljavca smučišča, ki prekliče 
veljavnost vozovnice in zagotovi prepoved nakupa nove za 
določen dan, da smučar ne bi še nadalje ogrožal varnosti ostalih. 
Enako velja za smučanje pod vplivom prepovedanih drog ali 
psihoaktivnih zdravil. Nadalje člen določa postopanje policista v 
primeru odklonitve preizkusa ter določa kako je s plačilom 
stroškov preizkusa in povračilom vozovnice, če se izkaže, da 
smučar ni pod vplivom prepovedanih drog ali psihoaktivnih zdravil. 

26. člen 

Člen določa postopanje v primeru, če je prišlo do suma vpliva 
smučanja pod vplivom prepovedanih drog ali psihoaktivnih zdravil. 
Odredi se strokovni pregled, ki obsega zdravniški pregled, s 
katerim se ugotavljajo znaki motenj v vedenju, ki lahko povzročijo 
nezanesljivo ravnanje na smučišču in odvzem krvi, urina ali drugih 
telesnih tekočin zaradi ugotavljanja prisotnosti alkohola, mamil ali 
psihoaktivnih zdravil, ki vplivajo na ravnanje na smučišču. 

Opozorili bi na določbe zadnjega odstavka. Ker tako 25. kot 26. 
člen povzemata rešitve iz zakona o varnosti cestnega prometa, 
je razumljivo, da se strokovni pregled oz. analiza krvi in urina 
opravljajo na že določen način in po že določenem postopku ter 
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v laboratorijih, ki že opravljajo takšne preglede za potrebe policije. 
Nesmiselno bi bilo določiti drugačne postopke kot tudi določiti 
druge pooblaščene laboratorije. 

27. člen 

Določa pravice in dolžnosti nadzornikov in se ravna po praksi 
preostalih držav alpskega loka, po kateri le-te zagotavljajo red na 
smučišču. Nadzornik izreka odredbe in navodila ter opozorila v 
smislu tega zakona, predlagati uvedbo postopka o prekršku, 
smučarjem preprečevati za druge udeležence nevarne vožnje in 
druga nevarna ali škodljiva dejanja, preprečevati vožnje 
smučarjem s pomanjkljivo ali okvarjeno opremo, urejati gibanje 
oseb ob vstopu na in izstopu s smučišča in ob vstopu na in 
izstopu z žičniške naprave, ugotoviti identiteto udeležencev 
smučarskih nesreč in kršiteljev po tem zakonu, odpravljati 
pomanjkljivosti na smučišču oz. opozarjati upravljavca nanje, 
opozarjati na red in čistočo, o ravnanju smučarjev, za katere 
sumi, da smučajo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali 
psihoaktivnih zdravil, obvestiti policijo in preprečevati smučanje 
osebam, ki s svojim ravnanjem ogrožajo ali ovirajo dmge in ki ne 
upoštevajo njegovega opozorila ali navodila, ter v primeru 
nespoštovanja njegovega ukrepa obvestiti policijo, opraviti ogled 
nesreče z manjšimi posledicami in o ogledu napisati zapisnik s 
skico in fotografijo, v primeru nesreče s hujšimi posledicami 
zavarovati in označiti kraj nesreče, obvestiti reševalce in nuditi 
prvo pomoč do prihoda reševalcev, zavarovati sledove nesreče, 
obvestiti policijo, pomagati policistu pri opravljanju ogleda kraja 
nesreče, organizirati, da so najbližji sorodniki obveščeni o nesreči, 
poskrbeti za opremo in ostalo premoženje poškodovanega in jo 
izročiti lastniku, sorodnikom ali pooblaščenim osebam, obveščati 
reševalno službo in upravljalca o nevarnosti in nesrečah na 
smučiščih. 

28. člen 

Določa posebna pooblastila nadzornika za opravljanje njegovega 
dela in tudi posebna pooblastila policista za ravnanje v določenih 
primerih. Določbe 27. člena so potrebna za vzpostavitev delovanja 
nadzornikov, ki ne potrebuje večje asistence policije. 

Nadzornik ima pooblastilo zoper kršitelje določb zakona predlagati 
uvedbo postopka za prekršek po tem zakonu, policist pa samo 
zoper kršitelje določb sedme alinee tretjega odstavka 24. člena 
tega zakona. 

Nadzornik ali policist ima pravico smučarju prepovedati smučanje 
in odvzeti vozovnico za določen dan brez povračila ali o tem 
obvestiti upravljavca smučišča, ki prekliče veljavnost vozovnice 
in zagotovi prepoved nakupa nove za določen dan, vendar mora 
smučarju omogočiti vrnitev v dolino, če vozovnica to omogoča. 
Ta ukrep lahko uporabi nadzornik tedaj, ko gre za smučarja, ki ga 
je predhodno že opozoril oziroma mu odredil ali podal navodilo v 
skladu s 24. členom zakona ali če gre za smučarja, ki je kršil 
določbe pete in šeste alinee tretjega odstavka 24. člena tega 
zakona. Ta ukrep lahko uporabi policist tedaj, ko gre za smučarja, 
ki je kršil določbe sedme alinee tretjega odstavka 24. člena tega 
zakona. Če smučar ne spoštuje tega ukrepa, nadzornik o tem 
obvesti policijo. 

Ta dolžnost upravljavca je vzpostavljena za potrebe vodenja 
evidence prekrškov, ki jo po zakonu o policiji vodi policija. O 
uporabi iz dugega odstavka je policist dolžan obvestiti upravljavca 
smučišča. Upravljavec mora biti obveščen o tem ukrepu, da bi se 
lahko ustrezno odzval na morebitno ravnanje smučarja. 

29. člen 

Opredeljuje naloge nadzornika pri nesrečah, kar je bila do sedaj 
velika pomanjkljivost in ravnanje udeležencev nesreč. Nadzorniku 
nalaga dolžnost napisati zapisnik o ogledu nesreče s skico in 
fotografijo, ki ga hrani upravljavec smučišča. Fotografija potrjuje 
avtentičnost skice. Zapisnik nadzornik zapiše le v primeru, če 
zakon ne določa drugače - v primeru nesreč s hudimi poškodbami 
zapsnik npr. zapiše policist. Izvod zapisnika se poleg inšpekciji, 
pristojni za nadzor varnosti na smučiščih pošlje tudi udeležencem 
nesreče, zato bodo le-ti lahko v veliko pomoč sodiščem in sodnim 
izvedencem pri ugotavljanju dejanskega stanja v času nesreče 
in tudi zavarovalnicam pri škodnih zahtevkih. 

V primeru nesreče na smučišču so udeleženci nesreče dolžni 
nadzorniku posredovati osebne podatke. 

Obliko zapisnika o ogledu kraja nesreče predpiše minister, 
pristojen za promet. 

30. člen 

Opredeljuje ravnanje nadzornikov in policistov v primeru nesreče, 
katere posledica je huda poškodba ali smrt. 

Dolžnost nadzornika je, da takoj nudi prvo pomoč, pokliče 
reševalce, zavaruje in označi kraj nesreče, zavaruje sledove 
nesreče ter o nesreči obvesti upravljavca smučišča in policijo. 
Če na kraju nesreče ni nadzornika, ima prej navedene dolžnosti 
reševalec ali druga oseba upravljavca smučišča. Policist je dolžan 
priti na kraj nesreče s hujšimi posledicami, opraviti ogled in o 
ogledu napisati zapisnik. Izvod zapisnika se pošlje tudi upravljavcu 
smučišča in inšpekciji Republike Slovenije za nadzor smučišč ter 
udeležencem nesreče. Nadzornik mora policiji pomagati pri 
opravljanju ogleda kraja nesreče. Stanje na kraju nesreče se ne 
sme spreminjati, dokler ni opravljena potrebna preiskava. To ne 
velja, kadar to zahteva reševanje udeležencev nesreče. Sledi 
nesreče se smejo odstraniti šele po končanem ogledu oziroma 
ko tako odloči policist, ki vodi ogled. 

Udeleženec nesreče, ki ni poškodovan oz. mu ni potrebna 
zdravniška pomoč in očividec nesreče, morata počakati na kraju 
nesreče do prihoda policista ali dokler ni končan ogled, razen če 
policist, ki vodi ogled, ne odloči drugače in policistu posredovati 
osebne podatke. Nadzornik mora pri nesreči, v kateri je kdo umrl 
ali bil poškodovan in odpeljan v bolnišnico organizirati, da so 
najbližji sorodniki obveščeni o nesreči, poskrbeti za opremo in 
ostalo premoženje poškodovanega, ki so ostali na kraju nesreče, 
o tem sestaviti uradni zaznamek in jih, če niso potrebni za potrebe 
preiskave, proti potrdilu izročiti lastniku ali od njega pooblaščeni 
osebi ali sorodniku. 

Policist, ki opravlja ogled nesreče na smučišču, mora ograditi del 
smučišča, kjer se je zgodila nesreča, dokler ni opravljenogled, 
lahko pa tudi predlaga upravljavcu prekinitev obratovanja 
posamezne smučarske proge. O prekinitvi obratovanja 
posamezne smučarske proge mora upravljavec smučišča takoj 
obvestiti smučarje in center za obveščanje. 

31. člen 

Določa, da za svoje potrebe oz. za izvajanje svojih nalog evidenco 
o nesrečah vodi inšpekcija, pristojna za nadzor varnosti na 
smučiščih. Inšpekcija bo na podlagi evidence lahko pripravljala 
tudi statistična poročila o varnosti na smučiščih. Zapisniki o ogledu 
nesreče kot del evidence pa bodo lahko vzvod inšpekcijskega 
nadzora. 
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Določbe drugega odstavka v skladu z zakonom o varstvu osebnih 
podatkov navajajo osebne podatke, ki jih vsebuje evidenca. 

32. člen 

Določa kazni v višini do 3.000.000 tolarjev oz. do 160.000 tolarjev 
za upravljavca smučišča oz. odgovorno osebo v primeru kršitve 
določb 6., drugega odstavka 9., 11.,12., 17., drugega odstavka 
19., 21. člena tega zakona ter če ne ogradi dela smučišča po 
odredbi policista (30. člen). 

V primeru, da je imel prekršek za posledico smrt ali hudo telesno 
poškodbo smučarja ali druge osebe, se višina spodnje meje kazni 
za upravljavca smučišča zviša in sicer na 1.000.0000. 

33. člen 

Določa kazni v višini do 1.000.000 tolarjev oz. do 50.000 tolarjev 
za upravljavca smučišča oz. odgovorno osebo v primeru kršitve 
določb prvega odstavka 5., 10., 9., 13., 14., 21. in 30. člena in če 
nadzornik in reševalna služba ne izvajata nalog v skladu z 
določbami tega zakona. 

V primeru, da je imel prekršek za posledico smrt ali hudo telesno 
poškodbo smučarja ali druge osebe, se višina spodnje meje kazni 
za upravljavca smučišča zviša in sicer na 500.0000 tolarjev. 

34. člen 

Določa kazni v višini do 1.000.000 tolarjev oz. do 50.000 tolarjev 
oz. do 100.000 oz. do 500.000 tolarjev tolarjev za organizatorja 
prireditve oz. odgovorno osebo oz. organizatorja prireditve, če je 
ta fizična oseba oz. organizatorja prireditve, če je storil prekršek 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti v primeru kršitve 
določb 15. člena tega zakona. 

V primeru, da je imel prekršek za posledico smrt ali hudo telesno 
poškodbo smučarja ali druge osebe, se višina spodnje meje kazni 
za organizatorja prireditve zviša in sicer na 500.0000 tolarjev. 

35. člen 

Določa kazen v višini do 75.000 tolarjev za prekrške smučarja 
(ravnanje zoper določbe 24. člena), drugo osebo, ki ravna v 
nasprotju z določbami 24. člena tega zakona, osebe, ki odgovarja 

za otroka, če ta stori kakšen prekršek iz osme, devete in desete 
alinee drugega odstavka in druge, tretje, četrte, pete, šeste, osme, 
devete, desete in 11. alinee tretjega odstavka 24. člena tega 
zakona, smučar, ki odkloni odrejeni preizkus s sredstvi ali 
napravami za ugotavljanje alkohola, smučar, ki odkloni odrejeni 
preizkus s posebnimi sredstvi oziroma napravami ali strokovni 
pregled zaradi ugotavljanja prepovedanih drog ali psihoaktivnih 
zdravil. 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek športni delavec, ki ravna v nasprotju s 16. členom tega 
zakona in smučar, ki opravlja organizirano poučevanje smučanja, 
pa ne izpolnjuje pogojev po tem zakonu. Višje sankcije so smotrne 
zaradi kaotičnih razmer pri poučevanju, ko nihče ne ve, »kdo pije 
in plača«. 

Z denarno kaznijo od 25.000 do 250.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek športni delavec (ravnanje zoper določbe 16. člena), če 
je storil prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

Namen člena je predvsem prevzgojno in preventivno delovati 
zaradi udejanjanja pravil dobrega obnašanja na snegu in 
kaznovanja objestnih smučarjev, ter da bi odpravili sedanji nered 
pri poučevanju smučanja, ostro kaznovati kršitelje. 

Členi od 36. do 39. 

Določajo, da do sprejetja predpisov na podlagi tega zakona 
ostanejo v uporabi pravilniki, ki so sedaj v veljavi, rok do kdaj 
morajo biti sprejeti podzakonski predpisi, ki jih določa ta zakon in 
kdaj preneha veljati Zakon o javnih smučiščih (Uradni list SRS, št. 
16/77 in 42/ 86) ter »vacatio legis«. Poleg tega določajo tudi 
obveznosti upravljalcev smučišč, da v enem letu izpolnijo pogoje, 
ki jih določa ta zakon in pridobijo dovoljenje za obratovanje v 
skladu s tem zakonom. Zaradi slabih poslovnih rezultatov 
upravljavcev smučišč v preteklih letih pa predlog zakona 
upravljavcem daje možnost, da se prilagodijo določbam zakona 
tudi v daljšem časovnem obdobju. Določajo blažji režim za 
pridobitev izkaznice nadzornika osebam, ki so do uveljavitve 
tega zakona opravljale rediteljsko delo na smučišču. Nesmiselno 
je namreč dosedanjim redarjem z veliko izkušnjami pri 
vzdrževanju reda in varnosti na smučišču zaradi neizpolnjevanja 
nekaterih pogojev preprečiti opravljati delo nadzornika, če se 
lahko doizobrazijo. Poleg tega bi povzročili tudi osip in pravi manjko 
nadzornikov vsaj v prvih dveh letih po uveljavitvi zakona. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma o 
pridružitvi" 
a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki 

se nanašajo na predloženo gradivo: 
/ 

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

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
/ 

Skladnost predloga akta s predpisi ES 
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 

nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

/ 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
/ 

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

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

Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik? 
/ 

Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. Komisija 
ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 
Sodelovali so strokovnjaki SZS (Tomaž Marušič, Anton Ribnikar, 
Gorazd Bedrač, Tomaž Šumi, Jaro Kalan, Roman Šturm) 
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Predlog zakona o 

POSPEŠEVANJU ZAPOSLOVANJA 

INVALIDOV (ZPZI) 

- prva obravnava - EPA 550 - III 

mag. Janez Drobnič, poslanec 
(skupina poslancev) 

Ljubljana, 29.05.2002 

ZADEVA: PREDLOG ZAKONA 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur.l.RS, št. 48/92) ter 
174. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
(Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94, 3/95-popravek, 28/96, 26/97 in 46/ 
2000) vlagajo podpisani poslanci 

PREDLOG ZAKONA O POSPEŠEVANJU 
ZAPOSLOVANJA INVALIDOV 

in ga pošiljajo v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 3. 
odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije sporočajo, da bo sodeloval pri 
obravnavi predloga zakona na sejah delovnih teles Državnega 
zbora in na sejah Državnega zbora mag. Janez Drobnič. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Slovenija se je po letu 1990 začela srečevati z naraščanjem 
brezposelnosti, ki se je zaustavila leta 1993 in v nadaljnjih letih 
začela celo upadati. Rast brezposelnosti invalidov je sledila z 
določenim zaostajanjem, kar je posledica ureditve v zakonodaji, 
ki varuje invalide pred odpuščanjem. Zato je prišlo do vidnejšega 

naraščanja njihove brezposelnosti s pojavom večjega števila 
stečajev podjetij in upadanja novih zaposlitvenih mest, deloma pa 
tudi zaradi varovanja invalidov pred odpustitvijo, ki se je spremenila 
v svoje nasprotje, saj delodajalci zaradi togih določb ne želijo 
zaposlovati brezposelnih invalidov. Medtem, ko rast brezposelnosti 
nazaduje že nekaj let, rast brezposelnosti invalidov vztrajno in 
vse bolj intenzivno narašča. Zaposlitvene možnosti invalidov so 
se povsem zaprle, kar kaže, da zaposlitvena zakonodaja ni 
primerna in terja spremembo. S sedanjim sistemom zaposlovanja 
invalidov niso zadovoljni niti invalidi, niti delodajalci. 
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Tabela 1: Zaposlenost in brezposelnost v letih od 1991 do 2001 v 
Republiki Sloveniji 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Vsi registrirani 
brezposelni 102.593 129.087 127.056 121.483 119.799 125.189 126.080 114.348 104.583 104.316 
Medletne 
stopnje rasti 11,5 14.4 14,4 13,9 13,9 14,4 14,5 -10,3 -9,3 0,0 
Registrirani 
brezposelni 
invalidi 

4.126 4.374 S. 564 7.165 8.671 10.879 12.528 14.878 17.179 1S.6S4 

Delež 
invalidov med 
brezpooseinimi 

6,0 27J. 5,7 7,0 s,S 9,9 13,0 16,4 17,9 

Na drugi strani se pojavlja vse intenzivnejše zaposlovanje invalidov 
v posebnih, zlasti njim namenjenih invalidskih podjetjih, kar 
predstavlja sedaj edino možnost zaposlovanja invalidov. Z vidika 
principov delovne rehabilitacije in mednarodnih standardov, ki jih 

je prevzela tudi naša država, to ni ustrezno in terja preusmeritev. 
Zaposlovanje v invalidskih podjetij predstavlja določeno obliko 
izločanja in izolacije invalidov, kar ni v skladu z zahtevami po 
integraciji teh oseb v običajno okolje. 

