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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

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

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

Uredništvo Poročevalca 



SKLEPI IN STALIŠČA 

49. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije 

D   
SKLEP 

Državnega zbora o ugotovitvi prenehanja funkcije ustavne sodnice na podlagi prve 
alinee prvega odstavka in drugega odstavka 19. člena zakona o Ustavnem sodišču 

Državni zbor Republike Slovenije je na 49. izredni seji dne 
30.5.2000 na podlagi prve alinee 164. člena Ustave Republike 
Slovenije, prve alinee prvega odstavka in drugega odstavka 
19.člena zakona o Ustavnem sodišču ter sedme alinee drugega 
odstavka 48.člena in 173. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da dr. Miroslavi Geč 
- Korošec, na podlagi prve alinee prvega odstavka in drugega 
odstavka 19. člena zakona o Ustavnem sodišču, s 30. 
septembrom 2000 preneha funkcija ustavne sodnice. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o gradbenih proizvodih, EPA 1125-11 

Državni zbor Republike Slovenije je na 49. izredni seji dne 30. 5. 
2000 ob obravnavi predloga zakona o gradbenih proizvodih 
(ZGPro) - hitri postopek, na podlagi 173. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije pooblašča Sekretariat 
Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve, da ob pripravi 
končnega besedila zakona o gradbenih proizvodih odpravi 
napake, ki se nanašajo na veljavnost, naslov in objavo predpisov. 

SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o revidiranju, EPA 773-11 

Državni zbor Republike Slovenije je na 49. izredni seji dne 
31.5.2000 ob obravnavi predloga zakona o revidiranju (ZRev- 
1) - druga obravnava, na podlagi drugega odstavka 195.člena 
in drugega odstavka 194. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o revidiranju za tretjo obravnavo pripravi 
Vlada Republike Slovenije 

2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim 
odstavkom 194.člena poslovnika Državnega zbora. 
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SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zaposlovanju in delu tujcev, 

EPA 1030-11 

Državni zbor Republike Slovenije je na 49. izredni seji dne 31. 5. 
2000 ob obravnavi predloga zakona o zaposlovanju in delu 
tujcev (ZZDT) - druga obravnava, na podlagi drugega odstavka 
195. člena in drugega odstavka 194. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o zaposlovanju in delu tujcev za tretjo 
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. 

2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim 
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora. 

SKLEPA IN STALIŠČA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o matični evidenci zavarovancev in 
uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, EPA 1168-11  

Državni zbor Republike Slovenije je na 49. izredni seji dne 31. 5. 
2000 ob obravnavi predloga zakona o matični evidenci 
zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ) - prva obravnava,na 
podlagi prvega odstavkal 85.člena poslovnika državnega zbora 
sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja je 
primerna podlaga za pripravo predloga besedila za drugo 
obravnavo. 

2. Predlagatelj naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo 
v skladu z naslednjimi 

Stališči: 

1. Upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve. 

2 Prouči ustreznost besedila 5. člena predloga zakona. 

3. Prouči 70. člen in predvidi, da z dnem uveljavitve tega zakona 
ne preneha veljati določba zakona o obveznem pošiljanju 
prijave v vednost zavarovancu oziroma delavcu, dokler ne 
stopi v veljavo zakon o delovnih razmerjih. 

SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zdravljenju neplodnosti in 
postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, EPA 681-H  

Državni zbor Republike Slovenije je na 49. izredni seji, dne 2.6.2000 
ob obravnavi predloga zakona o zdravljenju neplodnosti In 
postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (ZZNPOB) 
- druga obravnava, na podlagi drugega odstavka 195. člena in 
drugega odstavka 194. člena poslovnika Državnega zbora sprejel 
naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih 
oploditve z biomedicinsko pomočjo za tretjo obravnavo 
pripravijo predlagatelji zakona - skupina poslancev s 
prvopodpisanim Aleksandrom Merlom. 

2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim 
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora. 
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SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o dopolnitvah carinskega zakona, 

EPA 1050 -II 

Državni zbor Republike Slovenije je na 49. izredni seji, dne 
31.5.2000 ob obravnavi predloga zakona o dopolnitvah 
carinskega zakona (CZ-C) - prva obravnava na podlagi 173. 
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o dopolnitvah carinskega zakona - prva 
obravnava, se ne sprejme. 
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SKLEPA 

50. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije 

SKLEP 

Državnega zbora o prenehanju opravljanja funkcije poslanca v skladu s 14. členom 

zakona o poslancih    

Državni zbor Republike Slovenije je na 50. izredni seji, dne 7.6.2000 
na podlagi poročila Mandatno - imunitetne komisije o prenehanju 
opravljanja funkcije poslanca v skladu s 14. členom zakona o 
poslancih in na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Do morebitnih sprememb v sestavi delovnih teles opravljajo 
poslanci, ki jim je mandat poslanca miroval, funkcijo članov v 
tistih delovnih telesih, katerih člani, nadomestni člani ali namestniki 
predsednika so bili poslanci, ki so prenehali opravljati funkcijo 
poslanca. 

SKLEP 

Državnega zbora o razrešitvi opravljanja funkcije ministra brez resorja, odgovornega 

za evropske zadeve, ki v skladu s prvim odstavkom 14. člena zakona o poslancih 

ponovno opravlja funkcijo poslanca  

Na podlagi 14. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92 
in 44/94 - odločba US) se je Državni zbor Republike Slovenije na 
seji dne 7.6.2000 seznanil z naslednjim 

SKLEPOM 

Gospod Igor Bavčar je bil dne 8.4.2000, z izglasovanjem 

nezaupnice Vladi Republike Slovenije na podlagi 117. člena Ustave 
Republike Slovenije, razrešen funkcije ministra brez resorja, 
odgovornega za evropske zadeve in je dne 7.6.2000, z odločitvijo 
Državnega zbora Republike Slovenije o imenovanju liste ministrov, 
in prisego nove vlade, prenehal opravljati tekoče posle ter v skladu 
s prvim odstavkom 14. člena zakona o poslancih ponovno opravlja 
funkcijo poslanca, zato s tem dnem preneha opravljati funkcijo 
poslanca gospod Richard Beuermann. 
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Predlog zakona o 

PODALJŠANJU VELJAVNOSTI 

PROSTORSKIH SESTAVIN DRŽAVNEGA 

IN OBČINSKIH DOLGOROČNIH PLANOV 

(ZPVPDP) 

■EPA 1188 -II -hitri postopek 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka 350-26/2000-1 
Ljubljana, 01.06.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 160. seji dne 1.6.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI 
PROSTORSKIH SESTAVIN DRŽAVNEGA IN OBČINSKIH 
DOLGOROČNIH PLANOV, 

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o podaljšanju 
veljavnosti prostorskih sestavin državnega in občinskih 
dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov obravnava po 
hitrem postopku zaradi izrednih potreb države. Prostorske 
sestavine dolgoročnih planov so bile sprejete za obdobje od 
1986 do 2000, kar pomeni, da bodo z iztekom leta 2000 (vsi) 
dolgoročni plani zaradi določb Zakona o planiranju in urejanju 

prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), ki 
so podaljšale veljavnost le srednjeročnih družbenih planov 
(za obdobje od 1986 do 1990) konzumirani. To pa pomeni, da 
bi posledica "izrabe" dolgoročnih planov z dnem 31.12.2000 
pri ustavno-sodnih kontrolah, kateregakoli posameznega akta, 
kadarkoli po 1.1.2001 lahko povzročila najmanj njegovo 
razveljavitev, če že ne odpravo, kar pa lahko pomeni ne samo 
popoln investicijski zastoj, ampak tudi, glede na določbe 
četrtega odstavka 109. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO), 
nezavarovanost okolja pred prekomernimi obremenitvami in 
neracionalno oziroma neustrezno gospodarjenje z naravnimi 
dobrinami. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Sloveije določila, da 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

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

in prostor. 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju 
(ZPUP, Uradni list RS, št. 48/90) v 1. členu določa, da prostorske 
sestavine družbenih planov republike, občin in posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti za obdobje 1986 - 1990 veljajo do 
sprejema novih predpisov o urejanju prostora. Ker je torej ta 
zakonska določba do sprejema novih predpisov o urejanju 
prostora podaljšala veljavnost prostorskih sestavin srednjeročnih 

planov, o prostorskih sestavinah dolgoročnih planov pa v 
navedenem zakonu ni določb, to pomeni, da bodo z iztekom leta 
2000 dolgoročni plani konzumirani. V obravnavanem primeru torej 
sicer ne gre za neveljavnost, ampak za "izrabo" dolgoročnih 
planov po izteku navedenega obdobja. 

Prostorske sestavine dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 
od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86,41/87 in 12/89, 
Uradni list RS, št. 36/90 - prečiščen kartografski del, 27/91, 72/ 
95, 13/96 - kartografski del in 11/99) torej ne bodo več veljale po 
31.12.2000. Veljale bodo le prostorske sestavine srednjeročnih 
družbenih planov, za obdobje 1986 -1990 in to do nadaljnjega (do 
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nove prostorske zakonodaje). Samo te prostorske sestavine bodo 
veljale po 31.12.2000, razen če bi iz teh planov samih (formalno 
ali posredno) izhajalo, da so le začasni v tem smislu, da s potekom 
časa, na katerega se nanašajo, avtomatično, "eo ipso", prenehajo 
veljati. 

Zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
SRS (Uradni list SRS, št. 1/80 in 33/80) je bil v prejšnjem ustavnem 
sistemu družbene lastnine pravna osnova za družbeno planiranje 
in s tem tudi za urejanje prostora (npr. členi 195 do 202). Šele z 
uveljavitvijo zakona o urejanju prostora (ZUreP, Uradni list SRS, 
št. 18/84 in 15/89) je postalo urejanje prostora, s prostorskim 
planiranjem, čeprav še ne dovolj, a vseeno bolj samostojno. Z 
drugo točko 10. člena Ustavnega zakona za izvedbo ustavnih 
amandmajev IX do LXXXIX k Ustavi Socialistične republike 
Slovenije (Uradni list SRS, št. 32/89), je bil zakon o sistemu 
družbenega planiranja in o družbenem planu SRS razveljavljen. 
Ne glede na to, da s tem od 2.10.1989 ni bilo več nadaljnje pravne 
osnove za (družbeno) planiranje, pa je potrebno uvodoma tudi 
ugotoviti, da z omenjeno razveljavitvijo zakona formalno do tedaj 
sprejeti (in veljavni) dolgoročni in srednjeročni plani niso bili 
razveljavljeni (ukinjena je bila le osnova za nadaljnje planiranje). 

Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju 
(ZPUP) je bil zaradi ukinitve prejšnjega zakona o sistemu 
družbenega planiranja potreben zato, da je bilo sploh možno 
sprejemati potrebne spremembe planov (prostorskih sestavin - 
člen 2 zakona). Navedeni zakon (ZPUP) pa je bil potreben tudi 
zato, da se strokovno delo za potrebe prostorskega planiranja in 
na ekonomskih in socialnih sestavinah (za potrebe razvojnega 
planiranja), kot to določa njegov 6. člen, v tistem času ne bi ustavilo. 
Zato bi sicer bilo mogoče, na prvi pogled, sprejeti podoben 
zaključek glede veljavnosti prostorskih sestavin tako pri 
dolgoročnem državnem planu in kot tudi pri vseh dolgoročnih 
občinskih planih, četudi dolgoročne prostorske sestavine v zakonu 
niso izrecno omenjene (omenjene so le v zvezi s postopkom 
sprememb prostorskih sestavin), vendar temu žal ni tako. Tudi s 
pomočjo tako imenovane pravne historične razlage (z vpogledom 
v gradivo, ki je bilo podlaga za sprejem prehodnega zakona iz 
leta 1990) ni mogoče najti argumentov za zaključek, da so 
pripravljavci zakona šteli, da bodo s potekom planskega obdobja 
veljavne prostorske sestavine dolgoročnih planov avtomatično 
prenehale veljati, ampak da bodo pred iztekom leta 2000 
nadomeščene z novimi prostorskimi plani. Zakonodajalec je 
namreč menil, da mora z zakonom izrecno podaljšati veljavnost 
prostorskih sestavin srednjeročnih planov, saj bodo le-te 
konzumirane z iztekom leta 1990. 