Tabela 2: Invalidska podjetja v Republiki Sloveniji 

Leto 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Število podjetij 49 55 63 95 101 109 118 136 141 

Zagotavljanje zaposlovanja invalidov v invalidskih podjetjih ne 
more biti rešitev za vse brezposelne invalide. Zagotoviti je potrebno 
vzpodbude za zaposlitev na običajnem trgu dela, torej v običajnih 
podjetjih in drugih organizacijah. Za to pa so potrebni drugi ukrepi 
pospeševanja zaposlovanja kot je na primer intenziviranje 
usposabljanja, model kvotnega sistema zaposlovanja ter ukrepi, 
ki tvorijo sistem podpornega zaposlovanja. 

Zaradi demografskih sprememb bo Slovenija v prihodnjih letih 
potrebovala več delovne sile, zato bodo delodajalci morali posegati 
tudi po alternativnih virih - tudi invalidih, vendar samo, če bodo 
ustrezno usposobljeni in konkurenčni. Večja zaposlenost te 
kategorije bo imela nedvomno koristen učinek na blagajne 
pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja 

Status invalida je osebam v Sloveniji priznan s pravnomočno 
odločbo pristojnega organa. Osebe lahko pridobijo status: 

delovnega invalida na podlagi zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju 
vojaškega invalidi po zakonu o vojaških invalidih 
invalidne osebe po zakonu o usposabljanju in zaposlovanju 
invalidnih oseb. 

Največ invalidov v Sloveniji ima status delovnega invalida (cca 
120.000 oseb) in invalidne osebe (cca 35.000). Na trgu dela je 
približno 50.000 invalidov. Natančnih podatkov v Sloveniji ni, kar 
velja tudi za druge države. Iz preje veljavne zakonodaje imamo 
še kategorizirane mladostnike po zakonu o Izobraževanju otrok 
in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki 
ne velja več. 

2. MEDNARODNE INSTITUCIJE IN PREDPISI, KI 
UREJAJO VPRAŠANJA INVALIDOV IN 
NJIHOVEGA ZAPOSLOVANJA 

1. Organizacija združenih narodov: ima oddelek OZN za 
človekove pravice in v njenem okviru Podkomisijo za 
preprečevanje diskriminacije in zaščito manjšin, vendar v njen 
okvir spadajo samo etnične, jezikovne in verske skupine. V času 
desetletja invalidov pa je Generalna skupščina OZN dne 
20.12.1993 sprejela temeljni mednarodni pravni standard za 
bodoče programe, pravne predpise in izvajanja državne 
nacionalne politike s področja invalidskega varstva z naslovom 
"Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov ". Ta 
pravila temeljijo na načelih in osnutkih, ki so zapisana v Svetovnem 
programu delovanja v korist invalidov, in so bili vodilo v času 
desetletja OZN za invalide. Žal je osnovna pomanjkljivost 
standardnih pravil v tem, da niso pravno zavezujoč mednarodni 
dokument, kar pomeni, da ga države članice niso dolžne podpisati 
in ratificirati v svojem nacionalnem zakonodajnem organu. Vendar 
je v uvodu Standardnih pravil zapisano, da le - ta lahko postanejo 
zavezujoča kot "običajna mednarodna pravila, če jih bo uporabljalo 
veliko držav, ki so se odločile spoštovati pravila mednarodnega 
prava". Standardna pravila so privedla do uveljavljanja drugačnega 
koncepta izraza invalidnost, ki namesto iz medicinskega vidika 
izhaja bolj iz socialnega vidika in postavlja v ospredje predvsem 
pojem "neodvisno življenje'. Namen "neodvisnega življenja" je v 
tem, da bi invalidi omogočili sebi in svojim kolegom življenje v 
skupnosti, in se organizirali za skupen boj proti diskriminaciji. 
Program neodvisnega življenja invalidov izhaja iz potrebe invalidov, 
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da sami nadzorujejo službe, ki jih sami potrebujejo, da postanejo 
politično vključeni ter usposobljeni za boljšo pridobitev enakih 
možnosti. Pravica do "neodvisnega življenja" ni omejena le na 
obliko socialnih služb za invalide, temveč pokriva vse vidike 
življenja, kot so npr. izobraževanje, delo, politika, kultura itd. 

2. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO): opredeljuje 
definicijo invalidnosti v "Mednarodni klasifikaciji okvar, prizadetosti 
in oviranosti" (MKB-10, v izvirniku ICD-10), ki je bila sprejeta 
1980. leta in dopolnjena leta 1993. Ta klasifikacija se uporablja v 
medicini za diagnozo bolezni in posledično v mnogih družbenih 
dejavnostih. V slovenščino jo je prevedel Inštitut za varovanje 
zdravja leta 1995. V svetovnih strokovnih krogih je že pred letom 
1980 dozorelo spoznanje, da v zdravstvu ne zadoščajo 
klasifikacije, ki temeljijo le na etiologiji, anatomiji, patologiji in podobnih 
atributih bolezni. Rezultat tega je bila Mednarodna klasifikacija 
okvar, prizadetosti in oviranosti - MKOPO (International Classifi- 
cation of Impairments, Disabilities and Handicaps - ICIDH, WHO 
1980), katere prevod smo dobili pri nas leta 1997 po zaslugi 
uspešnega sodelovanja strokovnjakov Inštituta za varovanje 
zdravja RS in Inštituta za rehabilitacijo RS z zunanjimi sodelavci. 
MKOPO klasificira probleme, povezane z zdravjem in poškodbami 
s poudarkom na atributih zdravstvenega stanja posameznika. 
Poleg tega pa se v zadnjem času vse bolj uveljavlja kot dober 
napotek in priporočilo tudi mednarodna klasifikacija okvar, 
aktivnosti in participacije - ICIDH-2). 

3. Mednarodna organizacija dela (ILO): prvi neobvezujoči 
dokument, ki se nanaša na invalide je bil sprejet že 1955. leta s 
sprejetjem Priporočila štev. 99 o poklicni rehabilitaciji invalidov. 
Konvencija štev. 159 o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov in Priporočilo štev. 168 o poklicni rehabilitaciji in 
zaposlovanju (invalidov), ki sta bila sprejeta 1983. leta sta samo 
nadgradila Priporočilo štev. 99. o poklicni rehabilitaciji invalidov. 

4. Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah iz 
1948 leta: kot pravni dokument OZN opredeljuje invalide najprej 
kot državljane z enakimi pravicami in obveznostmi in zatem kot 
uporabnike socialnih storitev. 

5. Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih 
pravicah: opredeljuje pravico vseh invalidnih otrok do osnovnega 
izobraževanja (Konvencija o otrokovih pravicah iz 1989 leta - 23 
člen, Konvencija proti diskriminaciji izobraževanja iz 1960 leta). 

6. Evropska unija: izvršilni organ EU sprejel naslednje predpise: 
Resolucija Sveta EU z dne 27. junija 1974 o programu 
aktivnosti za poklicno rehabilitacijo hendikepiranih ljudi, 
Resolucija Sveta z dne 18.decembra 1979 o skupnem delu in 
izobraževanju mladih 
Priporočilo Sveta z dne 24. julija 1986 o zaposlovanju invalidov 
v skupnosti (86/ 379/EEC), 
Direktiva Sveta z dne 24. julija 1986 o uresničevanju načela 
enakega obravnavanja moških in žensk v programih poklicne 
socialne varnosti, 
Resolucija Sveta in ministrov za šolstvo v okviru Sveta z dne 
31. maja 1990 o vključevanju invalidnih otrok in mladostnikov 
v splošne vzgojno izobraževalne sisteme (90/C 162/02), 
Sklep Sveta z dne 6. decembra 1994 za ustanovitev 
učinkovitega programa za izvršitev poklicno izobraževalne 
politike Evropske Skupnosti (94/819/EC), 
Resolucija Sveta z dne 29. junija 1995 o zaposlovanju starejših 
delavcev (95/C 228/01), 
Priporočilo Sveta z dne 24. julija 1996 o zaposlovanju invalidov 
v skupnosti (86/379/EEC), 
Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic s seje 
Sveta z dne 20. decembra 1996 o enakih možnostih za invalide 
(97/C 12/01), 

Resolucija Sveta z dne 15. decembra 1997 o zaposlitvenih 
smernicah (98/C 30/ 01), 
Resolucija Sveta z dne 17. junija 1999 o enakih zaposlitvenih 
možnostih za invalide (1999/C 186/02). 

3. OBRAZLOŽITEV POGLAVIJ TER PRIKAZ 
PRIMERJAVE Z DRŽAVAMI EVROPSKE UNIJE 

a) Ocenjevanje invalidnosti/sposobnosti 

Ocenjevanje invalidnosti v naši državi je raznoliko. Imamo več 
vrst invalidskih komisij, upravnih organov in državnih (javnih) 
institucij, ki opravljajo postopke ugotavljanja in ocenjevanja 
invalidnosti/delazmožnosti. To so Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje, Centri za socialno delo ter Občinski upravni organi. 
Za ocenjevanje invalidnosti/delazmožnosti so bili sprejeti različni 
pravni predpisi in različni kriteriji. 

Pregled sedanjega stanja nam pokaže, da je pojem invalidnosti 
opredeljen zelo raznoliko: 

pri delovnih invalidih in invalidnih osebah pomeni ocenjeno 
zmožnost za delo; 
pri vojni invalidnosti in telesni okvari pomeni odstotek okvare 
posameznega organa ali organskega sistema; 

- pri ugotavljanju statusa invalidne je v ospredju le potreba po 
usposabljanju 

• pri kategorizaciji mladostnikov je ugotavljanje zmožnosti samo 
v smislu ugotavljanja potrebe po vključevanju v specifične 
programe izobraževanja, usposabljanja ali delovnega varstva. 

Slabost dosedanjega ocenjevanja invalidnosti/sposobnosti so: 
kriteriji so neenotni in neprimerljivi, kar povzroča, da je sistem 
nepregleden, socialni transferji prekrivajoči in tudi nepravični; 

- ne upošteva določenih vrst »invalidnosti« in z njimi povezanih 
posledic na življenje in delo, kot so duševna bolezen, mentalna 
retardacija, itd); 

- je samo horizontalno (vrsta invalidnosti), ne pa tudi vertikalno, 
kar bi pomenilo določanje stopnje invalidnosti. 
v sistem ocenjevanja ni vključena dimenzija posledic na delo 
in življenje, saj je v bistvu to le medicinski model (deloma 
funkcionalni), ne upošteva ali ne zajema pa drugih posledic 
kot je na primer potreba po pomoči (socialni, družinski, itd.). 

Sodoben koncept ocenjevanja invalidnosti vse bolj temelji na 
funkcionalno-ergološkem konceptu ter na socio-kulturni podlagi. 
Na podlagi teh konceptov je Mednarodna organizacija dela sprejela 
tridimenzionalni sistem za ocenjevanje invalidnosti, t.i. ICIDH (In- 
ternational Classification of Impairment, Dissability and Handi- 
cap), ki ga kot podlago za ocenjevanje invalidnosti uvaja tudi 
predlog zakona. Nov model ocenjevanja invalidnosti mora 
zagotoviti lažje iskanje in določanje ustreznega delovnega mesta, 
zaposlitve ali usposabljanja invalida. 

Enotnih kriterijev ali podlag za ocenjevanje invalidnosti do sedaj 
nismo imeli. Predlog novega zakona uveljavlja nov mednarodno 
primerljiv model za vse postopke ocenjevanja invalidnosti, vendar 
bo njegova uresničitev dolgotrajna. Za osebe, ki statusa 
invalidnosti nimajo priznanega, pa bo uresničljiv že s tem zakonom 
in sprejemom podzakonskega akta - pravilnika. 

Zaradi bolj strokovnega in celovitega pristopa bodo stroški na 
eno obravnavo nekoliko višji, skupni strošek pa bo nižji od 
dosedanjega. Letno se predvideva med 8000-9000 obravnav, 
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kar pomeni približno za 30% manj obravnav kot doslej, ko so le te 
potekale v okviru 4 komisij. Zato sprejetje novega sistema 
ocenjevanja invalidnosti in delazmožnosti pomeni znatne finančne 
prihranke, kar bo posledica nižjih stroškov dela ocenjevalnih 
komisij. 

Mednarodni primerjalni pregled opredelitve 
invalidnosti 

AVSTRIJA 

ne pozna splošne definicije invalidnosti v smislu zveznega 
zakona, 
definicija invalidnosti kot permanentna funkcionalna okvara, 
ki je posledica nepravilnega fizičnega, duševnega, psihičnega 
počutja oziroma pogojev in se ugotavlja z aktom za 
zaposlovanje invalidnih ljudi (BEinstG) 
kvotni sistem in dostop do zaščitenega dela pod posebnimi 
pogoji je usmerjen na ljudi z medicinsko priznano stopnjo 
invalidnosti čez 50% in sposobnostjo delati najmanj polovico 
delovnega časa; registracija je potrebna; ko je prijava izvršena, 
je ni več mogoče preklicati; 

- za potrebe izvajanja aktivne politike zaposlovanja se uporablja 
širša definicija, po kateri se vključuje v ukrepe tiste ljudi, ki so 
omejeni v delovni sposobnosti zaradi invalidnosti; v tem 
primeru uradna ocenitev medicinskega strokovnjaka ni vedno 
zahtevana; 

- definicija izključuje večino oseb z psihiatričnimi težavami, 
imajo register invalidov 

DANSKA 

- rSi splošne definicije invalidnosti v danski zakonodaji, 
funkcionalna definicija invalidnosti v povezavi s specifičnimi 
družbenimi področji (delo, dom, izobraževanje...) je bila 
prilagojena, medicinsko potrjena omejitev delovne 
sposobnosti z najmanj 50% zaradi fizičnih, mentalnih ali 
socialnih vzrokov, kar je prvi pogoj za pridobitev invalidske 
pokojnine 
registra invalidov nimajo, niti nimajo statističnih podatkov o 
zaposlenih invalidih, niti ne o brezposelnih. 