Ker pa je bilo v preteklosti večkrat tudi izpostavljeno (sugerirano) 
stališče, kot da prostorske sestavine dolgoročnega plana sploh 
niso praktično pomembne in da bi zato tudi v primeru, da bi 
prenehale veljati 31.12.2000, ne bo nastala nobena pravna 
praznina, pa je potrebno pojasniti, da so v pravnem redu tudi te 
sestavine še kako pomembne. 

Definicijo "prostorskih sestavin" daje zakon o urejanju prostora 
(ZUreP), s tretjim odstavkom v zvezi drugim odstavkom 4. člena 
(prostorske rešitve glede dobrin splošnega pomena, razvoja 
dejavnosti in namenske rabe). Prostorske sestavine so bistven 
vsebinski del vsakega in tudi državnega dolgoročnega plana, 
tudi zaradi 49. člena ZUreP (pravna vloga prostorskih sestavin 
državnega dolgoročnega plana v zvezi z njihovim odnosom do 
dolgoročnih prostorskih sestavin občinskega plana) in tudi drugih 
določbah tega zakona (npr. člen 39, itd.), sploh pa je dolgoročni 
državni plan bistven za prav vse srednjeročne plane (tretji 
odstavek 29. člena ZUreP), pa tudi zaradi varovanja naravnih 
dobrin. S četrtim odstavkom 109. člena prehodnih določb zakona 

o varstvu okolja (ZVO, Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) je namreč 
določeno, da se do izdelave študije ranljivosti okolja (iz 51 .člena 
ZVO) zanjo šteje kartografska dokumentacija prostorskih 
sestavin dolgoročnih planov občin, ki je do določitve stopnje 
varovanja okolja pred obremenitvami tudi obvezno izhodišče pri 
pripravi prostorskih planskih aktov države in lokalnih skupnosti, 
vseh sektorskih načrtov gospodarjenja z naravnimi dobrinami, 
izdajah dovoljenj za posege v prostor in izdelavah sanacijskih 
programov. 

Tudi prav vsak prostorski izvedbeni akt mora upoštevati tako 
srednjeročni kot dolgoročni plan oziroma v njem temeljiti (člena 
22 in 29 ZUN), državni in občinski. Pri ustavno-sodni kontroli 
posameznega prostorskega izvedbenega akta pa so tudi lahko 
pomembne prostorske sestavine dolgoročnega državnega in 
občinskega plana. Tudi dejansko je ustavno sodišče že večkrat 
navedlo v obrazložitvah, da dolgoročni plan je pomemben (npr. št. 
U-l-29/92 z dne 17.12.1992, Uradni list RS, št. 3/93, s katerim se 
je odlok o določenem prostorskem izvedbenem aktu odpravil). 
Prostorske sestavine dolgoročnega plana zato niso nepomembne, 
četudi so (na prvi pogled) relativno splošne. Pomembne utegnejo 
biti pri ocenah o ustavnosti in zakonitosti, saj so podlaga za vse 
hierarhično nižje (prostorske) akte, pa tudi za vsa upravna 
dovoljenja, ki se nanašajo na posege v prostor, zlasti pa zaradi 
varstva okolja pred prekomernimi obremenitvami in zaščite 
naravnih dobrin pred prekomernim izkoriščanjem. 

Ker so v pravnem redu torej tudi sestavine dolgoročnih planov še 
kako pomembne oziroma so bistven vsebinski del vsakega in 
tudi državnega dolgoročnega plana, bi posledica "izrabe" 
dolgoročnih planov pri ustavno-sodnih kontrolah posameznega 
akta, po 1.1.2001 lahko povzročila najmanj njegovo razveljavitev, 
če že ne odpravo, kar pa lahko pomeni ne samo popoln investicijski 
zastoj, ampak tudi, glede na prej navedene določbe četrtega 
odstavka 109. člena zakona o varstvu okolja (ZVO), 
nezavarovanost okolja pred prekomernimi obremenitvami in 
neracionalno oziroma neustrezno gospodarjenje z naravnimi 
dobrinami (njihovo prekomerno izkoriščanje). 

Predlagani zakon pa je potrebno čimprej sprejeti tudi zato, ker že 
iz dosedanjih pripomb k novemu zakonu o urejanju prostora, ki je 
bil že posredovan v strokovno in medresorsko obravnavo, izhaja, 
da ga do 31.12.2000 ne bo mogoče sprejeti, med drugim tudi zato 
ne, ker obsega takšno pomembno materijo, ki mora biti povezana 
z razvojnim načrtovanjem in z njim povezanimi razvojnimi 
instrumenti, zaradi česar ne bi bilo oportuno Državnemu zboru 
RS predlagati, da ga obravnava in sprejema po hitrem postopku. 

2. Cilji in načela zakona 

Poglavitni cilj, ki ga zasleduje predlagani zakon, je, da tudi po 
1.1.2001 ne bo okolje nezavarovano pred prekomernimi 
obremenitvami, da se bo z naravnimi dobrinami ravnalo racionalno 
oziroma v skladu z načeli predpisov o varovanju okolja in da ne 
bo investicijskih zastojev in s tem posledično zastoja splošnega 
gospodarskega razvoja oziroma da bo tudi po tem datumu možno 
pripravljati in sprejemati prostorske plane in druge prostorske 
akte državnega in lokalnega pomena ter za graditev objektov in 
naprav oziroma za izvajanje drugih posegov v prostor tudi izdajati 
ustrezna upravna dovoljenja. 

Temeljno načelo predlaganega zakona je zato, da se do sprejema 
novih predpisov o urejanju prostora prostorski plani oziroma 
njihove spremembe in dopolnitve pripravljajo in sprejemajo na 
dosedanji način. 
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3. Osnovne rešitve zakona 

S predlaganim zakonom se bo do sprejema novih predpisov o 
urejanju prostora podaljšala veljavnost prostorskih sestavin 
državnega in občinskih dolgoročnih planov za obdobje od leta 
1986 do leta 2000, sprejetih na podlagi predpisov, ki so veljali 
pred uveljavitvijo zakona o planiranju in urejanju prostora v 
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter njihovih 
sprememb in dopolnitev, sprejetih na podlagi 2. člena navedenega 
zakona. 

4. Ocena finančnih in drugih posledic predlaganih 
rešitev 

Predlagani zakon ne bo imel finančnih posledic za Republiko 
Slovenijo oziroma za državni proračun in občinske proračune. 
Uveljavitev predlaganega zakona ne bo povzročila dodatnih 
proračunskih obremenitev in sicer zato, ker se predlagana rešitev 
v celoti vključuje v obstoječo ureditev priprave in sprejemanja 
prostorskih aktov. 

Predlagani zakon pa tudi sicer ne bo mogel imeti nikakršnih 
negativnih finančnih ali drugih posledic zato, ker bo v kratkem v 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

S tem zakonom se do sprejema novih predpisov o urejanju 
prostora podaljša veljavnost prostorskih sestavin državnega in 
občinskih dolgoročnih planov za obdobje od leta 1986 do leta 
2000. 

(redni) zakonodajni postopek vložen nov zakon o urejanju 
prostora, ki pa bo v svojih prehodnih določbah prevezal sedanje 
stanje na novi sistem še toliko lažje, ker bo sedanje stanje ustrezno 
urejeno s predlaganim zakonom. 

5. Obrazložitev predloga za hitri postopek 

Ker bi torej posledica "izrabe" dolgoročnih planov z dnem 
31.12.2000 pri ustavno-sodnih kontrolah posameznega akta, 
kadarkoli po 1.1.2001 lahko povzročila najmanj njegovo 
razveljavitev, če že ne odpravo, kar pa lahko pomeni ne samo 
popoln investicijski zastoj, ampak tudi, glede na določbe četrtega 
odstavka 109. člena zakona o varstvu okolja (ZVO), 
nezavarovanost okolja pred prekomernimi obremenitvami in 
neracionalno oziroma neustrezno gospodarjenje z naravnimi 
dobrinami, je temeljni razlog za sprejem predlaganega zakona po 
hitrem postopku zlasti v ravnokar navedenem. 

Predlagatelj torej predlaga obravnavo predloga zakona po hitrem 
postopku zaradi izrednih potreb države (prvi odstavek 201. člena 
poslovnika Državnega zbora RS). Že iz ocene stanja pa tudi 
sicer izhaja, da je potrebno predlagani zakona ne samo sprejeti, 
ampak tudi uveljaviti pred 31.12.2000. 

2. člen 

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

Predlagani zakon ima vsega skupaj le dva člena. 

S prvim členom je določeno, da se s predloženim zakonom podaljša 

veljavnost prostorskih sestavin državnega in občinskih 
dolgoročnih planov za obdobje od leta 1986 do leta 2000. Drugi 
člen določa "vacatio legis". 

IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 
r 

Predlog zakona o podaljšanju veljavnosti prostorskih sestavin 
republiškega in občinskih dolgoročnih in srednjeročnih družbenih 
planov - hitri postopek 
(EVA: 2000-2511-0022) 

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

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

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 
- ker jih ni - nerelevantno 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
- isto kot zgoraj 

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): 

Pravo evropske unije ne ureja področja sistema urejanja 
prostora. 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
ni razlogov 

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

ker ni razlogov - nerelevantno 

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

6) Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik? 
ni preveden, ker je šele v fazi tez za pripravo predloga. 

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

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

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 
Tomaž M. Jeglič, l.r. 
svetovalec vlade v MOP 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

dr. PAVEL GANTAR, l.r. 
minister za okolje in prostor 
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Predlog zakona o 

DOPOLNITVI ZAKONA 0 

POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 

ZAVAROVANJU 

- EPA 1197 - II - skrajšani postopek 

SKUPINA POSLANCEV 
prvo podpisani Franci ROKAVEC 

Ljubljana 15/junij, 2000 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, št. 48/ 
92) ter 174. člena Poslovnika Državnega zbora RS vlagajo 
podpisani poslanci Državnemu zboru RS: 

- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O 
POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU 

na podlagi 204 a. člena Poslovnika Državnega zbora RS 
predlaga da Državni zbor predlog zakona obravnava po 

skrajšanem postopku saj gre za manj zahtevno spremembo 
zakona. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora RS bodo pri delu delovnih teles sodelovali spodaj 
podpisani poslanci. 

1. Franci ROKAVEC 
2. Janez PER 

3. Alojz VESEN JAK 
4. Branko TOMAŽIČ 

UVOD 

1.) OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Vprašanja pravic invalidov ni v celoti rešil novi zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju saj še vedno dela razliko 
med tako imenovanimi delovnimi invalidi in invalidi katerim je 
invalidnost nastala zaradi bolezni, poškodb izven dela itd. Še 
posebej je ta razlika opazna v sedanjem 193.členu zakona, ki 
govori o dodani dobi. Namreč dodana doba je omogočena za 
pridobitev pravice do starostne pokojnine upoštevaj čas služenja 
obveznega vojaškega roka. 

Prav tako se pri pridobitvi starostne pokojnine upošteva čas, ko 
je bil zavarovanec prijavljen na zavodu za zaposlovanje. 

2.) CILJI IN NAČELA ZAKONA 

S predlagano dopolnitvijo bi bilo omogočeno, da se podobna rešitev, 
ki je vzpostavljena pri zavarovancih za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine,omogoči tudi vsem invalidom ne glede na 
vzrok nastale invalidnosti zavarovanca. 

3.) FINANČNE POSLEDICE 

Predlagana dopolnitev ima minimalne finančne posledice za 
proračun Republike Slovenije. 
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BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V 193.členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni list št.106/99)se v prvem in drugem odstavku za 
besedama "starostne pokojnine" doda besedilo: 

" In Invalidske pokojnine". 

2. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Določilo prvega člena omogoča vsem invalidom, da se pogoji 
dodane dobe pri pridobitvi pravic za starostno pokojnino 
upoštevajo tudi za pravico iz invalidske pokojnine. 

Omogoča pa se tudi enakopravnejši položaj med invalidi katerih 
invalidnost je nastopila na delovnem mestu in izven delovnega 
mesta. 

ČLEN, KI SE SPREMINJA IN 
DOPOLNJUJE 

193. člen 
(Dodana doba) 

(1) Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine, se poleg pokojninske dobe upoštevajo tudi leta 
zaključenega študija na dodiplomskom in podiplomskem šolanju 
in dejanski čas obveznega vojaškega roka, nadomestne civilne 
službe ali čas osnovnega usposabljanja za rezervni sestav policije, 
razen če niso ta obdobja že všteta v pokojninsko dobo. 

(2) Za izpolnitev pogojev pokojninske dobe za pridobitev pravice 
do starostne pokojnine se poleg pokojninske dobe upošteva tudi 
čas, v katerem je bil zavarovanec prijavljen pri zavodu za 
zaposlovanje kot iskalec zaposlitve ali brezposelna oseba, razen 
če niso ta obdobja že všteta v pokojninsko dobo. 

(3) Čas zaključenega študija iz prvega odstavka tega člena se 
upošteva v dejanskem trajanju, vendar se šteje največ toliko let, 
kolikor jih je potrebnih za pridobitev diplome po aktu akademije, 
fakultete, višje oziroma visoke šole. Pri štetju časa šolanja se 
upoštevajo obdobja od prvega dne v mesecu, v katerem se 
študijsko obdobje prične (akademsko leto, semester) do zadnjega 
dne v zadnjem mesecu študijskega obdobja, razen če niso ta 
obdobja že upoštevana v pokojninsko dobo. Obdobje študija na 
tujih akademijah, fakultetah, višjih ali visokih šolah se upošteva 
pri ugotavljanju pogojev za pridobitev pravice, če je bila v tujini 
pridobljena diploma nostrificirana, ali če je obdobje študija v tujini 
priznano kot del študija na katerikoli od višjih ali visokih šol ali na 
univerzi v Republiki Sloveniji. 

(4) Zavarovancu, ki je bil vključen v obvezno dodatno zavarovanje 
po tem zakonu, se za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine, k dejanski zavarovalni dobi doda četrtina 
obdobja, v katerem je bil vključen v obvezno dodatno zavarovanje. 
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Predlog zakona o 

ZDRAVLJENJU NEPLODNOSTI IN 

POSTOPKIH OPLODITVE Z 

BIOMEDICINSKO POMOČJO (ZZNPOB) 

- EPA 681 - II - tretja obravnava 

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 
SKUPINA POSLANCEV 

Ljubljana, 13.6.2000 

Na podlagi drugega odstavka 195. člena poslovnika 
Državnega zbora (Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94, 3/95-popravek, 
28/96, 26/97 in 46/2000) in v skladu s sklepom, ki ga je sprejel 
Državni zbor Republike Slovenije na 49. izredni seji, dne 
2.6.2000, pošiljajo podpisani poslanci v tretjo obravnavo 

- PREDLOG ZAKONA O ZDRAVLJENJU NEPLODNOSTI 
IN POSTOPKIH OPLODITVE Z BIOMEDICINSKO 
POMOČJO (ZZNPOB) - EPA 681-11. 

Glede na sklep, sprejet na 49. izredni seji Državnega zbora, 
dne 2.6.2000, ki pravi, da se tretja obravnava predloga 
zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z 
biomedicinsko pomočjo opravi v skladu z drugim odstavkom 
194. člena poslovnika Državnega zbora, predlagajo, da se 
predlog zakona obravnava na prvi naslednji seji Državnega 
zbora. 

Na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles bodo v 

skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Državnega 
zbora sodelovali predlagatelji. 

I. Aleksander MERLO, l.r. 
2. Mario GASPARINI, l.r. 

3. Helena HREN VENCELJ, l.r. 
4. Andrej FABJAN, l.r. 

5. Darinka MRAVLJAK, l.r. 
6. Richard BEUERMANN, l.r. 

7. Miroslav LUCI, l.r. 
8. Vladimir ČEUGOJ, l.r. 
9. Branko TOMAŽIČ, l.r. 

10. Janez PER, l.r. 
II. Janez KRAMBERGER 

12. Jelko KACIN, l.r. 
13. Eda OKRETIČ SALMIČ, l.r. 

14. Zoran LEŠNIK 
15. Janko VEBER, l.r. 

16. Darja LAVTIŽAR BEBLER, l.r. 
17. Jožef ZIMŠEK, l.r. 

18. Tone PARTLJIČ, l.r. 
19. Rudolf MOGE, l.r. 

20. Miran JERIČ, l.r. 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Ta zakon ureja zdravstvene ukrepe, s katerimi se ženski in 
moškemu pomaga pri spočetju otroka in se jima tako omogoči 
uresničevati svobodo odločanja o rojstvih svojih otrok. 

2. člen 

Vsakdo ima pravico do zdravljenja neplodnosti na način in pod 
pogoji, ki jih določa ta zakon. 

V postopkih zdravljenja neplodnosti in postopkih oploditve z 
biomedicinsko pomočjo ( v nadaljnjem besedilu: OBMP) se mora 
varovati človekovo dostojanstvo, njegova pravica do zasebnosti, 

' 
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posebna skrb pa se mora posvetiti varovanju.zdravja, koristi in 
pravicam bodočega otroka. 

3. člen 

Zdravljenje je po tem zakonu ugotavljanje vzrokov neplodnosti ali 
zmanjšane plodnosti in odpravljanje teh vzrokov s strokovnim 
svetovanjem, z zdravili ali s kirurškimi posegi. 

Zdravljenje je tudi odvzem in shranjevanje semenskih celic 
moškega ali jajčnih celic ženske, kateremu oziroma kateri grozi 
po dognanjih in izkušnjah medicinske znanosti nevarnost, da bo 
postal neploden oziroma neplodna. 

4. člen 

Postopki OBMP so postopki oploditve ženske, ki se s pomočjo 
biomedicinske znanosti izvajajo z namenom zanositve na drug 
način kot s spolnim odnosom. 

Postopki OBMP, ki jih določa ta zakon, so predvsem: 

1. znotrajtelesna oploditev: 
vnos semenskih celic v spolne organe ženske; 
vnos jajčnih celic skupaj s semenskimi celicami v spolne 
organe ženske; 

2. zunajtelesna oploditev: 
združitev jajčnih celic in semenskih celic zunaj telesa ženske; 
vnos zgodnjih zarodkov v spolne organe ženske. 

Vsi postopki OBMP se izvajajo skladno z dosežki in razvojem 
biomedicinske znanosti. 

Zarodek nastane z oploditvijo jajčne celice. Zgodnji zarodek po 
tem zakonu, je zigota in zarodek, ki se razvija zunaj maternice 
manj kot 14 dni ali do pojava primitivne proge. 

Določbe o zgodnjem zarodku smiselno veljajo tudi za enako stare 
zarodke, pridobljene z izpiranjem maternice in za izolirane 
omnipotentne matične zarodne celice, če se iz njih lahko razvije 
samostojen nov zarodek. 

II. Upravičenci do postopkov OBMP 

5. člen 

Postopki OBMP se smejo opravljati le z namenom, da pride do 
rojstva otroka. 

Do postopkov OBMP sta upravičena moški in ženska v 
medsebojni zakonski zvezi ali v dalj časa trajajoči življenjski 
skupnosti v skladu z 12. členom Zakona o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih (Ur.list SRS, 14/89), ki glede na izkušnje 
medicinske znanosti ne moreta pričakovati, da bi dosegla 
zanositev s spolnim odnosom, in jima ni mogoče pomagati z 
drugimi postopki zdravljenja neplodnosti. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sta zakonca ali 
zunajzakonska partnerja upravičena do OBMP tudi v primerih, 
kadar se s temi postopki lahko prepreči, da se na otroka prenese 
huda dedna bolezen. 

Medsebojna zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost mora 
obstajati v času vnosa spolnih celic ali zgodnjih zarodkov v telo 
ženske. 

6. člen 

Do postopkov OBMP sta upravičena zakonca ali zunajzakonska 
partnerja, ki sta polnoletna, razsodna in v primerni starosti za 
opravljanje starševskih dolžnosti ter v takem psihosocialnem 
stanju, v skladu s katerim se lahko utemeljeno pričakuje, da bosta 
sposobna opravljati starševske dolžnosti v korist otroka. 

Ženska mora biti v starostni dobi, ki je primerna za rojevanje. 

7. člen 

Do OBMP ni upravičena ženska, ki namerava otroka po rojstvu 
odplačno ali neodplačno prepustiti tretji osebi (nadomestno 
materinstvo). 

III. Darovanje spolnih celic 

8. člen 

Za postopke OBMP se praviloma uporabijo spolne celice ženske 
in moškega, ki sta v medsebojni zakonski zvezi ali sta 
zunajzakonska partnerja. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko za postopke 
OBMP uporabijo jajčne celice darovalke ali semenske celice 
darovalca, kadar po izkušnjah biomedicinske znanosti ni 
možnosti, da bo prišlo do nosečnosti z uporabo spolnih celic 
zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev, ali če so bili neuspešni 
drugi postopki OBMP iz tega zakona, ali če je to potrebno za 
preprečitev prenosa hujše dedne bolezni na otroka. 

OBMP s hkratno uporabo darovanih jajčnih celic in darovanih 
semenskih celic ni dovoljena. 

9. člen 

Darovalec semenskih celic je moški, katerega semenske celice 
se uporabijo za oploditev ženske, ki ni njegova zakonska žena ali 
zunajzakonska partnerica. 

Darovalka jajčnih celic je ženska, katere jajčne celice se uporabijo 
za oploditev druge ženske. 

10. člen 

Ni dovoljeno dajati in sprejemati plačilo ali kakršnekoli druge koristi 
za darovane spolne celice. Pogodbe o tem so nične. 

Darovalec ali darovalka spolnih celic ima pravico do povrnitve 
stroškov, ki jih ima v zvezi s prihodom v center za OBMP, bivanjem 
v njem, vrnitvijo, s pregledi in z odvzemom spolnih celic. 

11. člen 

Postopek OBMP s spolnimi celicami darovalke ali darovalca po 
drugem odstavku 8. in 9. členu tega zakona lahko opravlja samo 
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tisti center za OBMP, ki ga določi minister, pristojen za zdravstvo 
na podlagi mnenja Državne komisije za OBMP in ga tudi posebej 
pooblasti, da zbira, izbira in shranjuje spolne celice darovalk in 
darovalcev. Če minister, pristojen za zdravstvo določi, da lahko 
opravlja OBMP s spolnimi celicami darovalke ali darovalca več 
centrov za OBMP, pooblasti enega od njih, da vodi enotni register 
darovalk in darovalcev spolnih celic iz drugega odstavka 39. 
člena tega zakona. 

Darovalka ali darovalec spolnih celic sme dajati svoje jajčne ali 
semenske celice le enemu in istemu centru za OBMP. 

12. člen 

Vsak postopek OBMP s spolnimi celicami darovalke ali darovalca 
se opravi na predlog zdravnika - specialista ginekologije in 
porodništva (v nadaljnjem besedilu: zdravnik) po pridobitvi soglasja 
strokovnega posvetovalnega telesa centra za OBMP in z 
dovoljenjem Državne komisije za OBMP. 