FRANCIJA 

- zakon za invalide, ki se nanaša na vse invalidne osebe ne 
glede na vzrok, vrsto ali stopnjo invalidnosti 
ocenitev invalidnosti in delovne sposobnosti v skladu s 
standardi WHO izvrši multidisciplinarna strokovna komisija 
(COTOREP) skupaj z invalidom oziroma njegovim / njenim 
zastopnikom 

- ni generalnega registra invalidov; zaradi kvotnega sistema 
delodajalci zahtevajo regisrtracijo 

NEMČIJA 

- definicija invalidnosti kot permanentna funkcionalna okvara, 
ki je posledica nepravilnega fizičnega, duševnega ali 
psihičnega stanja 
kvotni sistem in dostop do zaščitnih delavnic je usmerjen na 
ljudi, ki imajo medicinsko potrjeno stopnjo invalidnosti preko 
50%, ali za tiste, ki jim je Zavod za zaposlovanje ugotovil 
stopnjo invalidnosti preko 30% 

imajo register invalidov; prijavljene osebe dobijo kartico, na 
podlagi katere so oproščeni potnih stroškov ter so jim 
zmanjšani stroški telefonskih pogovorov in druge ugodnosti; 
stopnjo invalidnosti ugotavljajo zdravniki. 

NIZOZEMSKA 

ni enotne definicije invalidnosti; vsak pravni akt glede na cilje 
in vsebino posebej določa invalidnost (zaščitno zaposlovanje, 
zakon o zaposlovanju invalidov) 
zakonodaja je posvečena invalidskim ugodnostim, zaščitnemu 
zaposlovanju in na podlagi zakona o zaposlovanju prizadetih 
delavcev, ki uporablja različne definicije invalidnosti 
ni sistema registracije prijave invalidov od delodajalcev se 
zahteva arhiviranje in evidentiranje števila zaposlenih invalidov. 

ŠVEDSKA 

ni enotne pravne definicije invalidnosti, 
poklicno je invalid evidentiran skozi zaposlovalno pisarno, če 
ima kot iskalec zaposlitve funkcionalno okvaro in potrebe po 
posebnih ukrepih za svetovanje, usposabljanje in rehabilitacijo 
ali če ne more dobiti zaposlitve brez posebnih ukrepov, 

- zakon vsebuje pravice do osebne asistence, ki se uporablja 
za duševno prizadete ljudi ali tiste invalide, ki potrebujejo stalno 
pomoč in skrb. 

VELIKA BRITANIJA 

ni enotne definicije invalidnosti; 
različne definicije se uporabljajo na različnih družbenih 
področjih 
oseba je prijavljena na zavodu za zaposlovanje kot delno 
prizadeta pri pridobitvi ali ohranjanju delovnega mesta; 
medicinska poročila so nujna 
"nezmožnost za delo" uporablja določene ugodnosti kot 
invalidske olajšave 

- "stopnja nezmožnosti" uporablja olajšave po strogih kriterijih 
ugotavljanja nezmožnosti (poseben predpis). 

b) Usposabljanje invalidov 

Proces usposabljanja v Republiki Sloveniji se opredeljuje kot 
kontinuiran in koordiniran rehabilitacijski proces, ki obsega različne 
aktivnosti od svetovanja za poklic in zaposlitev, psihosocialne 
rehabilitacije predpoklicnega treninga, izobraževanja, 
usposabljanja na delovnem mestu idr.. Zakon predvideva 
zagotavljanje usposabljanja z določenimi ukrepi in sicer; 

poklicnim in strokovnim usposabljanjem in izobraževanjem; 
usposabljanjem na delovnem mestu in prilagajanjem na delo 
pri delodajalcu; 

- zagotavljanjem učnih pripomočkov; 
finančno pomočjo v času usposabljanja. 

Usposabljanje/izobraževanje v ožjem pomenu besede lahko 
poteka na več načinov: 

usposabljanje v zavodih za usposabljanje invalidnih oseb; 
praktičnim delom na ustrezno prilagojenem delovnem mestu; 
s pridobitvijo strokovne izobrazbe; 
s šolanjem na ustreznih šolah. 
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Sedaj pristojne institucije delajo predvsem na podlagi naslednjih 
pravnih virov: 

Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (Ur.. I. 
SRS, št. 18/76) 
Zakon o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov 
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Ur. I. SRS, št. 
19/76) 

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti (Ur.l.RS, št. 5/91) 

- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, 
št. 12/92, 13/93, 5/94, 7/96, 54/98, 106/99) 

- Zakon o socialnem varstvu (Ur. I. RS, št. 54/92,13/93, 41/99, 
26/2001) 
Zakon o vojnih invalidih (Ur. I. RS, št. 63/95) 

Na podlagi analize obstoječega stanja usposabljanja invalidov za 
delo in poklic je mogoče ugotoviti, da imajo pravico do usposabljanja 
za delo in zaposlitev vse skupine invalidov, vendar pa je število 

Usposabljanje se še vedno vse prevečkrat razumeva kot 
enkratno aktivnost v mladostnem obdobju ali po poškodbi, in ne 
kot trajen proces v človekovi delovni karieri. Zato v Sloveniji 
ponudba izobraževanja in usposabljanja ter interesi invalidov in 
delodajalcev še niso prilagojeni tem zahtevam. 

Za usposabljanje so pristojne lahko specializirane institucije, ki 
imajo programe in način usposabljanja prilagojene prizadeti 
populaciji, ali pa splošne oblike, ki so namenjene običajni populaciji. 
Čeprav je težnja sodobnih strategij usposabljanja predvsem v 
rednih institucijah ob ustrezni osebni in strokovni pomoči, so 
specializirane oblike prav tako pomembne. 

S sistemom zavodov za usposabljanje zagotavlja država osnovno 
izobraževanje in poklicno usposabljanje tistim invalidom, ki so 
prizadeti od rojstva, ali pri katerih je invalidnost nastala v 
mladostnem obdobju. Vendar pa je bilo v zadnjih petih letih ukinjenih 
kar nekaj oddelkov s skrajšanim programom v kovinarski, lesni 
in papirni stroki, ki so bili namenjeni posebej Invalidom, s čemer 
so se slednjim zmanjšale možnosti poklicnega izbora. To področje 
je urejeno s šolsko zakonodajo, ki je v pristojnosti Ministrstva za 
šolstvo. 

' Ocena števila zaposlenih na podlagi ankete o kadrovskem potencialu, 
Republiški zavod za zaposlovanje 1997. 

napotitev v posamezne programe, zlasti za delovne invalide, zelo 
majhno. Ob tem je potrebno opozoriti, da zaradi problema definicije 
invalidnosti in postopka pridobitve statusa, te pravice nimajo vsi 
posamezniki, ki so zaradi okvare zdravja ovirani pri vključevanju 
v delo in zaposlitev. 

Poklicna rehabilitacija pretežno zajema izobraževanja na srednji, 
višji in visoki stopnji, ki zagotavljajo pridobitev novega poklica. Po 
podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je v 
obdobju med letom 1993 in letom 1997 pridobilo pravico do poklicne 
rehabilitacije letno med 80 in 225 delovnih invalidov II. in III. 
kategorije, oziroma med 2 % in 3 % vseh delovnih invalidov II. in 
III. kategorije, ki so ta status pridobili v tekočem letu. Za izvajanje 
poklicne rehabilitacije je bilo leta 1993 porabljeno 70 mio SIT in 
preko 200 mio SIT leta 1997. Kljub temu, da se število vključenih 
v usposabljanje iz leta v leto povečuje, je glede na delež, ki ga 
predstavljajo vključitve v odnosu do števila novih invalidov, 
vključevanje v usposabljanje bolj izjema kot pravilo. 

Mednarodna primerjava usposabljanja invalidov 

V večini držav temelji pomoč invalidom na načelu, da ima 
usposabljanje prednost pred rento. Zatorej ima pomoč invalidom 
pri njihovem usposabljanju za pridobitno delo vlogo 
najpomembnejšega ukrepa. Navedeno načelo usmerja tako delo 
javnih in zasebnih institucij za usposabljanje kot tudi oblikovanje 
finančnih instrumentov, ki stimulirajo vključevanje v usposabljanje 
namesto upokojevanja. 

Sodobni pristopi pri usposabljanju invalidov težijo k večjemu 
vključevanju le-teh v običajne oblike usposabljanja (integriran 
način), manj pa k ustanavljanju novih, ki temeljijo na izločanju in 
zaznamovanju. Za takšno rešitev imajo prilagojene arhitekturne 
standarde, izobraževalne programe (individualizirani pouk) in 
dobro organizirano izobraževanje odraslih. Možnosti usposabljanja 
so sledeče: 
- usposabljanje oziroma šolanje v običajnih šolah, 
- usposabljanje oziroma šolanje v posebnih šolah in zavodih, 
- priprava na zaposlitev v specializiranih centrih, 

usposabljanje v invalidskih delavnicah, 
- usposabljanje oziroma treningi pri delodajalcih 

AVSTRIJA 

Avstrija poskuša zagotavljati vse večjemu delu mladih invalidov 
vključevanje v običajne oblike izobraževanja ali poklicnega 
usposabljanja, čeprav imajo tudi posebne centre za usposabljanje. 
Poleg osrednjega centra za poklicno rehabilitacijo BBRZ imajo 
tudi manjše, ki izvajajo poklicno orientacijo. Poleg tega je več 
manjših centrov, ki izvajajo »necertificirano« usposabljanje za 
različne skupine invalidov. 

Tabela 3; Usposabljanje in zaposlenost invalidov v letu 1997 

Usposabljanje / zaposlenost / brezposelnost število 
vključenih 

(1) število usposabljanj, ki jih je posredoval Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje 

1.088 

(2) število vključenih v usposabljanje preko Zavoda za 
pokojninsko In invalidsko zavarovanje 

97 

(3) Brezposelni invalidi 10.897 
(4) Zaposleni invalidi1 (ocena) 28.000 
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Tisti, ki se vključujejo v tečaje in usposabljanje, pridobijo pravico 
do denarne pomoči pri Zavodu za zaposlovanje. Pod določenimi 
pogoji je plačnik takih usposabljanj tudi nezgodno zavarovanje ali 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zavod za zaposlovanje 
zagotavlja različne oblike usposabljanja, tudi vajeništva, 
usposabljanja na delovnem mestu, učnih delavnicah in podobno 

Sicer pa v skladu z Zakonom o zaposlovanju invalidov Zvezno 
socialno skrbstvo zagotavlja ortopedsko pomoč, usposabljanje 
in šolanje, kot tudi pomoč pri nabavi avtomobila, nadomestila za 
pomoč pri mobilnost in različne oblike tehnične pomoči (slepi, 
gluhi, itd.). 

Zavod za zaposlovanje zagotavlja kritje stroškov za bivanje v 
času usposabljanja, šolanja, vožnje idr. 

DANSKA 

Kadarkoli je potrebno invalida usposobiti za življenje in delo, se 
mu zagotavlja pomoč za usposabljanje, poklicno rehabilitacijo ali 
preusposabljanje 

Kadar so zgoraj navedeni programi v skladu s postavljenim 
programom poklicne rehabilitacije se zagotavlja fiksna 
rehabilitacijska denarna pomoč v višini 11.000 DKr na mesec. Za 
tiste, ki so mlajši od 23 let je ta pomoč za pol manjša, če specifične 
okoliščine ne zahtevajo drugače. Poleg navedene pomoči se 
invalidom krijejo tudi posebne stroške, ki so povezani z 
usposabljanjem. Rehabilitacijska denarna pomoč lahko traja največ 
pet let, pri čemer lahko občina podaljša to trajanje v primeru 
posebnih okoliščin. Zagotavlja se samo v primeru, če se izvaja 
program rehabilitacije. Posebna pomoč se zagotavlja za nabavo 
učnih pripomočkov, orodij ali opremo delovnega mesta, če je to 
potrebno pri usposabljanju na delovnem mestu. Zagotovljeno je 
tudi plačilo stroškov različnih tečajev ali šolanja. 

FRANCIJA 

V skladu z zakonom imajo invalidi dostop do usposabljanja in 
izobraževanja enako kot druge neinvalidne osebe. Vendar se 
dogaja, da so te možnosti v praksi večkrat zelo omejene zlasti za 
tiste z mobilno oviranostjo. 

Imajo posebne centre za usposabljanje za tiste, ki so postali 
invalidni pozneje in potrebujejo prekvalifikacije, vendar je čakanje 
na vključitev razmeroma dolgo. 

V zadnjem času se veliko v večji meri izvaja začetno poklicno 
usposabljanje, usposabljanje na delovnem mestu ter 
prekvalifikacije v času zaposlovanja. Na ta način pridejo osebe 
prej do zaposlitve. 

Iz posebnega sklada za zaposlovanje invalidov se zagotavlja 
stroške usposabljanja in integracije v delo (adaptacija delovnega 
mesta, pomoči, stroški usposabljanja in šolanja, itd.). 

NEMČIJA 

V skladu z zakonodajo je zagotovljena poklicna rehabilitacija 
vsakomur, ki jo potrebuje in mu je tudi priznana. Zagotavljajo jo 
zavarovalnice, socialno skrbstvo in socialne ustanove in Zavod 
za zaposlovanje. Poklicna rehabilitacija v širšem pomenu obsega: 
predpoklicni trening, motivacijske delavnice, usposabljanje v 
invalidskih podjetjih, delovne preizkuse itd. 

Osebe so glede na svojo prizadetost upravičene do pomoči, ki jo 
lahko zgubijo, če odklonijo ukrepe poklicne rehabilitacije ali 
zaposlovanja. V času poklicne rehabilitacije se iz javnih fondov 
(nosilci rehabilitacije) krijejo stroški tečajev, šolanja, prevozov, 
bivanja, opreme delovnega mesta itd. 

ŠVEDSKA 

Švedski sistem poklicne rehabilitacije temelji na: načelu enakosti, 
participacije, samoodločanja in vplivanja, izogibanju dodatnim 
stroškom ter na zagotavljanju enakega standarda vsem ne glede 
na invalidnost. 

Ker Švedska nima uvedenega kvotnega sistema za zaposlovanje 
invalidov ima v večji meri razširjene programe in ukrepe 
usposabljanja in vzpodbujanja zaposlovanja. Osebe, ki se 
vključujejo v program rehabilitacije so upravičene do kritja 
prevoznih stroškov, usposabljanja na delovnem mestu, 
svetovanja, učnih pripomočkov, psihosocialne priprave na 
zaposlitev in izobraževanja vse do akademske izobrazbe. 
Programi usposabljanja upoštevajo posameznikove delovne 
sposobnosti in situacijo na trgu dela, torej povpraševanje po 
delavcih: Glede na to imajo oblikovane različne zaposlitvene 
sheme kot npr. za mlade, odrasle invalide, začasne s ciljem 
pridobivanja osnovnih delovnih izkušenj idr. 

VELIKA BRITANIJA 

Temeljni akt politike je Zakon o (zaposlovanju) invalidov (1944), 
ki določa registracijo invalidov, upravne zadeve, poklicno 
rehabilitacijo in usposabljanje specializirane institucije za 
usposabljanje. Sistem zagotavljanja denarne pomoči za čas 
brezposelnosti in priprave na zaposlitev je v Veliki Britaniji izredno 
zapleten. 

Za usposabljanje invalidov je na voljo veliko različnih centrov za 
usposabljanje med njimi tudi specializiranih za invalide. Ti centri 
delujejo v povezavi (pogodbe) z oddelkom za zaposlovanje pri 
Vladi. Za vsakega mora biti izdelan zaposlitveni načrt in v skladu 
z načrtom se zagotavlja tudi usposabljanje. Udeleženci 
usposabljanja prejemajo za 10 F večje tedensko nadomestilo, 
kot sicer znaša za tiste na čakanju (42 F) ter tudi nadomestilo za 
vožnjo in stroške šolanja. 

Statistični podatki o deležu invalidov, ki so vključeni v poklicno 
usposabljanje, so težko dostopni in slabo primerljivi! 

Ob tem je potrebno opozoriti na miselni obrat, po katerem se 
poklicna rehabilitacija ne obravnava več kot pravica, ki jo je 
potrebno "iztožiti", nasprotno, službe svetovanja si prizadevajo 
povečati zanimanje čim večjega deleža prizadetih oseb za 
programe usposabljanja oziroma jih odvrniti od rentnlh teženj in 
jim tako zagotoviti ekonomsko in socialno samostojnost. To 
seveda v dolgoročnem smislu pomeni tudi zmanjševanje socialnih 
transferjev. V razvitih državah se invalidi vključijo pred zaposlitvijo 
v najmanj en program usposabljanja ali priprave na delo, mnogim 
pa je potrebnih celo več programov. 

Spremenjena je tudi vloga invalidskih delavnic, ki se vse bolj 
spreminjajo v socialna podjetja, pri čemer poleg pridobitne 
zaposlitve nudijo še usposabljanje in podporo za vključitev v 
običajno delovno okolje. 

V zadnjem času poteka tako v zahodnoevropskih kot tudi v 
vzhodnoevropskih državah intenziven razvoj izobraževanja 
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odraslih, kar se odraža na vse širši izobraževalni ponudbi za 
odrasle invalide. Za takšen razvoj sta dva ključna razloga: (1) 
usposabljanje se finančno izplača in je cenejše od upokojitve ter 
(2) v življenju se je zaradi zahtev trga potrebno večkrat do- ali 
preusposabljati. Ponudba izobraževalnih oblik se razširja 
predvsem v smeri privatiziranih ali polprivatiziranih oblik (koncesije, 
pogodbe). Posebne organizacijske oblike, ki so zanimive tudi za 
invalide, so učne delavnice in učna podjetja, ki so postala marsikje 
sestavni del prenovljenih invalidskih delavnic ali rehabilitacijskih 
centrov. V Evropi deluje preko 3.000 učnih podjetij in veliko število 
učnih delavnic. 

c) Zaposlovanje invalidov 

Zaposlovanje invalidov postaja vedno bolj pomembno tudi iz 
ekonomskega vidika, ker so raziskave pokazale, da je ustrezna 
usposobitev ter zaposlitev invalidnih oseb najbolj racionalna in 
ekonomsko najbolj učinkovita oblika pomoči osebam z 
invalidnostjo. Zlasti v času, ko se razvite države soočajo z 
demografskim nazadovanjem in s tem tudi deficiti v pokojninskih 
in zdravstvenih blagajnah, postaja vprašanje zaposlovanja 
invalidov tudi makroekonomsko zanimiva rešitev. 

Dosedanji ukrep za spodbujanje zaposlovanja pod splošnimi pogoji 
je določal, da imajo invalidi prednost pri iskanju zaposlitve v 
primeru, če izpolnjujejo zahteve določenega delovnega mesta, 
tudi kvotni sistem je bil predviden v zakonu, vendar se ta ukrep ni 
nikoli izvajal. Varovanje zaposlenih invalidov pred odpustom z 
dela je urejeno tako, da invalidna oseba lahko izgubi zaposlitev 
samo s svojim pristankom ali pa v primeru, če se invalidni osebi 
ponudi drugo primerno delovno mesto za nedoločen čas pri 
drugem delodajalcu. Vključitev v delo je pomemben dejavnik, saj 
se na tak način najlažje doseže integracija invalidov v normalni 
tok življenja v okviru človeške skupnosti. Če invalidna oseba ni 
udeležena v delovnem procesu, je izločena in ovirana v smislu 
vključitve v skupnost. 

Premagati je potrebno predvsem negativni odnos do invalidnih 
delavcev s strani delodajalcev. 

1. Zaposlovanje invalidov pod splošnimi pogoji se znižuje, 
njihova brezposelnost pa hitro narašča; 

2. Invalidi sami se premalo vključujejo v programe usposabljanja 
in v programe izobraževanja; 

3. Zaradi prekratkega usposabljanja nimajo možnosti 
napredovanja v okviru doseženega poklica in tudi ne v okviru 
podjetja, kjer so zaposleni; 

4. Relativno ugoden sistem nadomestil in pomoči za čas 
brezposelnosti jih ne motivira za nadaljnjo zaposlitev; 

5. Tudi na strani delodajalcev obstaja premajhen interes za 
zaposlovanje invalidov zaradi nastajanja dodatnih stroškov 
glede njihove zaposlitve ter zaradi njihove manjše delovne 
učinkovitosti in zakonsko prepovedjo njihove odpustitve. V ta 
namen je treba z ukrepi aktivne politike zaposlovanja doseči: 

Ukrepi zaposlovanja, ki jih definira predlog novega zakona; 
a) izvajati subvencioniranje plač invalidov; 
b) izvajati sofinanciranje adaptacije delovnih mest in tehničnih 

pripomočkov za težko prizadete invalidne osebe; 
c) osebna pomoč druge osebe 
c) kvotni sistem obveznega zaposlovanja; 
d) izvajati sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest; 

Subvencioniranje plač invalidov in prilagoditev 
delovnega mesta - mednarodni pregled 

AVSTRIJA 

subvencija plače: zagotavlja jo Zavoda za zaposlovanje ali 
Zvezni in deželni uradi za socialne zadeve; ta oblika 
vzpodbude ni opredeljena z zakonom-uveljavlja se kot ukrep 
aktivne politike zaposlovanja; 

- med obdobjem do 12 mesecev je v celoti pokrita višina 
stroškov subvencije plače; 
tehnična pomoč, denarna pomoč za prilagoditev delovnega 
mesta in tehnična podpora je zagotovljena od predhodno 
navedenih služb 

- druge finančne spodbude; delodajalec ni obvezen zaposliti 
invalida v okviru kvotnega sistema, ki so mu ponujeni kot 
bonusi kompenzacijskega odškodninskega sklada. 

DANSKA 

višina subvencije plače; do 50% je zagotovljena skozi 
posamezne zaščitne oblike zaposlovanja v javnih institucijah 
in privatnih družbah 

- zagotovljeni so tudi stroški plačila mentorstva; drugi stroški 
usposabljanja so subvencionirani; 
tehnična pomoč, denarna pomoč je zagotovljena za tehnično 
podporo za ohranjanje ali izboljšanje delovne sposobnosti 
posameznega invalida; podlaga za zagotavljanje tehnične 
pomoči je v Zakonu o socialni pomoči, ki to pomoč definira 
razmeroma široko; 

- denarna pomoč za tehnično podporo presega 200.000 DKr. 

FRANCIJA 

subvencioniranje plače je zagotovljena do dveh let zaposlitve 
in jo Izplačujejo iz fonda, v katerega vplačujejo tisti delodajalci, 
ki ne zaposlujejo obveznega števila invalidov po kvotnem 
sitemu; 
tehnična pomoč\e predvidena za prilagoditev delovnega okolja 
in je delodajalci ne koristijo pogosto; 
kot druga oblika stimulacije .je delodajalcem ponujen znesek 
5.000 FF za vsakega zaposlenega invalida, kot oblika za 
odpiranje novega delovnega mesta. 

NEMČIJA 

- subvencija plače: subvencijo zagotavlja zavod za 
zaposlovanje za čas trajanja do treh let zaposlitve; za prvih 
šest mesecev znaša subvencija v višini celotne plače invalida, 
v naslednjih obdobjih pa se subvencija zmanjšuje, tako da 
znaša v zadnjem letu 60 % plače invalida; 

- trajna oblika subvencije v višini do 600 DEM, ki jo pridobi 
delodajalec s strani socialnega skrbstva (upravljavec 
posebnega fonda za zaposlovanje invalidov) za težko 
prizadete invalide; delodajalci se pogosto poslužujejo te oblike 
pomoči; 

- tehnična podpora je zagotovljena za prilagoditev delovnih 
mest, odpiranje novih delovnih mest, posodobitev delovnih 
mest in tehnične prilagoditve; 

- (leta 1992 so v ta namen porabili 56,5 mio DEM). 
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NIZOZEMSKA 

subvencioniranje plače: ta vrsta pomoči je zagotovljena od 
posebneg fonda (Joint Medical Service) in lahko znese največ 
20% vrednosti plače; 
tehnična podpora je zagotovljena skozi industrijske 
zavarovalnice in skozi delovno medicinsko službo, ki se 
odloča za potrebne prilagoditve delovnega mesta, kot to 
določa Zakon o zaposlovanju hendikepiranih oseb. 

ŠVEDSKA 

subvencija plače: prej je bila subvencija enaka za vse, nato 
pa se je vsota začela oblikovati na podlagi pogajanj za 
vsakega posameznika v povezavi z delodajalci, višina se 
določa na osnovi sposobnosti in stopnje funkcionalne 
prizadetosti; leta 1994 je bilo rešenih 52 000 primerov; 
tehnična pomoč: državni organ zagotavlja primarno tehnično 
pomoč za prilagoditev delovnega mesta za nezaposlene 
invalide (funkcionalno prizadeti) oziroma za prvih šest 
mesecev zaposlitve; 
socialna zavarovalnica lahko prispeva delež stroškov za 
tehnično pomoč za delavce; 

- številne agencije nosijo odgovornost za kritje tehnične pomoči, 
kar včasih povzroča precejšnje težave zaradi nedorečenosti 
obveznosti posameznega izvajalca. 

VELIKA BRITANIJA 

tehnična pomoč: v skladu z delovnim programom 
zaposlovanja iz 1994 leta je sektor zaposlovanja prevzel 
stroške fizične prilagoditve delovnih mest, nakupa in 
prilagoditve posebne opreme; 
zgoraj navedenih postopkov prilagajanja pred 1994 letom ni 
bilo veliko; 

- državno podprto zaposlovanje (subvencionirano) je bilo 
ponujeno številnim invalidnim ljudem z delovno sposobnostjo 
med 30%- 80 %. 

(vir: Mandatory Employment or Equal Opportunities? Employ- 
ment Policies for People with Disabilities in the UN-European Re- 
gion, European Centre for Social Welfare Policy and Research, 
Vienna 1995) 

č) Kvotni sistem 

Drug takšen ukrep, ki ga bo v ta namen uvedla država, je vpeljava 
kvotnega sistema obveznega zaposlovanja invalidnih ljudi pod 
splošnimi pogoji zaposlitve. Kvotni sistem pomeni torej način 
obveznega zaposlovanja invalidnih delavcev v običajnem 
delovnem okolju, kar pomeni tudi proces integracije v družbi. Na 
tak način se bo zmanjšal pritisk na državo glede ustanavljanja 
novih invalidskih podjetij, prišlo bo do večjega zaposlovanja pod 
splošnimi pogoji. 

Razlogi za uvedbo kvotnega sistema so sledeči: 
- namen tega ukrepa je omogočiti večje zaposlovanje invalidnih 

oseb; 
- omenjeni ukrep bo enakomerneje porazdelil socialno breme 

na vse delodajalce; 
- na tak način se bodo znižali tudi stroški socialnih transferov. 

Predložena rešitev v zakonu je naslednja: 
- uvedba obvezne kvote v višini od 2 do 8 %, 
- tisti, ki ne izpolnjujejo obveznosti zaposlovanja (javni in 

privatni), plačajo prispevek, 
- tisti, ki izpolnijo obveznosti po kvotnem sistemu, pridobijo 

lahko subvencijo plače. 

Prispevki se vplačajo v proračunski sklad za zaposlovanje 
invalidov. Iz tega sklada se financirajo subvencije plač invalidov v 
posebnih organizacijah za zaposlovanje invalidov in razvoja novih 
programov v teh organizacijah. 
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Mednarodni pregled kvotnega sistema 

Tabela 4: Mednarodna primerjava vpeljave kvotnega sistema 

DRŽAVA PREDPIS SEKTOR SUBVENCIJA 
REZULTAT 
AVSTRIJA 

• Y ' ** 

zakon o 
zaposlovanju 
invalidov, 1969 

javni in zasebni 
sektor- 
4%, najmanj 50% 
zmanjšana 
dela zmožnost 

izravnalni davek , ki se 
plačuje v posebni sklad 

dober učinek 

BELGIJA 

^ .V a 

• --Mt.riS*- 

zakon o socialni 
integraciji 
invalidov, 1963 

javni in privatni sektor 
z več kot 20 delavci 
1200 del.mest. 

jih ni majhen učinek 

FRANCIJA 
. - . ..r ' . • 

zakon o 
pospeševanju 
zaposlovanja 
invalidov, 1987 

javni in privatni sektor 
z več kot 20 delavci, 
6% kvota 

plačilo kompenzacije v 
sklad za poklicno 
integracijo invalidov 

dober učinek 

NEMČIJA • 
-t 

; ; •■''.•j - 

zakon o težko 
prizadetih 
invalidih, 1974 

javni in privatni sektor 
z več kot 16 delavci, 
6% kvota 

45% odškod. sklada se 
financira na lokalni 
ravni, 55% odškod 
sklada se financira na 
državni ravni 

dober učinek 

NIZOZEMSKA 
C-£' • h V: : # 

zakon o 
zaposlovanju 
hendikepiranih 
1986 

javni in privatni sektor, 
5% kvota 

jih ni majhen učinek 
razmišlja se o 
obligatorni 
uvedbi kvote 

VELIKA 
BRITANIJA 

-'v; 

zakon o 
zaposlovanju 
invalidov, 1944 in 
1958 

privatni sektor z 
najmanj 20 
zaposlenimi, 3% 
kvota 

globa v višini največ 
400 funtov, zapor ali 
oboje 

majhen učinek 

CIPER 

i|pp 
• 

zakon o dolžnosti 
nameščanja 
učiteljev z 
invalidnostjo 

3% prostih delovnih 
mest je rezerviranih 
za učitelje z 
invalidnostjo 

GRČIJA • ' 

^lii^ . i nJrA* . •s • 

zakon o varstvu 
invalidnih oseb, 
1986 ministrski 
odlok 

v javnih službah , kjer 
so zaposleni vsaj trije 
pravniki, mora biti 
med njimi vsaj en 
pravnik INVALID 

IRSKA v •: . 
t 

sklep vlade, 
1977 

3% delovnih mest v 
javnem sektorju 
rezerviranih za 
invalide 

ni sankcij dober učinek 
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Tabela 5: Mednarodna primerjava vpeljave kvotnega sistema (nadaljevanje) 

DRŽAVA CILJNA KAT EG. PENALI UVEDBA 

f® 

tista podjetja, ki 
zaposlujejo več 
kot 25 delavcev 

1800 ATS na 
mesec za vsakega 
nezaposlenega 
invalida 

69.369 zaposlitev v 14.149 podjetjih, ki so 
udeleženi v kvotnem sistemu 
40.030 teh zaposlitev je zagotovljeno 
invalidom 

FRANCIJA tista podjetja, ki 
zaposlujejo več 
kot 20 delavcev 

obstajajo število zaposlenih invalidov je v treh letih 
naraslo za 6x 

i® 

tista podjetja, ki 
zaposlujejo več 
kot 16 delavcev 

200 DEM na 
mesec za vsakega 
nezaposlenega 
invalida 

163.000 delodajalcev je udeleženo v 
kvotnem sistemu, 

NIZOZEMSKA 10.000 HFL letno 
na vsakega 
nezaposlenega 
invalida 

kvotni sistem še ni pokazal učinkov 

BRITANIJA 
tista podjetja, ki 
zaposlujejo več 
kot 20 delavcev 

ni določeno tukaj kvotni sistem ni bil uspešen ter je 
kvota padla v 30 letih od 61% na 20% 
(1961-1991) 

(Vir: Mandatory Employment or Equal Opportunities? Employment Policies for 

People with Disabilities in the UN-European Region, European Centre for Social 

VVelfare Policy and Research, Vienna 1995 

Za učinkovito izvajanje kvotnega sistema je potrebno zadostiti 
naslednjim faktorjem: 
1. ugotoviti je potrebno čimbolj natančno število upravičencev; 
2. ugotoviti se mora število udeležencev v skupnosti; 
3. ugotoviti se mora struktura invalidskih podjetij in invalidskih 

delavnic ter prevladujoč tip dejavnosti; 
4. zagotoviti je potrebno dober sistem poklicnega usposabljanja 

in ustrezni viri za prilagoditev delovnih mest; 
5. zagotoviti se mora ustrezno število strokovnih sodelavcev in 

administrativnega osebja za učinkovito izvajanje ukrepa. 

d) Posebni ukrepi pred odpuščanjem invalida z dela 

Sedaj veljavni zakon o delovnih razmerjih določa v svojem 36d 
členu, da lahko invalidni osebi preneha delovno razmerje samo v 
primeru, ko sam s tem soglaša ali če se mu ponudi ustrezno delo 
za nedoločen čas pri drugem delodajalcu. 