Strokovno posvetovalno telo iz prejšnjega odstavka sestavljajo 
zdravnik, strokovnjak s področja embriologije, socialni delavec in 
pravnik, ki jih imenuje direktor centra za OBMP. 

Preden se opravi OBMP s spolnimi celicami darovalke ali 
darovalca, se morata zakonca ali zunajzakonska partnerja 
udeležiti psihološko-socialnega svetovanja po drugem odstavku 
24. člena tega zakona. 

Zakonca ali zunajzakonska partnerja je treba poučiti o pravnih 
posledicah njune privolitve v OBMP s spolnimi celicami darovalke 
ali darovalca in s pravnimi posledicami rojstva otroka, spočetega 
s tako OBMP. 

13. člen 

Darovanje človeških zarodkov ni dovoljeno. 

Uporaba mešanice semenskih celic dveh ali več moških, ali jajčnih 
celic dveh ali več žensk v postopku OBMP ni dovoljena. 

14. člen 

Darovalka jajčnih celic in darovalec semenskih celic morata biti 
polnoletna, zdrava in razsodna. 

Semenske celice darovalca se ne smejo uporabiti za oploditev 
ženske, ki zaradi sorodstva ne bi mogla z njim skleniti veljavne 
zakonske zveze. Jajčne celice darovalke se ne smejo oploditi s 
semenskimi celicami moškega, ki zaradi sorodstva ne bi mogel z 
njo skleniti zakonske zveze. 

IV. Izvajalci OBMP 

15. člen 

Postopki OBMP se opravljajo v okviru javne zdravstvene službe 
v javnih zdravstvenih zavodih, ki imajo za to dejavnost posebno 
dovoljenje; v centru za OBMP (v nadaljnjem besedilu: center). 

Postopke OBMP opravlja skupina biomedicinskih strokovnjakov 
pod vodstvom zdravnika specialista - ginekologa in porodničarja, 
ki je odgovoren za pravilno izvajanje postopkov OBMP. Za izvedbo 
vsakega prvega postopka OBMP je potrebno poprejšnje soglasje 
strokovnega posvetovalnega telesa centra. 

Biotehnološki del postopkov OBMP se lahko opravi samo na 
podlagi odločitve zdravnika, ki je odgovoren, da se postopki OBMP 
izvajajo v skladu s tem zakonom. 

Predpise o delovanju in odločanju organa iz prvega odstavka 12. 
člena tega zakona in drugega odstavka tega člena izda minister, 
pristojen za zdravstvo. 

16. člen 

Dovoljenje za opravljanje postopkov v OBMP izda pravnim 
osebam iz prvega odstavka 15. člena tega zakona minister, 
pristojen za zdravstvo, če imajo ustrezne strokovnjake in opremo 
za izvajanje postopkov v skladu z zahtevami sodobne 
biomedicinske znanosti in izkušnje, ter če lahko zagotovijo 
psihološko in socialno svetovanje in poučitev o pravnih posledicah 
v primeru kot je to predpisano s tem zakonom. 

O tem, ali obstajajo pogoji iz prejšnjega odstavka, poda ministru, 
pristojnemu za zdravstvo mnenje Državna komisija za OBMP iz 
19., 20. in 21. člena tega zakona. 

Minister, pristojen za zdravstvo lahko dovoljenje centru prekliče, 
če le-ta ne izpolnjuje več pogojev iz prvega odstavka tega člena, 
če ne dosega rezultatov, ki jih v obdobju enega leta praviloma 
dosegajo drugi centri ali če huje krši določbe tega zakona. 

O tem, ali obstajajo razlogi za preklic dovoljenja centru, poda 
ministru, pristojnemu za zdravstvo, mnenje Državna komisija za 
OBMP. 

17. člen 

Zdravnik ni dolžan opraviti OBMP ali pri njej sodelovati. To velja 
tudi za druge strokovnjake s področja OBMP in zdravstvene 
delavce. 

Oseb iz prejšnjega odstavka ne zadenejo škodne posledice, če 
v skladu s pravili stroke opravijo ali sodelujejo pri postopkih OBMP, 
ki so določeni s tem zakonom, ali če zavrnejo opravljanje ali 
sodelovanje pri teh postopkih. 

18. člen 

Delavci centra za OBMP, ki sodelujejo v postopku OBMP, morajo 
kot poklicno skrivnost varovati vse podatke v zvezi z OBMP, ki 
jih izvaja njihov center, predvsem pa osebne in zdravstvene 
podatke o ženski, kateri se opravlja postopek OBMP, o njenem 
možu ali zunajzakonskemu partnerju, o otroku, ki je bil spočet v 
postopku OBMP in o morebitni darovalki ali darovalcu spolnih 
celic. 

Otrok, spočet z OBMP s spolnimi celicami darovalke ali darovalca, 
lahko zaradi zdravstvenih razlogov zahteva od centra, da ga 
seznani z zdravstveno pomembnimi podatki o darovalki ali 
darovalcu spolnih celic, če je razsoden in star najmanj 15 let. 
Otrokov zakoniti zastopnik lahko izve za te podatke samo z 
dovoljenjem, ki ga izda sodišče v nepravdnem postopku, če so 
za to podani izjemni zdravstveno utemeljeni razlogi. 

Otrokov zdravnik ima zaradi zdravstvenih razlogov otroka 
pravico do vpogleda v register darovalk in darovalcev in do 
informacije. 

Sodišča in upravni organi imajo pravico do vpogleda v register 
darovalk in darovalcev in do informacije, če je to nujno za 
izpolnjevanje njihovih nalog pri izvrševanju tega zakona. 
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Podatke, za katere osebe iz tretjega in četrtega odstavka tega 
člena zvedo ob vpogledu v register darovalk in darovalcev, morajo 
varovati kot poklicno skrivnost. 

V. Državna komisija za OBMP 

19. člen 

Za obravnavanje in reševanje vseh pomembnejših vprašanj v 
zvezi z izvajanjem tega zakona se pri ministrstvu, pristojnemu za 
zdravstvo ustanovi Državna komisija za OBMP. 

Državna komisija za OBMP lahko za pomoč pri svojem delu 
ustanovi stalna in občasna delovna telesa ter zahteva mnenje 
ustreznih strokovnjakov. 

20. člen 

Državno komisijo za OBMP sestavljajo: 
- en predstavnik ministrstva, pristojnega za zdravstvo, 
- en strokovnjak za medicinsko etiko, 
- dva strokovnjaka s področja OBMP, 
- en strokovnjak s področja prava, 
- en strokovnjak s področja psiholoških aii socioloških ved, 
- en predstavnik Urada varuha človekovih pravic. 

Člane Državne komisije za OBMP in predsednika komisije izmed 
članov komisije imenuje za dobo petih let minister, pristojen za 
zdravstvo. Pravico predlagati strokovnjake iz prejšnjega odstavka 
imajo ustrezne fakultete univerze. 

Državna komisija za OBMP odloča z večino glasov vseh članov. 

21. člen 

Naloge Državne komisije za OBMP so predvsem: 

- dajanje mnenja ministru, pristojnemu za zdravstvo o tem, ali 
zdravstveni zavod izpolnjuje pogoje za opravljanje postopkov 
OBMP po prvem in tretjem odstavku 16. člena tega zakona 
oziroma ali so podani razlogi za preklic dovoljenja za 
opravljanje postopkov OBMP po četrtem odstavku 16. člena 
tega zakona; 

- dajanje mnenja ministru, pristojnemu za zdravstvo o tem, ali 
lahko določeni center opravlja OBMP s spolnimi celicami 
darovalca ali darovalke po prvem odstavku 11. člena tega 
zakona in o izvedbi take OBMP; 
dajanje dovoljenja za raziskovalno delo po tretjem odstavku 
38. člena tega zakona; 
obravnavanje poročil centrov po prvem odstavku 40. člena 
tega zakona in seznanjanje ministra, pristojnega za zdravstvo 
z ugotovitvami iz poročil; 
dajanje mnenj o osnutkih predpisov, ki se izdajajo na podlagi 
tega zakona; 
strokovno etično nadzorovanje dela centrov in svetovanje 
centrom; 
predlaganje strokovnih pravil za delo na področju OBMP 
ministru, pristojnemu za zdravstvo in njihovega sprotnega 
usklajevanja z razvojem medicinske znanosti; 
dajanje dovoljenja za izvajanje določenega postopka OBMP 
z uporabo spolnih celic darovalca ali darovalke; 
spremljanje napredka biomedicinske znanosti na področju 
reproduktivne medicine in po potrebi predlaganje sprememb 
in dopolnitev veljavne zakonodaje pristojnemu ministrstvu. 

VI. Postopek OBMP 

1. Privolitev v OBMP 

22. člen 

Postopek OBMP po 4. členu tega zakona se lahko opravi samo 
na podlagi pisne privolitve zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev. 

Preden podata zakonca ali zunajzakonska partnerja pisno 
privolitev v postopek OBMP, ju mora zdravnik poučiti o postopku 
OBMP, z možnostjo za uspeh, morebitnimi posledicami in 
nevarnostmi postopka za žensko, moškega in otroka ter jima 
svetovati. Zdravnik ju obvesti, v kakšne namene se zbirajo in 
obdelujejo njuni osebni podatki, ter jima pojasni, da se varujejo kot 
poklicna skrivnost po prvem odstavku 18.člena tega zakona. 

Po potrebi napoti zdravnik zakonca ali zunajzakonska partnerja 
na psihološko-socialno svetovanje o nameravani OBMP. 

Zdravnik mora zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema 
pojasniti pravila o shranjevanju spolnih celic in zarodkov in ju 
vprašati po njunih željah glede trajanja hrambe in odločanja o 
morebitnih neuporabljenih zarodkih. 

Zdravnik mora zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema 
obrazložiti druge možnosti, s katerimi je mogoče rešiti ali obiti 
njun vzrok neplodnosti, tudi take, ki jih njegov center ne opravlja, 
in jima omeniti nemedicinske izbire, kot sta posvojitev ali opustitev 
zdravljenja. 

Pisna privolitev se izda za vsak postopek OBMP posebej. 

Minister, pristojen za zdravstvo izda predpise o obrazcu izjave o 
privolitvi. Obrazec za izjavo o privolitvi v OBMP mora za primer, 
ko se v postopku OBMP uporabijo darovane spolne celice, 
vsebovati tudi navedbo pravnih posledic takega postopka. 

23. člen 

Eden ali drugi od zakoncev oziroma zunajzakonskih partnerjev 
lahko prekliče privolitev in odstopi od postopka OBMP, dokler se 
semenske celice, neoplojene jajčne celice ali zgodnji zarodki ne 
vnesejo v telo ženske. 

Center mora izjavo o preklicu zapisati in o tem, na zahtevo enega 
ali drugega od zakoncev oziroma zunajzakonskih partnerjev, 
izdati potrdilo. 

Zdravnik se mora pred vnosom semenskih celic, neoplojenih 
jajčnih celic ali zgodnjih zarodkov v telo ženske prepričati, da 
privolitev ni preklicana. 

2. OBMP s spolnimi celicami darovalca ali darovalke 

24. člen 

Pred postopkom OBMP z darovanimi spolnimi celicami mora 
zdravnik, ki je odgovoren za izvedbo postopka, poučiti zakonca 
ali zunajzakonska partnerja o poteku postopka, pravnik pa ju 
mora poučiti o pravnih posledicah postopka. 

Zdravnik, ki vodi OBMP, mora zakonca ali zunajzakonska 
partnerja pred začetkom postopka napotiti na psihološko-socialno 
svetovanje. 
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25. člen 

Darovanje semenskih celic in neoplojenih jajčnih celic se lahko 
opravi le na podlagi pisne privolitve darovalke ali darovalca. 
Obrazce za pisno privolitev izda minister, pristojen za zdravstvo, 
na podlagi priporočila Državne komisije za OBMP. 

Pred izdajo pisne privolitve za darovanje spolnih celic je center 
dolžan darovalko ali darovalca seznaniti s pravnimi posledicami 
njenega ali njegovega darovanja in s pravnim razmećem do otroka, 
spočetega v postopku OBMP z darovanimi spolnimi celicami. 
Center ju je dolžan obvestiti o tem, v kakšne namene se zbirajo in 
obdelujejo osebni podatki, ter pojasniti, da se varujejo kot poklicna 
skrivnost po prvem odstavku 18. člena tega zakona. 

26. člen 

Pisno privolitev lahko darovalka ali darovalec prekličeta do 
uporabe darovanih spolnih celic za OBMP. Preklic privolitve mora 
biti podan v pisni obliki. 

Center mora izjavo o preklicu iz prejšnjega odstavka evidentirati, 
darovane spolne celice nemudoma zavreči, darovalki ali darovalcu 
pa na njeno ali njegovo željo izdati ustrezno pisno potrdilo o 
preklicu darovanja. 

27. člen 

Darovalke in darovalci nimajo pravnih ali drugih obveznosti ali 
pravic do otrok, spočetih v postopkih OBMP. 

28. člen 

Darovalke in darovalce spolnih celic in njihove spolne celice je 
treba pred darovanjem pregledati v skladu s strokovnimi pravili 
za delo na področju OBMP. 

Spolne celice darovalke ali darovalca se lahko uporabijo samo 
takrat, kadar se v skladu z dosežki biomedicinske znanosti in po 
izkušnjah lahko presodi, da so primerne za oploditev in da njihova 
uporaba ne more povzročiti nevarnosti za zdravje ženske ali 
otroka. 

Prepovedana je OBMP s spolnimi celicami darovalca ali darovalke, 
ki v času vnosa darovanih spolnih celic ali zgodnjih zarodkov v 
telo ženske nista več živa. Preden zdravnik vnese v telo ženske 
spolne celice darovalke ali darovalca ali zgodnji zarodek, ki je 
nastal s pomočjo darovanih spolnih celic, mora ugotoviti, ali sta 
darovalka ali darovalec še živa. 

29. člen 

Spolne celice enega darovalca ali ene darovalke se lahko 
uporabljajo za OBMP, dokler ne pride do rojstev otrok v največ 
dveh različnih družinah. 

VII. Ravnanje s spolnimi celicami ali 
zgodnjimi zarodki 

30. člen 

Semenske celice, neoplojene jajčne celice in zgodnji zarodki se 
lahko uporabijo, samo za postopek OBMP. Z njimi je treba ravnati 
in jih preiskovati tako, da glede na stanje biomedicinske znanosti 
in izkušnje pride do nosečnosti. 

Pod pogoji iz 38. člena tega zakona je mogoče semenske celice, 
neoplojene jajčne celice in zgodnje zarodke uporabiti tudi v 
znanstvenih raziskavah. 

31. člen 

Ne sme se oploditi jajčna celica s semensko celico, ki je posebej 
izbrana zato, da se določi otrokov spol, razen če se s tem 
namerava preprečiti hujšo dedno bolezen, povezano s spolom. 

Ne sme se posegati v dedno zasnovo spolnih celic ali zarodka z 
namenom, da se spremeni dedna zasnova otroka. 

Genska preiskava zgodnjega zarodka se sme opraviti samo v 
primeru nevarnosti hujše dedne bolezni ali če je to potrebno zaradi 
uspešnosti postopka OBPM. 

32. člen 

Zunaj telesa se lahko oplodijo vse jajčne celice, pridobljene v 
enem postopku. Število zgodnjih zarodkov, ki se vnesejo v telo 
ženske, ne sme presegati tistega, ki v skladu s poklicnimi dognanji 
in izkušnjami še obeta uspešno OBMP in kolikor mogoče omeji 
tveganje mnogoplodne nosečnosti. V enem postopku ni dovoljeno 
vnesti v maternico ženske več kot tri zarodke. 

Morebitni preostali zgodnji zarodki se hranijo in se pozneje lahko 
ob pogojih iz tega zakona vnesejo v telo ženske iz začetnega 
postopka. Vnos se lahko opravi samo na skupno pisno zahtevo 
zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev, ki sta dala privolitev po 
prvem odstavku 22. člena tega zakona za začetek postopka 
OBMP. 

33. člen 

V postopku OBMP je prepovedano: 

1. omogočiti zunajtelesni razvoj zarodka, ki je star več kot 14 
dni, oziroma potem, ko se je razvila primitivna proga; 

2. omogočiti nastanek zarodka zgolj v raziskovalne namene; 
3. omogočiti nastanek človeških zarodkov iz spolnih celic z 

izzvano spremembo dedne zasnove in prenesti takšne 
zarodke v telo človeka ali živali; 

4. uporabiti dele zarodka, pridobljene v postopkih OBMP, razen 
v primerih, ki jih zakon izrecno določa; 

5. omogočiti nastanek zarodkov z isto dedno zasnovo ali 
zarodkov, ki so po dedni zasnovi istovetni z drugo živo ali 
mrtvo osebo (kloniranje); 
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6. oploditi človeško jajčno celico s semensko celico živali ali 
živalsko jajčno celico, s semensko celico človeka ali 
spreminjati zarodek s presajanjem delov drugih človeških ali 
živalskih zarodkov (omogočanje nastanka hibridov in himer); 

7. vnesti zarodek, ki je nastal s postopki iz 5. in 6. alinee tega 
člena, v telo človeka ali živali; 

8. človeške spolne celice ali človeški zarodek vnesti v žival; 
9. živalske spolne celice ali živalski zarodek vnesti v človeka; 
10. namerno spremeniti dedno zasnovo celic, ki so del zarodka. 

VIII. Shranjevanje semenskih celic, 
neoplojenih jajčnih celic in zgodnjih 

zarodkov 

34. člen 

Semenske celice, neoplojene jajčne celice in zgodnji zarodki se 
shranjujejo za postopke OBMP, ki se opravljajo po določbah tega 
zakona. 

Semenske celice, neoplojene jajčne celice in zgodnje zarodke 
shranjujejo posebej pooblaščeni centri. Pri tem morajo upoštevati 
sodobna dognanja medicinske znanosti in uveljavljeno medicinsko 
prakso. 

35. člen 

Semenske celice, neoplojene jajčne celice in neuporabljeni zgodnji 
zarodki se hranijo toliko časa, kolikor želita ženska in moški, 
katerima se pomaga s postopki OBMP, vendar ne več kot pet let. 
Če se zakonca ali zunajzakonska partnerja o času hrambe ne 
strinjata, o tem odloči Državna komisija OBMP. 

Iz zdravstveno utemeljenih razlogov iz drugega odstavka 3.člena 
tega zakona se lahko z dovoljenjem Državne komisije za OBMP 
čas hranjenja semenskih in neoplojenih jajčnih celic podaljša za 
največ 5 let. Podaljšanje lahko zahteva oseba, od katere spolne 
celice izvirajo. 

Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka je treba semenske celice 
in neoplojene jajčne celice zavreči, zgodnje zarodke pa pustiti 
umreti. 

36. člen 

S semenskimi celicami, neoplojenimi jajčnimi celicami in zgodnjimi 
zarodki niso upravičene razpolagati niti osebe, od katerih izvirajo, 
niti druge osebe. Center jih ne sme nikomur izročiti. 

37. člen 

Ni dovoljeno posredovati pri zbiranju, shranjevanju in uporabi 
semenskih celic, neoplojenih jajčnih celih in zgodnjih zarodkov. 

Ni dovoljeno trgovati s shranjenimi semenskimi celicami, 
neoplojenimi jajčnimi celicami in zgodnjimi zarodki. 

IX. Znanstvenoraziskovalno delo 

38. člen 

Znanstvenoraziskovalno delo na spolnih celicah in zgodnjih 
zarodkih, pridobljenih za namen izvajanja OBMP, je dovoljeno 
izključno v namene varovanja in izboljšanja človekovega zdravja. 

Na zgodnjih zarodkih so dovoljene raziskave samo tedaj, ko jih s 
primerljivo učinkovitostjo ni mogoče opraviti na živalskih zarodkih 
ali na druge načine. 

Zgodnji zarodki se lahko raziskujejo samo s pisnim privoljenjem 
zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev, ki se jima pomaga s 
postopkom OBMP, z dovoljenjem Državne komisije za OBMP ter 
odobritvijo in pod nadzorom Medicinsko-etične komisije. 

Na podlagi dovoljenj iz prejšnjega odstavka je dovoljeno 
raziskovanje zgodnjih zarodkov, ki po dognanjih in izkušnjah 
biomedicinske znanosti niso primerni za vnos v telo ženske ali 
shranjevanje, ter tistih shranjenih zarodkov, ki bi jih sicer morali 
pustiti umreti po drugem odstavku 35. člena tega zakona. 

Pri raziskovanju zgodnjih zarodkov je potrebno upoštevati 
sodobna dognanja medicinske znanosti, izkušnje in uveljavljeno 
prakso v svetu in pravila obče medicinske etike. 

Odobritev in nadzor komisij iz tretjega odstavka tega člena sta 
potrebna tudi pri uvajanju in uporabi vseh novih metod OBMP, 
dokler zanje velja, da so v poskusni fazi. 

X. Evidenca in poročila 

39. člen 

Centri morajo o OBMP voditi evidenco o: 

- osebnih podatkih zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev, ki se 
jima pomaga z OBMP, 

- vrsti OBMP, 
- enotnem registru darovalcev, v katerem so podatki o darovalcu 

ali darovalki spolnih celic po 11. členu tega zakona, če so bile le- 
te uporabljene, 

- podatkih o poučitvi, svetovanju in o pisni privolitvi ali privolitvi za 
določeni postopek OBMP po 22. členu tega zakona, 

- podatkih o poteku in trajanju postopka ter o pomembnejših 
okoliščinah v zvezi z nosečnostjo, porodom, zdravjem in 
razvojem otroka. 

V enotni register darovalk in darovalcev po tretji alinei prejšnjega 
odstavka mora pooblaščeni center vpisati: 

- osebne in zdravstvene podatke o darovalki ali darovalcu in 
zdravstvene podatke o njenih oziroma njegovih starših; 

- dan, mesec in leto, ko so bile spolne celice darovane, shranjene 
in uporabljene; 

- rezultate pregledov darovalca ali darovalke in preiskav njenih 
oziroma njegovih spolnih celic; 

- podatke o rojstvu otroka, spočetega z OBMP s spolnimi celicami 
darovalke ali darovalca. 
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Podatke iz evidence mora center hraniti toliko časa, kot je primerno 
po pravilih medicinske znanosti in izkušnje, največ pa 50 let. 
Podatki so poklicna skrivnost. 

40. člen 

Centri morajo Državni komisiji za OBMP poročati o številu in vrsti 
opravljenih OBMP ter o njihovi uspešnosti, centri iz drugega 
odstavka 34. člena tega zakona pa tudi o hranjenih semenskih 
celicah ter neoplojenih jajčnih celicah in zgodnjih zarodkih. 

Poročilo podajo centri za preteklo koledarsko leto, na zahtevo 
Državne komisije za OBMP pa tudi že prej. 

Predpise o sestavi in vsebini poročila izda minister, pristojen za 
zdravstvo. 

XI. Očetovstvo in materinstvo pri otrocih 

spočetih z biomedicinsko pomočjo 

41. člen 

Mati otroka, ki je bil spočet z biomedicinsko pomočjo, je ženska, 
ki ga je rodila. 

Če je mati podala za postopek OBMP privolitev po 22. in 23. členu 
tega zakona, materinstva ne more izpodbijati. 

Če je bil otrok spočet z biomedicinsko pomočjo z jajčno celico 
darovalke, njenega materinstva ni dovoljeno ugotavljati. 