Skupina delovnih invalidov je številno največja, saj predstavlja 
65% vseh invalidov v R Sloveniji. Delovnemu invalidu sedaj 
preneha lahko njegovo delovno razmerje samo z njegovim 
soglasjem ali če se mu zagotovi delo pri drugem delodajalcu za 
nedoločen čas, kar pa se praktično skoraj ne zgodi več. Predlog 
nove delovne zakonodaje pa predvideva možnost odpuščanja 
invalidnih ljudi pod določenimi pogoji. 
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Tabela 6: Posebni ukrepi proti odpuščanju invalidov - mednarodna primerjava 

AVSTRIJA 

Odločba za odpust prijavljeni invalidni osebi je možna samo ob 
soglasju različnih predstavnikov institucij (ta ukrep predstavlja 

oviro za novo zaposlovanje) 

DANSKA Ni ukrepov pred odpuščanjem 

FRANCIJA Ni ukrepov pred odpuščanjem 
, -T' V',:: 

NEMČIJA 

Odločba za odpust prijavljeni invalidni osebi je možna samo ob 

soglasju ustrezne upravne agencije (ukrep predstavlja oviro za 
delodajalca in stimulacijo za iskalca za zaposlitev) 

NIZOZEMSKA Dovoljenje zavoda za zaposlovanje 

ŠVEDSKA Ni ukrepov pred odpuščanjem 

VELIKA 

BRITANIJA 

v skladu z zakonom o zaposlovanju invalidov je predvidena 

sankcija za delodajalca če odpusti invalida brez tehtnega razloga 

in če bi odpust pomenil, da delodajalec ni upošteval kvote, ta 

ukrep doslej še ni bil uveljavljen v praksi 

(Vir: Mandatory Employment or Equal Opportunities? Employment Policies for 

People with Disabilities in the UN-European Region, European Centre for Social 
VVelfare Policy and Research, Vienna 1995) 

e) Posebne organizacije za zaposlovanja invalidov 

Leta 1976 sprejeti Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih 
oseb je v svojem 4. poglavju naštel in definiral posebne 
organizacije za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb, 
kamor spadajo tudi invalidske delavnice. Po tem zakonu so mo- 
rale invalidske delavnice zaposlovati od skupnega števila 
zaposlenih najmanj 40% invalidnih oseb, ki se "glede na svojo 
invalidnost in preostalo delovno zmožnost in glede na svoje 
zdravstveno stanje ne morejo usposabljati in zaposliti pod enakimi 
pogoji kot druge invalidne osebe". S sprejetjem Zakona o podjetjih 
(Ur. list SFRJ št., 77/88) ter kasneje Zakona o gospodarskih 
družbah (Ur. list RS, št. 30/93) so se invalidske delavnice statusno 
preoblikovale v invalidska podjetja, ko so začele poslovati na 
osnovi tržnih zakonitosti oziroma pridobivanja dobička kot 
primarnega cilja svojega poslovanja. 

1989 leta je v naši državi delovalo 11 invalidskih podjetij, kjer so 
bili zaposleni predvsem invalidi. 1995 leta pa je v naši državi bilo 
že 100 invalidskih podjetij, v katerih je bilo zaposlenih 3.100 
invalidov. Zaradi zaposlitve invalidov jim je zakonsko urejena 
različna pomoč. Tako obračunavajo, vendar ne odvajajo 
prispevkov za zdravstveno invalidsko in pokojninsko zavarovanje 
ter prispevek za otroški dodatek. Ta finančna sredstva so 
namenjena za razvoj in prilagajanje opreme in naprav invalidom. 

Kljub tem olajšavam pa večina invalidskih podjetij posluje na robu 
rentabilnosti. 

Glede načina ustanovitve lahko ločimo dve vrsti takih podjetij: 
- ustanovitelji so invalidi sami, razlog je delovna integracija 
- ustanovitelj je večja družba, razlog je sanacija podjetja 

Invalidska podjetja ostajajo še vedno skoraj edini način reševanja 
problematike zaposlovanja invalidov, kar z vidika integracije ni 
ustrezno. Potrebno je ohraniti zaposlovanje invalidov v običajnem 
zaposlitvenem okolju. 

Poleg invalidskih podjetij imamo v Sloveniji varstveno delovne 
centre. V centrih imajo varstvo in delo, vendar ne zaposlitve, tisti 
invalidi, ki niso sposobni za opravljanje pridobitnega dela ter 
dobivajo za svoje delo samo nagrado ter niso v rednem delovnem 
razmerju. Pravna podlaga za ustanovitev teh centrov je v Zakonu 
o socialnem varstvu (Ur. I. RS št 54/92) v 52 členu. V tem centru 
so zbrane predvsem odrasle duševno in telesno prizadete osebe. 
V naši državi je trenutno 41 takšnih centrov. 

Razvoj zaposlovanja invalidnih oseb je pokazal, da je potrebno 
obstoječ sistem nadgraditi z novimi oblikami, ki so se v evropskem 
prostoru že pokazale kot učinkovite. 
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Tabela 7; Pregled zaposlovanja pod posebnimi pogoji 

PLAČILO OBLIKA CILJI POGOJI 

KATEG. 
AVSTRIJA 

llggagg 
. 

*f. 

invalidska 
delavnica, 
invalidsko 
podjetje- (javno 
ali privatno) 
zaščitna 
delavnica. 

produkcija, 
rehabilitacija 

uporabnik ali 
delavec z 
delovnim 
razmerjem za 
nedoločen 
čas 

denarna pomoč, 
plača po 
kolektivni 
pogodbi, žepnina 

do 50% delovna 
zmožnost, nad 
50% delovna 
zmožnost 

invalidska 
delavnica, 
invalidsko 
podjetje 

produkcija in 
nastop na 
prostem trgu 

uporabnik ali 
delavec 
z delovnim 
razmerjem za 
nedoločen 
čas 

70% MP, 90% MP več kot 50% 
invalidnost, manj 
kot 80% 
invalidnost 

H 

zaščitna 
delavnica: 
industrijska, 
administrativna in 
vzdrževalna dela 

produkcija, 
administracija, 
vzdrževanje 

delavec v 
delovnim 
razmerju za 
nedoločen čas 

minimalna 
osnovna plača - 
9 različnih 
plačilnih lestvic 

vsi invalidi ne 
glede na stopnjo 
invalidnosti 

HS 

invalidska 
delavnica 

produkcija in 

usposabljanje, 

uporabnik osnovna nagrada- 
200 DEM 
+ bonus na 
delovno 
uspešnost 

duševno 
prizadeti 

8K 

invalidsko 
podjetje, 
varstveno delovni 
center 

produkcija, 
varstvo in 
delo 

delavci, 
varovanci 

plača po KP, 
nagrada 

vse kategorije, 
za delo 
nesposobni 
invalidi 

p 
invalidsko 
podjetje 

produkcija, 
usposabljanje 
in svetovanje 

delavec z 
delovnim 
razmerjem za 
nedoločen čas 

plača 
nižja kot v 
primerjavi z 
trgovino in 
industrijo 

invalidne osebe 
nad 30 %- 80% 
delovne 
zmožnosti 

invalidska 
delavnica 

produkcija in 
rehabilitacija 

uporabnik 10-15% 
minimalnega 
plačila + 
invalidske 
ugodnosti 

vse vrste 
invalidov 

Švedska invalidsko 
podjetje 

produkcija in 
nastop na 
prostem trgu 

delavec minimalna plača vse vrste 
invalidov 

(Vir: Mandatory Employment or Equal Opportunities? Employment Policies for 
People with Disabilities in the UN-European Region, European Centre for Social 
Welfare Policy and Research, Vienna 1995) 
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Tabela 8: število zaposlenih invalidov v invalidskih delavnicah 

AVSTgJA a) v invalidskih delavnicah- 9200 
b) v invalidskih podjetjih-1064 

FRANCIJA • a+b= 87 000 

NIZOZEMSKA.. 86 000 

NEMCIJA ,  ,. 
a) 140 000 

VELIKA BRITANIJA 8700 pri delodajalcih 
5500 v lokalnih delavnicah 

DANSKA ' 2931 

ŠVEDSKA 28800 

Generalni cilji in obstoječi modeli zaposlovanja v 
evropskih državah: 

AVSTRIJA 

preventiva in rehabilitacija, integracija, "normalizacija", 
individualizacija (koncept invalidnosti zvezne vlade, 1993), 
integracija na odprtem trgu dela ima prednostni pomen pred 
zaposlitvijo v posebnih ustanovah, 
usklajevanje in povezovanje različnih upravnih služb na 
področju zaposlovanja, 

- individualni ukrepi usmerjeni na potrebe človeka namesto 
vloge, ki temelji na poglavitnem kriteriju, kot je vzrok okvare. 

DANSKA 

- cilj invalidske politike je "vsakemu posamezniku zagotoviti 
čimbolj normalno življenje v okviru možnosti" 
rehabilitacija 
integracija na vseh področjih 

- enaka obravnava na vseh družbenih področjih 
(parlamentarno priporočilo) 

- decentralizacija odgovornosti 
- osebna asistenca. 

NIZOZEMSKA 

glavni cilj je zagotoviti invalidom aktivno participacijo, kakor je 
najbolj mogoče po njihovih zmožnostih v najširšem kontekstu 
in v vseh sferah družbenega življenja in življenja nasploh, v 
skladu z njihovo starostjo in razmerjem do njihovega 
socialnega in kulturnega okolja, da lahko dosežejo poln razvoj 
po njihovih zmožnostih; 

- decentralizacija odgovornosti; 
- dolga tradicija zaposlovanja v zaščitnih delavnicah-reforma 

za boljše upravljanje in večje spremembe v teh zaščitnih 
delavnicah; 
znižanje števila invalidsko benificiranih pravic-sistem bonusov 
in malusov; 

- samozaposlovanje. 

ŠVEDSKA 

švedska zakonodaja daje poudarek na pravicah ljudem s 
funkcionalno prizadetostjo, 
ni kvotnega sistema, toda obstaja javna diskusija o 
povečevanju dostopa na odprt trg (komisija za politiko 
invalidov), 

- opolnomočenje. 

FRANCIJA 

- integracija na prostem trgu 
reforme na področju programa okvirno potrjenih aktivnosti 
zaposlovanja leta 1975 in 1987. 

NEMČIJA 

- "nihče ne sme biti diskriminlran zaradi njegove invalidnosti" 
amandma k ustavnemu zakonu iz 1994. leta), 

- rehabilitacija pred rento, 
- dolga tradicija in doslednost pri izvajanju kvotnega sistema. 

VELIKA BRITANIJA 

- ni programa pravic ali preseganja antidiskriminacijske 
zakonodaje, 
nasprotovanje zakonodaji civilnih pravic, 
reforma v 80 letih 20 stoletja so dale poudarek na pravilu 
neoviranja tržnih mehanizmov, 
dolgoročna politika izobraževanja ter nagibanje v smeri 
povečevanja varnosti, raje kot povečevanje kvot ali promocije 
antidiskriminacijske zakonodaje, 
samozaposlovanje. 
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4. FINANČNI UČINKI ZAKONA 

Posledice uvajanja novega ocenjevanja invalidnosti bo imelo 
določene finančne učinke, ki se bodo kazali v zmanjševanju javnih 
izdatkov. 

Stroški usposabljanja se bodo povečali. Upoštevaje predlagano 
dinamiko naraščanja se bodo stroški iz javnih skladov (Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije) povečali vsaj dvakratno, to je s 
sedanjih milijarde tolarjev na približno 2 milijardi tolarjev letno. V ta 
okvir niso všteti tisti stroški, ki jih bodo krili delodajalci. Ob tem 
velja poudariti, da bo po novem na usposabljanju za 80 % več 
udeležencev, kar pomeni tudi več zaposlitev in s tem za približno 
30 % zmanjšanja stroškov denarnih pomoči in nadomestil za čas 
čakanja na zaposlitev. 

Izvajanje programa usposabljanja invalidov bo izboljšalo 
usposobljenost le-teh, kar bo vplivalo na boljšo ponudbo delovne 
sile in s tem na povečanje zaposlovanja. Predvideva se povečanje 
števila zaposlitev brezposelnih invalidov na približno 2.000 letno 
(namesto dosedanjih 1.000), kar bo znižalo stroške pomoči za 
800 milijonov tolarjev letno. 

V okviru ukrepov zaposlovanja se bodo povečale subvencije za 
zaposlovanje invalidov pod običajnimi pogoji, v višini 500 milijonov 
tolarjev letno, medtem ko bodo subvencije za zaposlene invalide 
v posebnih organizacijah za zaposlovanje ostale na isti ravni (1.5 
milijarde letno). Ker se bodo slednje izplačevale iz proračunskega 
sklada za zaposlovanje invalidov, se bo poraba iz proračuna 
Zavoda za ta znesek zmanjšala, obenem pa bo na razpolago še 
približno 300 milijonov za razvoj programov za zaposlovanje 
invalidov. Povečale se bodo obremenitve tistih delodajalcev, ki do 
sedaj niso zaposlovale določenega števila invalidov, kar pomeni, 
da bo učinek na trgu za delodajalce nevtralen, pravičen in primerljiv 
z drugimi državami. 

2. BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(namen zakona in področje urejanja) 

Namen zakona je pospeševanje zaposlovanja invalidov. 

Ta zakon določa ukrepe pospeševanja zaposlovanja invalidov 
ter pravice do usposabljanja tistih invalidov, ki so postali 
brezposelni, pa potrebujejo usposabljanje za zaposlitev. 

Ta zakon ureja tudi organizacije za zaposlovanje invalidov ter 
predpisuje pogoje za njihovo ustanavljanje in delovanje. 

2. člen 
(načela zaposlovanja in usposabljanja invalidov) 

Pri zaposlovanju in usposabljanju invalidov se spoštujejo naslednja 
načela: 
- invalidu so dostopne pod enakimi pogoji kot vsem ostalim 

državljanom vse zaposlitve, ki jih je sposoben opravljati, in 
vse oblike usposabljanja za delo; 
invalidi se vključujejo v zaposlitev in v programe usposabljanja 
predvsem na način integracije, kar pomeni skupaj z neinvalidi; 

Pri ugotavljanju zdravstvenih pogojev za zaposlitev se šteje, 
da invalid, ki se je usposobil za opravljanje določenih del, 
izpolnjuje zdravstvene pogoje za zasedbo tega delovnega 
mesta; 
Delovni invalid ima ob izpolnjevanju predpisanih pogojev 
prednost pri izbiri na določeno delovno mesto; 
invalidi se zaposlujejo v organizacijah za zaposlovanje 
invalidov predvsem v primerih, kadar niso zmožni pridobiti 
zaposlitve na prostem trgu delovne sile; 
fizične in pravne osebe, vključene v postopke zaposlovanja 
in usposabljanja invalidov, po uradni dolžnosti skrbijo za 
preprečevanje diskriminacije ter zagotavljajo invalidu 
sodelovanje in podporo pri varstvu njegovih pravic. 

r 
3. člen 

(opredelitev invalida) 

Invalid po tem zakonu je oseba, katere zmožnosti, da si zagotovi 
in obdrži ustrezno zaposlitev ter da napreduje v njej, so bistveno 
zmanjšane zaradi telesne ali duševne okvare, ki jo je ugotovila 
pooblaščena invalidska komisija, in z odločbo priznal pristojni 
organ. 