42. člen 

Za očeta otroka, ki je bil spočet z biomedicinsko pomočjo, velja 
materin mož ali njen zunajzakonski partner, ob pogoju, da sta za 
postopek OBMP podala privolitev po 22. in 23. členu tega zakona. 

Očetovstva tistega, ki po prejšnjem odstavku tega člena velja za 
otrokovega očeta, ni dovoljeno izpodbijati, razen, če se trdi, da 
otrok ni bil spočet s postopkom OBMP. V tem primeru se smiselno 
uporabljajo določbe od 96. do 99. člena Zakona o zakonski zvezi 
in družinskih razmerjih. 

Če je bil otrok spočet z biomedicinsko pomočjo s semensko 
celico darovalca, njegovega očetovsta ni dovoljeno ugotavljati: 

XII. Kazenske določbe 

43. člen 

Z denarno kaznijo od 500.000,00 do 5.000.000,00 SIT se kaznuje 
za prekršek pravna oseba, ki v: 

1. nasprotju s 7. členom tega zakona opravi postopek OBMP 
pri nadomestnem materinstvu; 

2. nasprotju s tretjim odstavkom 8. člena ter prvim in drugim 
odstavkom 13. člena tega zakona opravi OBMP z darovanjem 
spolnih celic in zgodnjih zarodkov; 

3. nasprotju s prvim odstavkom 11. člena tega zakona opravi 
postopek OBMP z darovanjem spolnih celic brez posebnega 
pooblastila ministra, pristojnega za zdravstvo; 

4. nasprotju s prvim odstavkom 12. člena tega zakona opravi 
postopek OBMP z darovanjem spolnih celic brez soglasja 
strokovnega posvetovalnega telesa centra za OBMP; 

5. nasprotju z drugim odstavkom 14. člena tega zakona opravi 
OBMP z darovanjem spolnih celic med sorodniki; 

6. nasprotju z drugim odstavkom 15. člena tega zakona 
postopek OBMP ne opravi skupina biomedicinskih 
strokovnjakov in ne pridobi potrebne privolitve za prvi 
postopek OBMP; 

7. nasprotju s tretjim odstavkom 15. člena tega zakona opravi 
biotehnološki del postopka OBMP brez odločitve zdravnika; 

8. nasprotju z drugim odstavkom 26. člena tega zakona ne 
zavrže darovanih spolnih celice; 

9. nasprotju s prvim odstavkom 28. člena tega zakona ne 
pregleda darovalk in darovalcev spolnih celic in njihovih spolnih 
celic; 

10. nasprotju s tretjim odstavkom 28. člena opravi postopek 
OBMP z darovanimi spolnimi celicami darovalke ali darovalca, 
ki nista več živa; 

11. nasprotju z 29. členom tega zakona uporablja ali vnese 
darovane spolne celice v telo ženske; 

12. nasprotju z 31. členom omogoči poseg v dedno zasnovo 
spolnih celic ali zarodka, gensko preiskavo zgodnjega 
zarodka ali izbor spola otroka; 

13. nasprotju z drugim odstavkom 32. člena tega zakona opravi 
vnos zarodkov v telo ženske brez skupne pisne zahteve 
zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev; 

14. v nasprotju s 34. in 35. členom tega zakona shranjuje spolne 
celice in zarodke; 

15. v nasprotju z drugim odstavkom 37. člena tega zakona trguje 
s shranjenimi semenskimi in jajčnimi celicami ter zgodnjimi 
zarodki. 

Z denarno kaznijo od 50.000,00 SIT do 250.000,00 SIT se kaznuje 
za prekrške iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne 
osebe. 

Z denarno kaznijo od 200.000,00 SIT do 2.000.000,00 SIT se 
kaznuje za prekršek pravna oseba, ki v : 
1. nasprotju s prvim odstavkom 39. člena tega zakona ne vodi 

evidence in ne hrani podatkov; 
2. nasprotju z drugim odstavkom 39. člena tega zakona ne vodi 

enotnega registra o darovalkah in darovalcih. 

Z denarno kaznijo od 20.000,00 SIT do 100.000,00 SIT se kaznuje 
za prekrške iz tretjega odstavka tega člena odgovorna oseba 
pravne osebe. 

Z denarno kaznijo od 800.000,00 SIT do 8.000.000,00 SIT se 
kaznuje za prekršek pravna oseba, ki v nasprotju s prvim 
odstavkom 15. člena tega zakona opravi OBMP brez poprejšnjega 
dovoljenja. 

Z denarno kaznijo od 100.000,00 SIT do 500.000,00 SIT se 
kaznuje za prekršek iz petega odstavka tega člena odgovorna 
oseba pravne osebe. 

44. člen 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 SIT se kaznuje za 
prekršek oseba, ki sodeluje v skupini biomedicinskih 
strokovnjakov, kadar: 

1. v nasprotju s 7. členom tega zakona opravi postopek OBMP 
pri nadomestnem materinstvu; 

2. v nasprotju s tretjim odstavkom 8. člena in prvim odstavkom 
13. člena tega zakona opravi OBMP z darovanjem spolnih 
celic in zgodnjih zarodkov; 
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3. v nasprotju s prvim odstavkom 11. člena tega zakona opravi 
postopek OBMP z darovanjem spolnih celic brez posebnega 
pooblastila ministra, pristojnega za zdravstvo; 

4. v nasprotju z drugim odstavkom 14. člena tega zakona opravi 
OBMP z darovanjem spolnih celic med sorodniki; 

5. v nasprotju z drugim odstavkom 15. člena tega zakona 
postopek OBMP ne opravi skupina biomedicinskih 
strokovnjakov in ne pridobi potrebne privolitve; 

6. se v nasprotju s tretjim odstavkom 23. člena tega zakona 
pred vnosom spolnih celic oziroma zgodnjih zarodkov v telo 
ženske ne prepriča ali privolitev ni preklicana; 

7. v nasprotju z 29. členom tega zakona uporablja ali vnese 
darovane spolne celice v telo ženske; 

8. v nasprotju z drugim odstavkom 32. člena tega zakona opravi 
vnos zarodkov v telo ženske brez skupne pisne zahteve 
zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev. 

45. člen 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 150.000 SIT se kaznuje za 
prekršek kdor ravna v nasprotju s prepovedjo iz 37. člena tega 
zakona. 

XIII. Prehodne in končne določbe 

46. člen 

Minister, pristojen za zdravstvo izda izvršilne predpise na podlagi 
tega zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

47. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 
- določbe 31. do 37. člena zakona o zdravstvenih ukrepih pri 
uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok 
(Uradni list SRS, št. 11/77 in 42/86); 
- določba 93. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/76, 1/89, 14/89, Uradni list RS, 
št. 60/99 - odločba US). 

48. člen 

Ta zakon začne veljati 30. dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 49. izredni seji 2. junija 
2000 obravnaval predlog zakona o zdravljenju neplodnosti in 
postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (ZZNPOB) - druga 
obravnava - in sprejel sklepa, da predlog zakona za tretjo 
obravnavo pripravijo predlagatelji zakona (skupina poslancev s 
prvopodpisanim Aleksandrom Merlom), ter da se tretja obravnava 
predloga zakona opravi v skladu z drugim odstavkom 194. člena 
poslovnika Državnega zbora. 

V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k 1., 5., 10., 12., 15., 
16., 20., 21., 22., 24., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 43., 44. in 45. 
členu. Predlagatelji so pri pripravi besedila predloga zakona za 
tretjo obravnavo upoštevali vse sprejete amandmaje. 
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Predlog zakona o 

ZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV 

(ZZDT) 

- EPA 1030 - II - tretja obravnava 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 101-04/99-3 
Ljubljana, 12.06.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 1. korespondenčni seji dne 
12.6.2000 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZAPOSLOVANJU IN DELU 
TUJCEV, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 49. izredne 
seje Državnega zbora Republike Slovenje z dne 31.5.2000, 
drugega odstavka 194. in 195. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o zaposlovanju in delu tujcev - 
tretja obravnava. 

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

- dr. Miha BREJC, minister za delo, družino in socialne zadeve, 
- Vladimir DEJAN, državni podsekretar v Ministrstvu za delo, 

družino in socialne zadeve, 
- Martina DJOKIĆ, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

20. junij 2000 21 poročevalec, št. 43 



IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S 

PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

11 Naslov predloga akta: 

ZAKON O ZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV 
EVA 1998 -2611-0078, EPA 1030 - m 

21 Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma o pridružitvi" 

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

Na predloženo gradivo se nanašajo določbe IV. oddelka "Evropskega sporazuma o 
pridružitvi" (Ur. 1. RS, št. 44/97, Mednarodne pogodbe št. 13), členi od 38 do 44, ki se 
nanašajo na prost pretok delovne sile. 

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

Evropski sporazum o pridružitvi v 38. členu določa pravice slovenskih državljanov in 
državljanov držav članic v okviru prostega pretoka delovne sile. Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve je izdalo "Navodilo o načinu ugotavljanja pravice do dostopa na trg 
delovne sile in zaposlitve brez delovnega dovoljenja za zakonce in otroke oseb državljanov 
držav članic Evropske unije, ki zakonito delajo in bivajo v Republiki Sloveniji (Ur. 1. RS, št. 
6/99)", ki je začelo veljati 01.02.1999, z dnem uveljavitve Evropskega sporazuma o 
pridružitvi. Navodilo je izvedbeni instrument, na podlagi katerega se lahko uresničujejo 
pravice državljanov držav članic Evropske unije, ki jih neposredno določa 38. člen 
Evropskega sporazuma o pridružitvi. Obveznosti iz pridružitvenega sporazuma so na enak 
način upoštevane v določbah tretjega odstavka 3. člena zakona o zaposlovanju in delu tujcev. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
/ 

31 Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

Uredba 68/1612/EEC (svoboda gibanja delavcev znotraj skupnosti) - popolnoma usklajen 

Uredba 92/2434/EEC (vzpostavitev sistema EURES) - popolnoma usklajen 
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Direktiva 62/302/EEC (svoboda zaposlovanja na področju jedrske energije) - poponoma 
usklajen 

Direktiva 96/71/EEC (nameščanje delavcev v okviru zagotavljanja storitev) - popolnoma 
usklajen 

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

V predlogu Zakona o zaposlovanju in delu tujcev so upoštevana načela prava Evropskih 
skupnosti glede urejanja razmerij do delavcev iz tretjih držav, kakor tudi omogočanje prostega 
pretoka delavcev med članicami Evropske unije in je z njimi v celoti usklajen. 

Predlog Zakona o zaposlovanju in delu tujcev je usklajen tudi z: 

• Izjavo Sveta z dne 20. junija 1994 o omejitvah sprejemanja državljanov tretjih držav na 
ozemlju držav članic zaradi zaposlitve (Official Journal of the European Communities No 
C 274/3 z dne 19.09.1999) in 

• Izjavo Sveta z dne 30. novembra 1994, ki se nanaša na omejitve sprejemanja državljanov 
tretjih držav na ozemlje držav članic z namenom opravljanja dejavnosti samozaposlenih 
oseb (Official Journal of the European Communities No C 274/7 z dne 19.09.1996). 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
/ 

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

leto 2000 

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

Akti, navedeni v točki 3.a in 3.b so prevedeni v slovenski jezik, dostopni so na MDDSZ. 

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

Predlog zakona za prvo obravnavo je preveden v angleški jezik. 

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

Izdelava primeijalne analize o zaposlovanju tujcev v državah članicah Evropske unije, ki gaje 
v okviru EU PHARE programa pripravil Bureau Francis Lefebvre. 

Osnutek zakona je bil preveden v angleški jezik in poslan v presojo v Haag. na nizozemsko 
ministrstvo za zaposlovanje in socialne zadeve. 
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8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka 
za uskladitev 

Predlagani akt je naveden v Državnem programu pod referenčno oznako: 405/0, predviden 
sprejem v Državnem zboruje konec II. obdobja leta 2000. 

Radivoj Radak 
Setovalec ministra 

Branko Omerzu 
AVNI SEKRETAR 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

TRETJA OBRAVNAVA 
12.6.2000 

PREDLOG ZAKONA O ZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV 

I. POGLAVJE 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1.člen 

Vsebina zakona 

(1) S tem zakonom se določajo pogoji, pod katerimi se lahko tujec zaposli ali dela v Republiki 
Sloveniji, če z mednarodnimi sporazumi ni drugače določeno. 

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

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

2.člen 

Opredelitev pojmov 

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

Tujec je oseba, ki nima državljanstva Republike Slovenije. 

Begunec je oseba, ki ji je priznana pravica do azila po zakonu, ki ureja azil. 

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

Delodajalec je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ter drugi subjekt 
določen z zakonom, ki ureja delovna razmeija, ki zaposluje fizično osebo na podlagi pogodbe 
o zaposlitvi. 

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

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

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

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

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

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

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

Tržna prisotnost: po tem zakonu se šteje, daje tuje podjetje tržno prisotno v državi, kadar 
ima na ozemlju Republike Slovenije podružnico ali drugo organizacijsko obliko poslovanja, 
registrirano po predpisih Republike Slovenije, ali gospodarsko družbo z najmanj 50% 
lastniškim deležem ali je v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe povezana v 
gospodarsko interesno združenje. 

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

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

Poslovni obiskovalec je tuja fizična oseba, ki biva v Republiki Sloveniji, ne da bi pridobivala 
dohodek v Republiki Sloveniji ali neposredno opravljala javno prodajo ali storitve, temveč 
samo sodeluje na poslovnih sestankih, vzpostavlja poslovne stike, vključno s pogajanji v 
zvezi z opravljanjem storitev ali podobnih dejavnosti, vključno s tistimi, ki so v zvezi s 
pripravami na tržno prisotnost tujega podjetja v Republiki Sloveniji. Tovrstne aktivnosti v 
državi so časovno omejene na 90 dni v šestih mesecih, šteto od dneva prvega vstopa. 

( 

poročevalec, št. 43 26 20. junij 2000 



3.člen 

Uporaba zakona 

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

(2) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za: 

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

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

3. tujce, ki v državi opravljajo storitve v okviru ustreznih dvostranskih ali 
večstranskih mednarodnih sporazumov ali sporazumov z Evropsko unijo ali 
mednarodnimi organizacijami o strokovno tehnični pomoči, izobraževanju, 
izpopolnjevanju 'ali raziskovanju, ali opravljajo storitve v okviru projektov, ki se 
izvajajo skladno z navedenimi sporazumi, in so prijavljeni pri pristojnem 
ministrstvu za znanost in tehnologijo oziroma ministrstvu za šolstvo in šport; 

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

5. tujce, ki opravljajo duhovniški poklic v okviru ustanovljenih verskih skupnosti in tujce, ki 
organizirajo oziroma vodijo karitativno in humanitarno dejavnost v okviru registriranih 
organizacij in verskih skupnosti; 

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

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

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

9. poslovne obiskovalce; 

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

11.tujce, ki imajo v Republiki Sloveniji status vajenca, dijaka ali študenta in na tej podlagi 
opravljajo vajeništvo ali študentsko delo ter tujce, ki opravljajo vajeništvo ali študentsko 
delo na podlagi sporazumov o izmenjavi študentov oziroma dijakov; 
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12.tujce, ki nepridobitno opravljajo delo v okviru organiziranih mladinskih taborov in drugih 
občasnih oblik sodelovanja mladih na mednarodni ravni, ki jih organizirajo 
pooblaščene organizacije, šole, institucije, ministrstva ali lokalne skupnosti; 

13.tujce, ki osebno opravljajo storitve ustvarjanja s področja kulture kot udeleženci 
kulturnih delavnic, srečanj, kolonij ali drugih kulturnih dogodkov ali kot 
poročevalci o njih, kot ustvarjalci in poustvarjalci s področja glasbene, glasbeno- 
scenske, plesne in baletne umetnosti; s področja literarnih umetnosti; s področja 
fotografske, video in filmske umetnosti; s področja umetnosti elektronskih 
medijev; kot spremljajočo instruktažno, poročevalsko, organizacijsko in tehnično 
osebje ter kot strokovnjaki s področja varovanja kulturne dediščine, 
knjižničarstva, arhivistike in ustvarjalne kulture. 

V primeru dvoma glede storitev ustvarjanja s področja kulture iz prejšnjega stavka, 
da mnenje minister, pristojen za kulturo; 

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

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

4. člen 

Temeljne določbe 

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

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

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

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

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

(6) Tujec sme v Republiki Sloveniji opravljati samo tisto delo, za katero mu je bilo izdano 
delovno dovoljenje. 
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(7) Delodajalec tujca, za katerega je pridobil dovoljenje za zaposlitev oziroma dovoljenje za 
delo, ne sme prepustiti na delo k drugi pravni ali fizični osebi, razen v primerih, določenih z 
zakonom. 

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

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

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

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

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

II. POGLAVJE 

OMEJITEV ŠTEVILA TUJCEV NA TRGU DELA 

5. člen 

Določitev najvišjega števila tujcev 

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

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

(3) V kvoto se ne vštevajo tujci, ki imajo na podlagi sporazuma z Evropsko unijo enak položaj 
kot državljani Republike Slovenije, tujci, za katere s tem zakonom niso predpisana delovna 
dovoljenja, tujci z osebnim delovnim dovoljenjem in poslovodni delavci. 
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(4) Kvota se razdeli za naslednje namene: 

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

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

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

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

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

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

2. naraščajoči trendi brezposelnosti, 
3. zmanjšanje potreb po tujih delavcih zaradi programov aktivne politike zaposlovanja. 
4. ocena, da se tujci po izteku veljavnosti dovoljenj ne bodo mogli vrniti v matično državo, 
5. zahteve pristojne zbornice ali reprezentativnih sindikatov na ravni države, utemeljene z 

izgubo delovnih mest v posameznih sektorjih. 

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

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

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

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

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

6. člen 

Določitev prioritet 

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

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

dogovoijene kvote. 
3. nova delovna dovoljenja. 

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

1. tujci, katerim se delovno dovoljenje izda neodvisno od stanja in razmer na trgu dela, 
2. ožji družinski člani slovenskih državljanov in tujcev z dovoljenjem za prebivanje v 

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

7. člen 

Prepoved novega zaposlovanja ali dela 

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

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

1. če je delodajalec pred vložitvijo vloge za pridobitev delovnega dovoljenja za tujca, skladno 
z zakonom, ki ureja delovna razmerja na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v 
nadaljevanju : zavod za zaposlovanje) vložil pisno obvestilo o prenehanju potreb po delu 
večjega števila delavcev; 

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

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

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

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

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

7. če je delodajalec kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik v 
obdobju enega leta pred vložitvijo vloge za pridobitev delovnega dovoljenja za tujca 
pridobil sredstva državnih pomoči iz državnega proračuna. 

(3) Omejitve iz prejšnjega odstavka, razen v primeru iz 4. točke, se ne upoštevajo, če gre za 
zaposlitve strokovnjakov z najmanj višješolsko izobrazbo, sorodnikov delodajalca v ravni 
vrsti, kakor tudi delavcev specifičnih poklicev in znanj, ki jih ni mogoče pridobiti s šolanjem 
in usposabljanjem v državi. 

III. POGLAVJE 

DELOVNA DOVOLJENJA 

8. člen 

Splošne določbe 

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

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

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

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

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

(6) Delovno dovoljenje se praviloma izda na vlogo delodajalca, če s tem zakonom ni drugače 
določeno. 
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(7) Za isto časovno obdobje je tujcu lahko izdano le eno delovno dovoljenje. 

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

1. je tujcu prenehalo dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje, 
2. je tujec odsoten i/. Republike Slovenije več kot šest mesecev v nepretrganem trajanju, 

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

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

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

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

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

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

9. člen 

Pristojni organi 

(1) Postopke v zvezi z izdajo, prenehanjem veljavnosti in odvzemom delovnih dovoljenj, ter v 
zvezi z izdajo potrdil, predpisanih s tem zakonom, izvaja zavod za zaposlovanje v skladu z 
zakonom o splošnem upravnem postopku. 

(2) O pritožbah zoper odločbe in ukrepe, ki jih na prvi stopnji izda zavod za zaposlovanje, 
odloča ministrstvo, pristojno za delo. 

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

10. člen 

Osebno delovno dovoljenje 

(1) Osebno delovno dovoljenje je obnovljiva ali stalna oblika delovnega dovoljenja, ki v času 
veljavnosti tujcu omogoča prost dostop do trga dela. 
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(2) Za osebno delovno dovoljenje lahko zaprosi tujec, ki izpolnjuje pogoje iz tega zakona in 
begunec. 

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

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

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

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

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

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

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

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

1. ožji družinski član slovenskega državljana, ki ima veljavno dovoljenje za začasno 
prebivanje za dobo najmanj treh let, če je pred tem najmanj tri leta že bival v Republiki 
Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje, 

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

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

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

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

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

Za zaposlitev pri istem delodajalcu se šteje tudi zaposlitev pri pravnih prednikih 
oziroma kapitalsko povezanih družbah. 
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Delovno dovoljenje se lahko ponovno izda za isti čas, če je bil tujec v času veljavnosti 
osebnega delovnega dovoljenja neprekinjeno zaposlen v Republiki Sloveniji in če tujec i/. 
3. točke tega odstavka v tem času ni bil kaznovan za prekršek po tem zakonu, oziroma 
tujec iz 5. točke tega odstavka v tem času ni bil kaznovan po določbah 37., 46 ali 49. 
člena tega zakona. 

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

(10) Osebno delovno dovoljenje preneha veljati: 

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

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

11. člen 

Dovoljenje za zaposlitev 

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

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

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

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

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

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

(4) Minister, pristojen za delo. v podzakonskem aktu določi primere, ko zaposlitev tujca 
zaradi narave dela ni vezana na trg dela (kot npr. športniki, kulturni delavci, znanstv eniki, 

20. junij 2000 35 poročevalec, št. 43 



lektorji, osebje v diplomatskih predstavništvih, ki nima priviligiranega statusa in 
podobno) in se dovoljenje za zaposlitev izda brez upoštevanja pogojev iz prejšnjega 
odstavka. 

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

(6) Dovoljenje za zaposlitev se po izteku veljavnosti ne more podaljšati, razen v primerih prve 
zaposlitve tujca, ko se dovoljenje izda z omejitvijo na štiri mesece, po preteku tega časa pa 
brez preverjanja pogojev iz četrtega odstavka tega člena dovoljenje podaljša do enega leta, če 
delodajalec in tujec v tem času nista kršila določb tega zakona. 

(7) Za prvo zaposlitev tujca se šteje zaposlitev tujca, ki nima dovoljenja za prebivanje v 
državi. Pri delovnih migrantih se za prvo zaposlitev šteje, če tujec ob vložitvi vloge nima 
veljavnega delovnega dovoljenja. 

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

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

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

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

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

(13) Dovoljenje za zaposlitev preneha veljati: 

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

12. člen 

Dovoljenje za delo 
| 

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

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

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

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

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

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

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

(8) Dovoljenje za delo preneha veljati: 

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

IV. POGLAVJE 

ČEZMEJNO IZVAJANJE STORITEV TUJIH PODJETIJ 
Z NAPOTENIMI DELAVCI 

13. člen 

Pogoji za čezmejno izvajanje storitev 

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

(2) Čezmejnih storitev z napotenimi delavci ni dopustno izvajati, kadar se po mednarodnih 
sporazumih ali predpisih Republike Slovenije zahteva tržna prisotnost tujih podjetij. 
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(3) Izvajalec tuje storitve v Republiki Sloveniji je tuje podjetje, ki storitve izvaja v svojem 
imenu in za svoj račun na podlagi pogodbe z naročnikom iz Republike Slovenije, ki so mu 
storitve namenjene. 