Za osebo iz prvega odstavke tega člena se šteje: 
- delovni invalid, ki mu je priznan ta status na podlagi predpisov 

o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali 
vojni invalid, ki mu je priznan ta status na podlagi predpisov o 
vojnih invalidih ali 

- druga oseba, ki je pridobila odločbo Zavoda Republike 
Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: Zavod) o pravici 
do usposabljanja in zaposlitve po določilih tega zakona, 
vendar nima statusa invalida po določilih prve ali druge alinee 
drugega odstavka tega člena (v nadaljevanju: oseba z 
invalidnostjo). 

4. člen 
(zaposlitev invalida) 

Za zaposlitev po tem zakonu se šteje sklenjeno delovno razmerje, 
urejeno s pogodbo o zaposlitvi med delodajalcem in invalidom na 
podlagi predpisov o delovnih razmerjih. 

Delodajalec je pravna ali fizična oseba, ki zaposluje delavce. 

5. člen 
(ukrepi pospeševanja zaposlovanja) 

Ukrepi pospeševanja zaposlovanja invalidov po tem zakonu so: 
kvotni sistem obveznega zaposlovanja invalidov 

- olajšave pri plačevanju davkov in prispevkov za socialno 
varnost; 
zaposlovanje v organizacijah za zaposlovanje invalidov 
prilagoditev delovnega mesta 
subvencija plače invalida. 

6. člen 
(usposabljanje) 

Usposabljanje po tem zakonu pomeni pridobivanje in 
izpopolnjevanje znanj, veščin; spretnosti ter zmožnosti, potrebnih 
za zaposlitev invalida ali za izboljšanje invalidovih zaposlitvenih 
možnosti na trgu dela. 
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Do usposabljanja po določilih tega zakona je upravičen invalid, za 
katerega se utemeljeno domneva, da se bo toliko usposobil za 
katerokoli ustrezno zaposlitev, da jo bo lahko opravljal vsaj polovico 
polnega delovnega časa in bo dosegal vsaj takšen delovni učinek, 
kot je potreben vsaj za zaposlitev v organizaciji za zaposlovanje 
invalidov, z delovnim naporom, ki ne poslabša njegove invalidnosti. 

Invalid s statusom delovnega ali vojnega invalida je upravičen do 
usposabljanja po določilih tega zakona, če je brezposeln, ter v 
primerih, ko ne more pridobiti pravic do usposabljanja ali poklicne 
rehabilitacije, ki mu gredo po predpisih o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju ali predpisih o vojnih invalidih. 

Do usposabljanja po določilih tega zakona so upravičeni tudi 
invalidi - tuji državljani, ki jim je na podlagi veljavnih predpisov 
priznana pravica do stalnega bivanja in zaposlitve v Republiki 
Sloveniji, če je invalidnost nastopila v času njihove zaposlitve v 
Sloveniji. 

7. člen 
(nosilci pospeševanja zaposlovanja in usposabljanja) 

Ministrstvo, pristojno za delo in Zavod kot nosilca ukrepov 
pospeševanja zaposlovanja in usposabljanja zagotavljata za to 
potrebna proračunska sredstva. 

8. člen 
(izvajalci pospeševanja zaposlovanja in 

usposabljanja) 

Zavod ter organizacije, pooblaščene za usposabljanje, delo in 
zaposlitev v skladu s predpisi iz področja zaposlovanja in 
zavarovanja za primer brezposelnosti izvajajo ukrepe 
pospeševanja zaposlovanja in usposabljanja invalidov. 

Ministrstvo, pristojno za delo, lahko za izvajanje najzahtevnejših 
usposabljanj ustanovi ali pooblasti obstoječo pravno osebo 
javnega prava ter iz proračuna zagotovi potrebna sredstva. 

9. člen 
(svetovanje in posredovanje pri zaposlovanju in 

usposabljanju) 

Svetovanje in posredovanje pri zaposlovanju in usposabljanju 
invalidov zagotavlja Zavod za zaposlovanje. 

Ministrstvo za delo lahko s pogodbo o koncesiji pooblasti 
posameznika ali organizacijo, ki izpolnjuje kadrovske, 
organizacijske in druge pogoje, da izvaja strokovne naloge 
svetovanja in posredovanja za zaposlitev in usposabljanje 
invalidov. 

Svetovanje po tem zakonu je strokovno delo z invalidom, ki ima 
za cilj informiranje, usmeritev in motivacijo invalida za zaposlitev 
oziroma vključitev v postopke usposabljanja. 

Posredovanje zaposlitve zajema tudi strokovno pomoč pri 
prilagajanju delovnih mest invalidom. 

10. člen 
(razvoj doktrine zaposlovanja in usposabljanja) 

Razvoj doktrine usposabljanja in zaposlovanja invalidov v 
Republiki Sloveniji vodi v sodelovanju z nosilci in izvajalci 
zaposlovanja in usposabljanja invalidov Inštitut Republike Slovenije 
za rehabilitacijo. 

Vlada zagotovlja potrebna sredstva za izvajanje nalog razvoja 
doktrine iz prejšnjega odstavka z letno pogodbo, v kateri se določi 
obseg nalog ter višina in način zagotavljanja potrebnih sredstev. 

11. člen 
(letno poročilo o zaposlovanju in usposabljanju 

invalidov) 

Državni zbor Republike Slovenije se vsaj enkrat letno seznani s 
poročilom o zaposlovanju in usposabljanju invalidov v Republiki 
Sloveniji, ki ga pripravi Vlada Republike Slovenije. 

II. ZAPOSLOVANJE INVALIDOV 

1. Kvotni sistem obveznega zaposlovanja invalidov 

12. člen 
(pogoji za vključitev in višina obveznega deleža 

zaposlenih invalidov) 

V sistem obveznega zaposlovanja invalidov so vključeni 
delodajalci, ki zaposlujejo 15 ali več delavcev (varianta: 20 
delavcev), razen organizacij za zaposlovanje invalidov iz 21. člena 
tega zakona. 

Delodajalci, ki zaposlujejo od 15 (varianta: 20) do 50 delavcev, 
morajo zaposliti najmanj enega invalida. 

Delodajalci, ki zaposlujejo več kot 50 delavcev, morajo glede na 
celotno število zaposlenih delavcev zaposlovati določen odstotek 
invalidov. Višino odstotka določi s svojim aktom Vlada Republike 
Slovenije.Ta odstotek ne sme biti manjši od 2 % in ne višji od 7 %. 

Vlada Republike Slovenije lahko pri določitvi obveznega deleža 
invalidov upošteva težavnost delovnih razmer v posamezni 
dejavnosti in začasno na predlog Gospodarske zbornice Slovenije 
določi nižji odstotek obveznega zaposlovanja invalidov. 

Kot zaposlitev v primeru obveznega zaposlovanja invalidov se 
šteje sklenitev delovnega razmerja za najmanj 20 ur tedensko. 

13. člen 
(invalidi, ki se ne vštevajo v kvoto) 

Invalidi, za katere delodajalec prejema subvencijo plače po 
določilih tega zakona ali invalidi, za katere delodajalec v skladu z 
Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
(Uradni list RS, št. 5/1991, 12/1992, 71/1993, 2/1994, 38/1994 in 
69/1998) uveljavlja povračilo prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, za porodniško varstvo, za obvezno 
zdravstveno zavarovanje in za zavarovanje za primer 
brezposelnosti, se ne štejejo v kvoto. 

V kvoto se ne štejejo delovni invalidi zaradi posledic poškodbe pri 
delu oziroma poklicne bolezni, ki jo je delavec utrpel v času 
zaposlitve pri tem delodajalcu. 

14. člen 
(zaposlovanje težko zaposljivega invalida) 

Šteje se, da ima delodajalec zaposlena dva invalida, če zaposluje 
enega težko zaposljivega invalida. 
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Za težko zaposljivega invalida se šteje: 
invalid, pri katerem je ugotovljena telesna okvara v višini 
najmanj 70 % po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju ali invalid, pri katerem je ugotovljena invalidnost 
V. stopnje po Zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/ 
1995, 19/1997, 21/1997 in 75/1997) ali 
oseba z invalidnostjo iz tretje alinee drugega odstavka 3. 
člena tega zakona, pri kateri je ugotovljena težja invalidnost 
ali 

- invalid, ki je starejši od 55 let (moški) ali 50 let (ženske). 

15. člen 
(plačilo prispevkov za zaposlovanje invalidov) 

Delodajalci, ki ne zaposlujejo predpisanega števila invalidov, so 
dolžni plačati prispevek za zaposlovanje invalidov (v nadaljevanju: 
prispevek). Prispevek znaša 30 % minimalne plače za vsakega 
invalida, ki bi ga delodajalec moral zaposliti. 

Prispevek plačujejo delodajalci mesečno za pretekli mesec v 
proračun Republike Slovenije. 

Obveznost plačila prispevka preneha z mesecem, ko je 
delodajalec zaposlil predpisani odstotek invalidov. 

16. člen 
(poslovno sodelovanje z organizacijo za 

zaposlovanje) 

Delodajalcem iz 12. člena tega zakona, ki ne zaposlujejo 
predpisanega števila invalidov, pa so sklenili pogodbo o poslovnem 
sodelovanju z organizacijo za zaposlovanje invalidov najmanj v 
letni višini 60-kratnika minimalne plače, se šteje, kot da so zaposlili 
enega invalida. 

17. člen 
(letno poročilo delodajalcev o zaposlovanju invalidov) 

Delodajalci, ki so obvezni zaposlovati določen odstotek invalidov 
po tem zakonu, morajo najpozneje do konca marca vsakega leta 
dostaviti Zavodu poročilo o zaposlovanju invalidov za preteklo 
koledarsko leto. 

Poročilo o zaposlovanju invalidov za preteklo koledarsko leto 
mora vsebovati: 

podatke o številu vseh zaposlenih, vseh zaposlenih invalidov 
in vseh težko zaposljivih invalidov po posameznih mesecih, 
podatke o zaposlenih invalidih, za katere so delodajalci na 
podlagi zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti uveljavili povračilo prispevkov za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, za porodniško varstvo, za obvezno 
zdravstveno zavarovanje in za zavarovanje za primer 
brezposelnosti ali 
osebe, ki so prejemniki subvencije plače na podlagi tega 
zakona, 
podatke o plačilu mesečnih prispevkov v proračun Republike 
Slovenije, 
priložene kopije pogodb o sklenjenem poslovnem sodelovanju 
z organizacijo za zaposlovanje invalidov in plačilih storitev v 
smislu prejšnjega člena tega zakona. 

Obrazec za pripravo poročila ter natančna navodila za 
izpolnjevanje obrazca izda Zavod. 

18. člen 
(namen zbranih prispevkov) 

Zbrani prispevki, ki jih delodajalci vplačujejo v proračun, se 
namenjajo za: 

prilagoditev delovnih mest za zaposlovanje invalidov 
financiranje programov razvoja in novih zaposlitev v okviru 
organizacij za zaposlovanje invalidov 
usposabljanja kadrov v organizacijah za zaposlovanje 
invalidov 
sofinanciranje novih delovnih mest, na katerih se zaposlujejo 
invalidi 
sofinanciranje nagrad in priznanj na področju zaposlovanja 
za delodajalce, ki so dosegli pomembne rezultate pri 
zaposlovanju invalidov. 

Zbrana sredstva iz prejšnjega odstavka razen prve alinee, se 
izplačujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede Zavod. 

19. člen 
(spremljanje in nadzor) 

Delodajalci iz 12. člena tega zakona morajo voditi mesečni seznam 
zaposlenih invalidov, s katerimi imajo sklenjeno delovno razmerje, 
in ga na zahtevo predložiti Zavodu in Inšpektoratu za delo. 

Nadzor nad spoštovanjem določil o obveznem zaposlovanju 
invalidov opravljata Zavod in Inšpektorat za delo. 

Zavod in Inšpektorat za delo imata pravico vpogleda v kadrovsko 
dokumentacijo delodajalca, vendar samo za namene ugotavljanja 
obveznosti zaposlovanja delavcev in invalidov po tem zakonu, 
pri čemer ne sme ogrožati poslovnih skrivnosti delodajalca ali 
povzročiti zlorabo osebnih podatkov delavcev in invalidov, v 
nasprotju z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list 
RS, Št. 59/1999 in 57/2001). 

Zavod in Inšpektorat za delo imata za namene nadzora 
izpolnjevanja obveznosti zaposlovanja invalidov v skladu z 12. 
členom tega zakona pravico pridobiti podatke o zaposlenih 
delavcih In invalidih pri delodajalcu, Zavodu za zdravstveno 
zavarovanje ali Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

20. člen 
(strokovna pomoč delodajalcem) 

Pri zaposlovanju invalidov delodajalci sodelujejo z Zavodom. 

Strokovne službe Zavoda, Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje ter drugih javnih institucij, ki se ukvarjajo z 
usposabljanjem invalidov, prilagajanjem delovnih mest in drugimi 
ukrepi, s katerimi se izboljšujejo zaposlitvene možnosti invalidov, 
nudijo strokovno pomoč delodajalcem v skladu s svojimi 
pristojnostmi. 

2. Organizacije za zaposlovanje invalidov 

21. člen 
(vrste organizacij za zaposlovanje invalidov) 

Organizacije za zaposlovanje invalidov so: 
invalidska podjetja, 
delovno-zaposlitvene delavnice. 
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22. člen 
(pogoji za pridobitev statusa invalidskega podjetja) 

Status invalidskega podjetja pridobi gospodarska družba ali 
zadruga, če izpolnjuje naslednje pogoje: 

pridobi predhodno soglasje ministrstva 
ima najmanj 5 zaposlenih, od tega najmanj 40% invalidov 
je nepridobitnega značaja, kar pomeni, da sme v skladu z 
ustanovitvenim aktom namenjati celotni presežek prihodkov 
nad odhodki (dobiček) le za izboljšanje delovnega okolja, 
razširitev dejavnosti, ustvarjanja novih delovnih mest ali 
izboljšanje tehnologije v invalidskem podjetju 
izplačuje plače delavcem, ki lahko presegajo izhodiščne plače 
po splošni kolektivni pogodbi največ za 10 %, direktorju 
oziroma upravi pa na podlagi predpisov, ki veljajo za javne 
zavode, povišane največ za 30 %. 

23. člen 
(pogoji za pridobitev statusa delovno-zaposlitvene 

delavnice) 

Status delovno-zaposlitvene delavnice pridobi zavod, če izpolnjuje 
naslednje pogoje: 
- pridobi predhodno soglasje ministrstva, 

ima najmanj 5 zaposlenih od tega najmanj 50 % invalidov, 
nudi posebno urejeno zaposlitev osebam s težjo invalidnostjo 
iz 52. člena tega zakona, katerih delež glede vse zaposlene 
invalide v delovno zaposlitveni delavnici je najmanj 60 %, 

- je nepridobitnega značaja, kar pomeni, da v skladu z 
ustanovitvenim aktom namenja celotni presežek prihodkov 
nad odhodki le za izboljšanje delovnega okolja, razširitev 
dejavnosti, ustvarjanja novih delovnih mest ali izboljšanje 
tehnologije v delovno zaposlitveni delavnici, 

- izplačuje plače na podlagi predpisov, ki urejajo plače v javnih 
zavodih. 

Ne glede na določila drugih zakonov in podzakonskih predpisov, 
ki urejajo izplačila plač, lahko delovno-zaposlitvena delavnica 
izplača invalidu nižjo plačo, kot je predpisana v teh predpisih, 
vendar ne manj kot 80 % minimalne plače po zakonu. 

24. člen 
(pridobitev predhodnega soglasja za ustanovitev) 

Vloga za pridobitev predhodnega soglasja za ustanovitev 
organizacije za zaposlovanje invalidov mora vsebovati akt o 
ustanovitvi gospodarske družbe, zadruge ali zavoda ter poslovni 
načrt. Iz vloge mora biti jasno razvidno, ali gre za ustanovitev 
invalidskega podjetja ali delovno-zaposlitvene delavnice. 

S poslovnim načrtom vlagatelj predvidi program poslovanja, 
tehnične in prostorske pogoje ter kadrovsko sestavo ustrezno 
organizaciji za zaposlovanje invalidov. 

Na podlagi predložene dokumentacije vlagatelja ministrstvo, 
pristojno za delo, izda predhodno soglasje. 

25. člen 
(odločba o statusu organizacije za zaposlovanje 

invalidov) 

Vlagatelj mora v roku enega leta po pridobitvi predhodnega 
soglasja za ustanovitev organizacije za zaposlovanje invalidov 
predložiti ministrstvu za delo vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev 

za pridobitev statusa. V nasprotnem primeru predhodno soglasje 
preneha veljati. 

O pridobitvi statusa organizacije za zaposlovanje invalidov 
ministrstvo za delo izda odločbo. 

Zoper odločbo ni pritožbe. Možen je upravni spor na upravnem 
sodišču. 

26. člen 
(odvzem statusa) 

V primeru, da organizacija za zaposlovanje invalidov preneha 
izpolnjevati pogoje za status organizacije za zaposlovanje 
invalidov, določene s tem zakonom, ministrstvo, pristojno za delo, 
z odločbo organizaciji odvzame ta status. 

Zoper odločbo o odvzemu statusa ni pritožbe. Možen je upravni 
spor na upravnem sodišču. 

27. člen 
(dolžnost obveščanja o spremembah in nadzor) 

Organizacije za zaposlovanje invalidov so dolžne obveščati 
ministrstvo, pristojno za delo, o svojih bistvenih spremembah. 
Kot bistvene spremembe se po tem zakonu štejejo: sprememba 
lastništva, sprememba ustanovitvenega akta in spremembe, ki 
pomenijo prenehanje izpolnjevanja pogojev za status organizacije 
za zaposlovanje invalidov. 

Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev organizacij za zaposlovanje 
invalidov izvaja ministrstvo, pristojno za delo. 

28. člen 
(vodenje registra organizacij za zaposlovanje 

invalidov) 

Register organizacij za zaposlovanje invalidov vodi ministrstvo, 
pristojno za delo. Register obsega naslednje podatke: 
- ime, s katerim organizacija za zaposlovanje posluje 

statusna oblika (gospodarska družba, zadruga, zavod) 
številka vložka v sodnem registru 

- ustanovitelj 
vrsta invalidske organizacije (invalidsko podjetje, delovno 
zaposlitvena delavnica) 

- sedež 
- številka in datum izdanega predhodnega soglasja 

številka in datum izdane odločbe o statusu organizacije za 
zaposlovanje invalidov, 

- številka in datum odločbe odvzema statusa organizacije za 
zaposlovanje invalidov. 

Register je javen. 

29. člen 
(druge oblike pomoči organizacijam za zaposlovanje 

invalidov) 

Pomoč pri razvoju organizacij za zaposlovanje invalidov 
zagotavljajo tudi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
lokalne skupnosti in druge institucije v skladu s sprejetimi finančnimi 
načrti. 

7. junij 2002 59 poročevalec, št. 56 



3. Prilagoditev delovnega mesta za delo invalidov 

30. člen 
(predmet prilagoditve) 

Prilagoditev delovnega mesta pomeni specifično ureditev prostora 
ter prilagoditev ali zagotovitev dodatnih naprav in orodij, kjer bo 
invalid delal, z namenom, da se invalid zaposli, ali doseže potrebno 
delovno učinkovitost. 

V okvir prilagoditve delovnega mesta spada tudi prilagoditev 
delovnega mesta na domu ter prevoznega sredstva za prevoz 
na delo, če je to potrebno zaradi invalidnosti. 

Zavod lahko krije stroške prilagoditve delovnega mesta v celoti, 
vendar za posamezno delovno mesto lahko nameni sredstva 
največ do višine 20 minimalnih plač določenih z zakonom. 

Vrsto in višino stroškov za ureditev delovnega mesta ugotovi 
Zavod na podlagi dejanskih razmer na delovnem mestu, kjer se 
bo invalid zaposlil. 

31. člen 
(pogodba o prilagoditvi delovnega mesta) 

Dejanska višina stroškov za prilagoditev delovnega mesta, ki jih 
bo kril Zavod, ter način zagotavljanja teh sredstev, se določi s 
pogodbo med Zavodom in delodajalcem. 

S pogodbo o prilagoditvi delovnega mesta in opreme se lahko 
določijo tudi prilagoditve, ki bodo invalidu omogočale delo na domu 
ali delo na daljavo. 

Delodajalci so dolžni sodelovati pri izvedbi prilagajanja delovnih 
mest, kadar je to nujno potrebno za delo invalida. 

4. Subvencioniranje plače invalida 

32. člen 
(pogoji za pridobitev subvencioniranja plače) 

Do subvencioniranja plače invalida je upravičen delodajalec, ki 
zaposli brezposelnega invalida. 

Do subvencioniranja plače niso upravičeni: 
- delodajalci, ki ne izpolnjujejo obveznosti zaposlovanja invalidov 

iz 11. člena tega zakona ali 
delodajalci za tiste invalide, za katere so v skladu z zakonom 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
uveljavili povračilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, za porodniško varstvo, za obvezno zdravstveno 
zavarovanje in za zavarovanje za primer brezposelnosti. 

33. člen 
(višina subvencije za plače) 

Višina subvencije za plače je odvisna od stopnje invalidnosti ter 
trajanja zaposlitve in znaša v primeru sklenitve delovnega razmerja 
za nedoločen čas: 
- v prvem letu največ do 80 %, 

v drugem letu največ do 60 % in 
- v tretjem letu največ do 40 % minimalne plače na mesec. 

Če je delovno razmerje sklenjeno za določen čas za 
posameznega invalida, znaša višina subvencije največ do 40 % 
minimalne plače mesečno. 

Medsebojne obveznosti glede načina plačila subvencije za plače 
določita delodajalec in Zavod s pogodbo. 

Višino in postopek za uveljavljanje subvencije določi s pravilnikom 
minister, pristojen za delo. 

34. člen 
(subvencija plače v invalidskih podjetjih) 

Subvencija plače izplačuje Zavod za vse zaposlene invalide v 
organizacijah za zaposlovanje invalidov brez časovne omejitve. 

Višina subvencije je odvisna od stopnje invalidnosti, ki se jo 
ugotavlja v skladu z 53. členom tega zakona in znaša 10 % 
minimalne plače za lažjo invalidnost in 20 % za težjo invalidnost. 

III. USPOSABLJANJE INVALIDOV 

35. člen 
(izvajanje usposabljanja) 

Pravica do usposabljanja invalida se izvaja v skladu z 
zaposlitvenim načrtom, izvidom o invalidnosti in mnenjem o 
sposobnosti za delo. 

Usposabljanje invalidov izvajajo: 
Zavod, druga pooblaščena javno pravna oseba in 
koncesionarji iz 9. člena tega zakona 
izvajalci izobraževalne dejavnosti po predpisih s področja 
izobraževanja 

- delodajalci, ki izvajajo usposabljanje z delom. 

Sestavni del usposabljanja invalida je lahko tudi delovni preizkus 
pri delodajalcu ter svetovanje in pomoč delodajalcu, če je to 
potrebno za uspešno usposobitev in zaposlitev. 

36. člen 
(delovni preizkus) 

Delovni preizkus je namenjen ugotavljanju preostalih zmožnosti 
in sposobnosti za delo invalida ali osebe, ki je v postopku 
pridobivanja statusa invalida. 

Delovni preizkus traja največ 2 meseca. Urejen je na enak način 
kot usposabljanje. 

37. člen 
(kritje stroškov usposabljanja) 

Zavod krije stroške, povezane z usposabljanjem, in sicer: 
1. neposrednega izvajanja, ki jih ima izvajalec usposabljanja, 
2. zagotovitve potrebnih učnih pripomočkov za usposabljanje 

zaradi invalidnosti, ki lahko znašajo največ do višine petih 
minimalnih plač, 

3. prevoza na mesto usposabljanja invalida, 
4. zavarovanja za nesrečo pri delu, delovne obleke, mentorja 

ter prehrane v primeru usposabljanja na delovnem mestu, 
5. življenjskih potreb v času usposabljanja, če to traja vsaj 15 

dni na mesec; denarna pomoč za kritje življenjskih potreb ne 
sme znašati manj kot 25 % in ne več kot 80 % minimalne 
plače mesečno; 

6. stroške pomoči osebe (asistenta) za težko prizadete invalide 
največ do višine 30 % minimalne plače mesečno; 

7. stroške spremljanja v času usposabljanja največ do višine 
10 % minimalne plače. 
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V primeru, da ima invalid priznano pravico do denarnega 
nadomestila ali denarne pomoči za čas brezposelnosti, štipendije 
ali čakanja na zaposlitev po zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, mu pravica do denarne pomoči za čas usposabljanja 
po tem zakonu ne pripada. 

Kritje stroškov iz pete alinee tega člena se zagotavljajo invalidu 
neposredno, preostalo pa izvajalcu usposabljanja. 

Medsebojne obveznosti v primeru usposabljanja določijo izvajalec 
usposabljanja, Zavod in invalid s pogodbo. 

38. člen 
(pravilnik o izvajanju usposabljanja invalidov) 

Minister za delo s pravilnikom o ukrepih usposabljanja invalidov 
določi trajanje usposabljanja, kriterije za določitev višine stroškov 
ter načina kritja stroškov usposabljanja navedenih v prejšnjem 
členu tega zakona. 

IV. POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC INVALIDOV 

39. člen 
(uvedba postopka) 

Na podlagi vloge brezposelne osebe in predpisov o zaposlovanju 
jn zavarovanju za primer brezposelnosti strokovni delavec Zavoda 
ali pooblaščene organizacije iz 9. člena tega zakona pripravi 
zaposlitveni načrt. Zaposlitveni načrt mora v primeru, da gre za 
brezposelno osebo, ki je invalid, upoštevati tudi mnenje o 
sposobnosti za delo invalida in izvid o invalidnosti, ki ju je podala 
invalidska komisija. 

Če gre za osebo po tretji alinei 2. ostavka 3. člena tega zakona ali 
če se z zaposlitvenim načrtom invalid ne strinja, vlogo za 
uveljavljanje pravic obravnava invalidska komisija pri zavodu. 

40. člen 
(medicinska dokumentacija) 

V primeru obravnave na invalidski komisiji mora obravnavana 
oseba priložiti celotno medicinsko dokumentacijo osebnega 
zdravnika. 

Izjemoma lahko invalidska komisija priskrbi medicinsko 
dokumentacijo po uradni dolžnosti, če je razvidno, da za 
obravnavano osebo predstavlja pridobitev ustrezne 
dokumentacije izrazit telesni ali materialni napor. 

41. člen 
(izvid o invalidnosti) 

Invalidska komisija pri Zavodu poda izvid o invalidnosti tistim 
brezposelnim osebam, ki še nimajo statusa invalida, na podlagi 
pravilnika iz 47. člena tega zakona. 

4 
Izvid o invalidnosti določa, ali pri osebi obstaja invalidnost in v 
kakšni stopnji. 

Izvid o invalidnosti vsebuje tudi izrek ali je oseba sposobna za 
pridobitno delo. 

Oseba, pri kateri je komisija ugotovila invalidnost, je spoznana po 
tem zakonu kot oseba z invalidnostjo invalid po tretji alinei 2. 
odstavka 3. člena tega zakona. 

42. člen 
(mnenje o sposobnosti za delo) 

Mnenje o sposobnosti za delo poda invalidska komisija za osebe 
iz tretje alinee 2. odstavka 3. člena tega zakona ali za osebe, ki že 
imajo status invalida pa se z zaposlitvenim načrtom ne strinjajo. 

Mnenje o sposobnosti za delo vsebuje seznam in/ali opise: 
del oziroma poklicev, ki jih je brezposelna oseba sposobna 
opravljati in v kakšnem delovnem času, 
ortopedskih in/ali delovnih pripomočkov, 
potrebnih delovnih prilagoditev, 
vrste in trajanje asistence oziroma pomoči druge osebe, 
druga dejstva, ki kažejo na možnosti vključevanja invalida v 
določeno fizično in socialno delovno okolje. 

Sestavni del mnenja iz prvega odstavka je mnenje o možnostih, 
vrstah in trajanju usposabljanja za zaposlitev. 

43. člen 
(odločba o pravici do usposabljanja in zaposlitve) 

Na podlagi izvedenih postopkov, določenih v členih od 39. do 48. 
tega zakona, ter vloge brezposelne osebe izda Zavod brezposelni 
osebi odločbo o pravici do usposabljanja in zaposlitve po določilih 
tega zakona. 

V odločbi mora biti navedeno, ali je podlaga za priznanje pravic 
zaposlitveni načrt ali mnenje invalidske komisije o sposobnosti 
za delo brezposelne osebe. 

Odločba o pravici do zaposlitve in usposabljanja vsebuje tudi 
odločitev o tem, ali gre za osebo iz tretje alinee 2. odstavka 3. 
člena tega zakona 

44. člen 
(varstvo pravic) 

O pritožbi zoper odločbo odloča drugostopenjski organ Zavoda. 
Odločba drugostopenjskega organa je dokončna. 

Zoper dokončno odločbo Zavoda je možno uveljavljati sodno 
varstvo pri sodišču, pristojnem za delovne in socialne spore. 

45. člen 
(ponovno uveljavljanje pravic) 

V primeru spremenjenega zdravstvenega stanja lahko oseba 
ponovno uveljavi pravico do usposabljanja in zaposlitve. Vlogi 
mora biti priložena ustrezna dokumentacija, ki utemeljuje ponovno 
obravnavo. 

46. člen 
(invalidske komisije) 

Sestavo, imenovanje in postopek dela invalidskih komisij ureja 
pravilnik, ki ga sprejme minister, pristojen za delo. 

47. člen 
(pravilnik o enotnih standardih ugotavljanja 

invalidnosti) 

Pravilnik o enotnih standardih ugotavljanja invalidnosti, ki veljajo 
in se uporabljajo za ugotavljanje invalidnosti po tem zakonu in tudi 
po drugih predpisih, sprejmeta minister, pristojen za delo in minis- 
ter pristojen, za zdravstvo na podlagi veljavne mednarodne 
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klasifikacije okvar, prizadetosti in oviranosti, oziroma druge 
klasifikacije, ki jo je sprejela Mednarodna zdravstvena 
organizacija. 

48. člen 
(subsidiarna uporaba splošnega upravnega 

postopka) 

Za odločanje o pravicah do usposabljanja in zaposlitve invalidov 
se smiselno uporabljajo določbe zakona o splošnem upravnem 
postopku, če s tem zakonom ni drugače določeno. 

V. KAZENSKE DOLOČBE 

49. člen 
(neizpolnjevanje določil o obveznem zaposlovanju 

invalidov) 

Z denarno kaznijo 700.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
delodajalec, če do konca marca ne pošlje poročila v skladu z 15. 
členom tega zakona. 

Z denarno kaznijo 70.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba, ki je storila prekršek iz prejšnjega odstavka 
tega člena. 

Z denarno kaznijo 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
delodajalec, če je v poročilu iz 15. člena tega zakona navajal 
neresnične podatke. 

Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba, ki je storila prekršek iz prejšnjega odstavka 
tega člena. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

50. člen 
(nadaljevanje postopkov v času uveljavitve novega 

zakona) 

Postopek za uveljavitev pravic iz naslova statusa invalidne osebe 
in usposabljanja, ki ga je oseba pričela pred uveljavitvijo tega 
zakona, se dokonča po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega 
zakona. 

Postopek za pridobitev statusa invalidskega podjetja ali delovno- 
zaposlitvene delavnice za delodajalce, ki so pridobili predhodno 
soglasje pred uveljavitvijo tega zakona, se dokonča po predpisih, 
ki so veljali do uveljavitve tega zakona. 

51. člen 
(ohranitev pravic pridobljenih po prejšnjem zakonu) 

Osebe, ki so pridobile status invalidne osebe in pravice do 
usposabljanja, zadržijo te pravice v obsegu in trajanju, kot so 
določali predpisi, ki so veljali do uveljavitve tega zakona. 

Osebe, ki so pridobile status invalidne osebe na podlagi predpisov 
veljavnih do uveljavitve tega zakona, se štejejo kot osebe z 
invalidnostjo. 

Osebe, ki so bile pred uveljavitvijo tega zakona razvrščene po 
Zakonu o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z 

motnjami v telesnem in duševnem razvoju, se štejejo na podlagi 
tega zakona kot osebe z invalidnostjo. 

Osebe, ki so bile pred uveljavitvijo tega zakona razvrščene po 
zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in so zaposlene, 
se štejejo na podlagi tega zakona kot osebe z invalidnostjo. 

52. člen 
(začasna merila za določanje stopnje invalidnosti) 

Do sprejetja pravilnika iz 47. člena tega zakona veljajo naslednja 
merila za določanje stopnje invalidnosti: 

Lažja invalidnost je podana, če invalidska komisija ugotovi pri 
brezposelni osebi: 
- lažjo duševno manjrazvitost, 

duševno bolezen, 
30 % do 60 % telesno okvaro po predpisih o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, 

- izpade na kognitivnem področju pri osebah po poškodbi glave 
na podlagi izvida specializirane institucije za rehabilitacijo teh 
poškodb. 

Težja invalidnost je podana, če invalidska komisija ugotovi pri 
brezposelni osebi: 

najmanj lažjo duševno prizadetost kombinirano z vsaj 30 % 
telesno okvaro po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju ali z nevrološkimi izpadi, 

- 70 % do 100 % telesno okvaro po predpisih o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju ali 

- hujše izpade na kognitivnem področju pri osebah po poškodbi 
glave na podlagi izvida specializirane institucije za rehabilitacijo 
teh poškodb. 

53. člen 
(roki za sprejem pravilnikov) 

Pravilnik o sestavi, imenovanju in postopku dela invalidskih komisij 
46. člena tega zakona sprejme minister, pristojen za delo 
najpozneje v roku enega leta od uveljavitve tega zakona. 

Pravilnik o enotnih standardih ugotavljanja invalidnosti iz 47. člena 
tega zakona sprejmeta minister pristojen za delo in minister 
pristojen za zdravstvo najpozneje v dveh letih od uveljavitve tega 
zakona. 

Pravilnik o izvajanju usposabljanja invalidov iz 38. člena tega 
zakona sprejme minister, pristojen za delo, najpozneje v roku 
šestih mesecev od uveljavitve tega zakona. 

Pravilnik o višini in postopku izplačil subvencije plače iz 33. člena 
tega zakona sprejme minister za delo najpozneje v enem letu od 
uveljavitve tega zakona. 

54. člen 
(začetek veljavnosti obveznega zaposlovanja 

invalidov) 

Določila o obveznem zaposlovanju invalidov - kvotni sistem iz 12. 
člena tega zakona se začnejo uporabljati s prvim januarjem 
naslednjega leta po sprejemu tega zakona. 

Obvezni delež invalidov iz 3. odstavka 12. člena tega zakona 
določi Vlada najpozneje do 1 .januarja naslednjega leta po sprejemu 
tega zakona, vendar kasneje kot v roku šestih mesecev od 
uveljavitve tega zakona. 
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55. člen 
(pravice državljanov držav članic Evropske unije) 

Z dnem, ko postane Republika Slovenija polnopravna članica 
Evropske unije, se določbe tega zakona začnejo uporabljati tudi 
za državljane držav članic Evropske unije. 

56. člen 
(uskladitev invalidskih podjetij z novo zakonodajo) 

Najpozneje v enem letu od začetka veljavnosti tega zakona mora 
invalidsko podjetje, ki je bilo ustanovljeno do datuma začetka 
veljavnosti tega zakona, uskladiti svoje interne akte in poslovanje 
s tem zakonom ter ministrstvu za delo za potrebe registra dostaviti 
vso potrebno dokumentacijo, navedeno v 28. členu tega zakona, 
sicer izgubi status invalidskega podjetja 

57. člen 
(prenehanje veljavnosti drugih predpisov) 

Z dnem veljavnosti tega zakona preneha veljati Zakon o 
zaposlovanju slepih invalidnih oseb (Ur.list SRS, št.12/1970), 
Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (Ur. list 
SRS, št. 18/1976) ter 569. člen Zakona o gospodarskih družbah 
(Ur. I. RS, št. 29/1994, 45/1994, 82/1994, 20/1998, 32/1998, 37/ 
1998, 84/1998, 6/99, 54/1999, 45/2001). 

58. člen 
(začetek veljavnosti) 

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

■ 
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5. KRATKA OBRAZLOŽITEV 

A) Kaj zakon vsebuje v splošnih določbah ? 

Najprej je kot namen zakona opredeljeno uresničevanje pravice 
do integracije v delo in zaposlitev invalidov in oseb z invalidnostjo. 
Med načeli zakon izrecno omenja enakost dostopa do 
usposabljanja za delo in do zaposlitve ter možnost uporabe 
sodnega varstva. Zakon nato definira pojem invalida in vrste 
invalidov (delovni invalidi, vojni invalidi in osebe z invalidnostjo). 
Zakon govori tudi o zaposlovanju tistih invalidov, ki so še sposobni 
opravljati pridobitno delo in o tistih osebah, ki jih je možno s pomočjo 
poklicne rehabilitacije usposobiti za pridobitno delo.).Predlog 
zakona definira tudi, da se šteje kot zaposlitev sklenjeno delovno 
razmerje. Zakon pove tudi, s katerimi ukrepi se zagotavlja pravica 
do zaposlitve invalidov (subvencija plače delodajalcu, prilagoditev 
delovnega mesta in opreme, uveljavitev kvotnega sistema, 
zaposlovanje v posebnih organizacijah olajšave pri plačevanju 
davkov in prispevkov za socialno varnost). Opredeljen je tudi 
pojem usposabljanja: usposabljanje pomeni pridobivanje in 
izpopolnjevanje znanj, veščin, spretnosti ter zmožnosti, potrebnih 
za zaposlitev ali za povečanje zaposlitvenih možnosti na trgu 
dela. Navedeno je tudi, katera državna institucija ima zakonsko 
pristojnost podeliti koncesijo tisti fizični ali pravni osebi, ki bo 
izpolnjevala kadrovske, organizacijske in druge pogoje za 
izvajanje naloge svetovanja za delo in zaposlitev ter za 
posredovanje usposabljanja, dela ali zaposlitve za invalide. Nato 
natančneje definira s katerimi ukrepi se zagotavlja osebna in 
neprenosljiva pravica do usposabljanja (strokovno svetovanje in 
posredovanje zaposlitve in usposabljanja invalidov). Zakon 
zavezuje Vlado RS da Državnemu zboru RS vsaj enkrat letno 
poroča o zaposlovanju in usposabljanju invalidov. 

B) Kako zakon opredeljuje postopek uveljavljanja 
pravic invalidov? 

Postopek se začne na podlagi invalidove vloge, na podlagi katere 
strokovni delavec ZRSZ pripravi zaposlitveni načrt za konkretno 
invalidno osebo ob upoštevanju mnenja o sposobnosti invalida 
za delo in upoštevanju izvida o invalidnosti, ki ga v tem primeru 
poda invalidska komisija ZRSZ. Navedena invalidska komisija v 
izvid o invalidnosti zapiše tudi, ali je konkretna invalidna oseba 
sposobna za pridobitno delo. Mnenje o sposobnosti za delo vsebuje 
opis oziroma seznam del oziroma poklicev, ki jih je invalid sposoben 
opravljati, in v kakšnem delovnem času, opis ortopedskih in/ali 
delovnih pripomočkov, potrebne delovne prilagoditve ter morebitno 
pomoč druge osebe (vrsto in trajanje). Zatem ZRSZ izda odločbo 
o pravici do usposabljanja in zaposlitve. Invalidna oseba ima tudi 
pravico vložiti pritožbo zoper predloženi zaposlitveni načrt. O 
morebitni pritožbi odloča drugostopenjski organ ZRSZ in njegova 
odločitev je dokončna., nato pa je možno uveljavljati še sodno 
varstvo. V primeru spremenjenega zdravstvenega stanja lahko 
invalid ponovno uveljavi pravico do usposabljanja in zaposlitve. 
Glede sestave, imenovanja in postopka dela invalidskih komisij 
zakon napotuje na pravilnik, ki ga bo sprejel minister, pristojen za 
delo. 

C) Ukrepi In izvajalci usposabljanja invalidov 

Usposabljanje se izvaja po načelih integracije ter ga bodo izvajali 
Zavod, druga pooblaščena oseba javnega prava in koncesionarji, 
Izvajalci s področja izobraževanja ter delodajalci v obliki 
prilagojenega praktičnega dela. ZRSZ bo kril naslednje stroške 
pri izvajanju ukrepov usposabljanja: stroške neposrednega 

izvajanja, ki jih ima izvajalec usposabljanja, stroške učnih 
pripomočkov, potne stroške invalida, nezgodno zavarovanje, 
delovne obleke in mentorja ter stroške prehrane, stroške 
zadovoljevanja življenjskih potreb, stroške pomoči asistenta in 
stroške spremljanja v času usposabljanja. 

D) Zaposlovanje invalidov 

Zakon predvideva tri načine zaposlovanja invalidov: 

a) kvotni sistem obveznega zaposlovanja invalidov 
V ta sistem so vključeni delodajalci, ki imajo zaposlenih najmanj 
15 delavcev in so zato dolžni zaposlovati določen odstotek 
invalidov (2%-8%). 

b) olajšave pri plačevanju davkov in prispevkov za socialno 
varnost 

c) prilagoditev delovnega mesta in potrebne tehnične opreme 
za delo invalidov in oseb z invalidnostjo 

Stroške take prilagoditve krije ZRSZ v višini 20 zakonsko 
določenih minimalnih plač za posamezno delovno mesto. 

č) subvencija plače invalida delodajalcu, ki zaposluje invalida 
Subvencijo zagotavlja ZRSZ za obdobje treh let v višini: prvo leto 
80%, drugo leto 60% in tretje leto 40% zakonsko določene 
minimalne plače; 

V ta namen se dejanska višina stroškov določi s pogodbo o 
prilagoditvi delovnega mesta in opreme med ZRSZ in delodajalcem. 

Delodajalec, ki ne bo zaposloval predpisanega števila invalidov 
bo dolžan plačati prispevek za zaposlovanje invalidov. Naveden 
prispevek znaša 30% minimalne plače za vsakega invalida, ki bi 
ga moral zaposliti delodajalec. Ta prispevek se bo vplačeval 
mesečno za pretekli mesec v državni proračun. Tako zbrana 
finančna sredstva bodo namenjena za financiranje razvojnih in 
zaposlitvenih programov, za usposabljanje kadrov v organizacijah 
za zaposlovanje invalidov, za sofinanciranje novih delovnih mest 
za invalide ter za sofinanciranje nagrad in priznanj delodajalcem, 
ki zaposlujejo invalide. Delodajalci, ki so obvezani zaposlovati 
določen odstotek invalidov, morajo najkasneje do konca marca 
vsakega leta dostaviti Zavodu poročilo o zaposlovanju invalidov 
za preteklo koledarsko leto. 

d) posebne organizacije za zaposlovanje invalidov: 

Zakon predvideva naslednje oblike organizacij za zaposlovanje 
invalidov: 

invalidsko podjetje (zavod, najmanj 5 zaposlenih, od tega 
najmanj 40% invalidov, celotni izkazani dobiček namenja 
razvoju, ima predhodno soglasje ministrstva) 

• delovno ■ zaposlitvena delavnica (nudi posebno urejeno 
zaposlitev osebam s težjo invalidnostjo, najmanj 5 zaposlenih, 
od tega najmanj 50% invalidov, neprofitni značaj, celotni 
izkazani dobiček namenja razvoju, ima predhodno soglasje 
ministrstva) 

Pri pridobitvi predhodnega soglasja mora posebna organizacija 
podati pisno vlogo ter priložiti akt o ustanovitvi ter poslovni načrt. 
Na tej osnovi lahko pristojno ministrstvo izda predhodno soglasje. 
V roku enega leta po predložitvi vseh dokazil pa ministrstvo izda 
odločbo o pridobitvi statusa posebne organizacije za zaposlovanje 
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invalidov, zoper katero je možen samo upravni spor. Navedene 
posebne organizacije bodo na podlagi tega zakona morale 
ministrstvo obveščati o svojih statusnih spremembah. Ministrstvo 
bo v ta namen vodilo tudi poseben javen register organizacij za 
zaposlovanje invalidov. Zakon predvideva tudi pomoč tem 
organizacijam 

Zakon vsebuje v prehodnih in končnih določbah tudi uporabo 
začasnih meril za določanje stopnje invalidnosti do sprejetja 
novega pravilnika, ki bo področje konkretneje opredelil. Začasna 
merila so sledeča: 
1 lažja invalidnost je: 

lažja duševna manjrazvitost ali 
duševna bolezen ali 
30% do 60% telesna okvara ali 

- - izpadi pri osebah s poškodbo glave. 
2. težja invalidnost je: 

najmanj lažja duševna prizadetost, kombinirana z vsaj 30% 
telesne okvare ali 
70% do100% telesna okvara ali 
hujši izpadi na kognitivnem področju pri osebah po poškodbi 
glave 

Kot zmanjšana delazmožnost se šteje, če je pri osebi zmanjšana 
produktivnost dela za 30% običajnega delavca. 

Kot težko zaposljiv invalid se šteje človek, ki ima ugotovljeno 
najmanj 70% telesno okvaro ali je starejši od 55 let. 

Obstoječa invalidska podjetja so dolžna v roku 1 leta po sprejetju 
tega zakona svoje interne akte in svoje poslovanje uskladiti s tem 
zakonom, drugače izgubijo svoj status. 

7. junij 2002 65 poročevalec, št. 56 
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Popravek besedila 

17. ČLENA PREDLOGA ZAKONA 0 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

CARINSKEGA ZAKONA (CZ-C) 

- tretja obravnava - EPA 191 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 17. člena predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
carinskega zakona - tretja obravnava. 

EVA: 2001-1611-0142 
Številka: 424-01/2001-1 
Ljubljana, 03.06.2002 

Mirko Bandelj, l.r. 
Vlada Republike Slovenije v prilogi pošilja popravek besedila GENERALNI SEKRETAR 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Osnovno besedilo |e bilo objavljeno v Poročevalcu 
št. 51, dne 28. maja 2002. 

7. junij 2002 67 poročevalec, št. 56 



VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, dne 3.6.2002 
/ 

POPRAVEK BESEDILA 17. ČLENA PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH CARINSKEGA ZAKONA 

(tretja obravnava) 

(EVA 2001-1611-0142) 

Popravek besedila 17. člena, ki se glasi: 

"Ukrepe carinskega nadzora in posebnosti glede na obliko 
transporta (cestni, železniški, zračni, pomorski, poštni) določi 

minister, pristojen za finance v soglasju z ministrom pristojnim za 
promet oziroma v primeru poštnega prometa, z ministrom 
pristojnim za informacijsko družbo". 

poročevalec, št. 56 68 7. junij 2002 







NAROČILNICA 

I Ime in priimek:   

| Naslov:  

I Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:  

I Davčna številka:  

I NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

| Datum:   

i Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

I Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 
L  



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike 
Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi 
Zakona o davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS, 
št.89/98) 
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