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

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

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

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

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

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

(10) Minister, pristojen za delo, lahko v primerih, ko ni vzajemnosti (dejanska vzajemnost) 
prepove oziroma omeji čezmejno izvajanje tujih storitev z napotenimi delavci, na podlagi 
predhodno pridobljenega mnenja ministra, pristojnega za področje gospodarskega sodelovanja 
s tujino, oziroma ministra, pristojnega za področje dejavnosti, pristojne zbornice in 
reprezentativnih sindikatov na ravni države, če bi nadaljnje izvajanje storitev negativno 
vplivalo na stanje zaposlenosti,možnost konkuriranja domačih ponudnikov na tujih 
trgih, ali imelo druge škodljive posledice za trg dela. 

(11) Obstoj vzajemnosti se domneva do dokaza o nasprotnem, v primeru dvoma je 
merodajno stališče ministra, pristojnega za delo. 
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14. člen 

Izjeme 

(1) Storitve iz prejšnjega člena se lahko izjemoma opravljajo tudi brez dovoljenj za delo v 
primerih, določenih s tem zakonom. 

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

V. POGLAVJE 

NAMEŠČANJE TUJIH DELAVCEV 

15. člen 

Splošni pogoji za nameščanje delavcev 

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

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

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

(4) Pravica za nameščanje delavcev je pogojena z uresničevanjem načela vzajemnosti. Za 
ugotavljanje obstoja vzajemnosti se uporabljajo določbe enajstega odstavka 13. člena. 

(5) Vlada lahko določi primere odstopanja od načela vzajemnosti, ob upoštevanju splošnega 
gospodarskega interesa, izraženega s stališči pristojnih zbornic, reprezentativnih sindikatov na 
ravni države in resornih ministrstev. Pri mednarodnih razpisih vlada lahko določi tudi 
maksimalno število nameščenih delavcev, čas namestitve delavcev, kakor tudi druge 
pogoje, ki jih je potrebno upoštevati, da ne pride do škodljivih posledic na trgu dela v 
zvezi z zaposlenostjo domačega prebivalstva. 

(6) Tujemu delavcu, ki je začasno nameščen v Republiki Sloveniji, je delodajalec dolžan 
zagotoviti delovnopravne pogoje v skladu z določbo sedmega odstavka 13. člena tega zakona. 
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(7) Tuji delavci, ki so začasno nameščeni v organizacijskih enotah v Republiki Sloveniji, 
morajo biti v času opravljanja dela v Republiki Sloveniji ustrezno zdravstveno zavarovani v 
skladu s predpisi Republike Slovenije. 

16. člen 

Gibanje oseb znotraj združb 

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

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

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

a) vodenjem organizacijske enote, sektorja ali pododdelka enote, 
b) nadzorom in kontrolo dela drugih nadzornih, poklicnih ali operativnih uslužbencev, 
c) s pooblastili za najemanje in odpuščanje delavcev ali drugih kadrovskih zadev. 

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

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

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

Nameščanje delavcev za izvajanje storitev 

Dovoljenje za delo se izda za čas, določen s pogodbenim rokom za dokončanje del, in se 
lahko podaljša le iz utemeljenih razlogov. 

VI. POGLAVJE 

USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE TUJCEV 

18. člen 

Pogoji za usposabljanje in izpopolnjevanje 

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

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

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

(4) Usposabljanje oziroma izpopolnjevanje se lahko izvaja brez sklenitve delovnega 
razmerja, če to omogočajo drugi zakoni. 

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

(6) V času izvajanja usposabljanja oziroma izpopolnjevanja mora biti tujec ustrezno 
zdravstveno zavarovan v skladu s predpisi Republike Slovenije. 
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(7) Tujec se lahko pod navedenimi pogoji praviloma le enkrat vključi v posamezni program 
usposabljanja ali izpopolnjevanja. 

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

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

VII. POGLAVJE 

SEZONSKO DELO TUJCEV 

19. člen 

Splošne določbe 

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

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

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

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

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

(6) S tujcem, ki opravlja sezonsko delo, delodajalec praviloma sklene delovno razmeije za 
določen Čas, razen v primeru, ko delo traja manj kot en mesec, oziroma v primeru, ko se delo 
opravlja na področju kmetijstva in gozdarstva. 
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(7) Pred potekom časa, določenega v petem odstavku, tujcu po izteku dovoljenja za delo, 
izdanega za sezonsko delo v tekočem koledarskem letu ne more biti izdano novo delovno 
dovoljenje za druge namene. 

20. člen 

Sezonsko delo v kmetijstvu in gozdarstvu 

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

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

21. člen 

Sezonsko delo v gradbeništvu 

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

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

VIII. POGLAVJE 

DELO TUJIH POSLOVODNIH DELAVCEV 

22. člen 

Pogoji za delo 

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

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

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

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

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

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

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

IX. POGLAVJE 

POGODBENE STORITVE TUJCEV 
NA PODLAGI DOVOLJENJA ZA DELO 

23. člen 

Pogoji za individualne storitve tujcev 

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

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

(3) Dovoljenje za delo se lahko izda večkrat v koledarskem letu, vendar skupno največ za 90 
dni. Tujcem, ki opravljajo storitve na področju znanosti, kulture, športa, zdravstva in 
izobraževanja, se lahko izda dovoljenje za delo z veljavnostjo do enega leta, kadar ni pogojev 
za sklenitev delovnega razmerja. Dovoljenje se izda, če naročniku storitve ali osebi iz prvega 
odstavka tega člena v zadnjih treh letih pred vložitvijo vloge za izdajo delovnega dovoljenja 
ni bila izrečena kazen za prekršek po tem zakonu. 
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(4) Zavod za zaposlovanje ugotavlja utemeljenost za izdajo dovoljenja za izvajanje 
posameznih storitev'glede na stanje in razmere na trgu dela ter razpoložljivo kvoto. V primeru 
dvoma o upravičenosti izdaje dovoljenja za delo zavod za zaposlovanje odloči na podlagi 
mnenja, ki ga pridobi od pristojne zbornice, poklicnega združenja oziroma ministrstva, 
pristojnega za področje dejavnosti, ali drugega organa, ki ga ministrstvo pooblasti za izdajo 
mnenj. 

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

(6) Minister, pristojen za delo, v podzakonskem aktu iz osmega odstavka 13. člena tega 
zakona predpiše navodila za preverjanje zakonskih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati 
tujci pri izvajanju storitev na ozemlju Republike Slovenije. 

X. POGLAVJE 

POGODBENE STORITVE TUJCEV 
NA PODLAGI PRIJAVE DELA 

24. člen 

Pogodbene storitve tujih umetnikov in poklicnih ustvarjalcev 

(1) Tujci, ki kot estradni umetniki ali poklicni ustvarjalci, ki z zabavnim programom 
samostojno ali v okviru skupin nastopajo na prireditvah v Republiki Sloveniji, lahko 
svoje storitve izvajajo brez delovnega dovoljenja, če te skupaj ne trajajo več kot sedem 
dni. Izjeme so cirkuške predstave in zabaviščni parki, ko je delo brez delovnih dovoljenj 
dopustno za čas odobrenega bivanja v državi. 

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

(3) V primeru, da se delo v okviru pogodb izvaja dalj časa, kot je določeno v prvem odstavku 
tega člena, morajo tujci pridobiti delovno dovoljenje v skladu z naravo dela, ki ga opravljajo. 

(4) Storitve, navedene v prvem odstavku tega člena, se lahko izvajajo na podlagi potrdila o 
prijavi dela večkrat, vendar skupno največ 30 dni v koledarskem letu. 
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25. člen 

Sejemske storitve 

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

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

26. člen 

Storitve vezane na dobavo blaga in servisiranje 

(1) Delovna dovoljenja niso potrebna v naslednjih primerih: 

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

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

, '» . r. 

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

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

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

27. člen 

Interventne storitve 

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

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora naročnik storitve najkasneje v treh dneh po 
prihodu tujcev v državo prijaviti delo tujcev pri zavodu za zaposlovanje v kraju, kjer ima 
naročnik sedež. 
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(3) Opravljanje storitev po tem členu lahko traja največ 30 dni. V primeru potrebe po daljši 
prisotnosti mora naročnik zaprositi za izdajo dovoljenja za delo za prijavljene tujce, ki se izda 
neodvisno od stanja in razmer na trgu dela. 

28. člen 

Omejitve 

V primeru, da se ponudnikom storitev iz Republike Slovenije v drugi državi ne dovoljuje 
izvajanja storitev iz 24., 25. in 26. Člena tega zakona, lahko minister, pristojen za delo, na 
predlog ministra, pristojnega za področje dejavnosti, predpiše izdajo delovnih dovoljenj. 

XI. POGLAVJE 

PRIJAVA IN ODJAVA DELA TUJCEV 

29. člen 

Splošne določbe o prijavi oziroma odjavi dela tujca 

(1) Prijava dela tujcev je obvezen pogoj, ki velja za vse tujce, ki se zaposlijo ali delajo v 
Republiki Slov eniji na podlagi določb tega zakona. 

(2) Zavezanci za prijavo dela tujcev po tem zakonu so dolžni prijaviti začetek in prenehanje 
dela tujca v skladu z določbami tega zakona. 

(3) Pristojna enota zavoda za zaposlovanje zavezancu za prijavo izda potrdilo o prijavi dela 
tujca na predpisanem obrazcu, ki ga izda zavod za zaposlovanje. 

(4) Zavezanec za prijavo mora ves čas izvajanja dela hraniti potrdilo na sedežu poslovanja, v 
primeru dela na terenu pa na mestu, kjer tujec dela. Če prijava dela temelji na delovnem 
dovoljenju, je zavezanec dolžan prijavo hraniti toliko časa kot ostale predpisane dokumente. 

(5) Zavezanec za prijavo dela tujca je na zahtevo nadzorstvenega organa dolžan temu 
predložiti potrdilo o prijavi dela. Če tega ne stori, se šteje, kot da nima potrdila. 

(6) V primeru izgube dokumenta izda pristojna enota zavoda za zaposlovanje zavezancu 
nadomestni dokument. 

(7) Podrobnejša navodila o postopku prijave in prenehanja dela tujca, dokazih, ki jih je 
potrebno priložiti k prijavam in o medsebojnem posredovanju podatkov iz prijav posameznim 
organom in službam predpiše minister, pristojen za delo. 
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XII. POGLAVJE 

NADZORSTVO 

30. člen 

Pristojni nadzorstveni organi 

(1) Za nadzorstvo nad izvajanjem zakona je pristojen Inšpektorat Republike Slovenije za delo 
(v nadaljevanju: inšpektorat za delo). 

(2) Pri izvajanju nadzorstvenih nalog se inšpektorat za delo po potrebi povezuje s tržnim 
inšpektoratom, policijo ter drugimi pristojnimi organi. Zavod za zaposlovanje pri tem sodeluje 

- s podatki in dokumentacijo, ki je bila uporabljena v postopku pridobivanja delovnih 
dovoljenj. 

(3) Pobudo za inšpekcijski nadzor lahko da katerakoli pravna ali fizična oseba, po uradni 
dolžnosti pa zavod za zaposlovanje v primeru suma kršitve tega zakona. 

(4) Inšpektorat za delo o uvedenih postopkih in izrečenih kaznih tekoče obvešča zavod za 
zaposlovanje, ki vodi evidenco o prekrških delodajalcev in tujcev. 

31. člen 

Obveznosti do nadzorstvenih organov 

(1) Tujec in delodajalec, ki zaposluje ali napotuje tujca, sta dolžna sodelovati s pristojnimi 
nadzorstvenimi organi in se podrejati njihovim ukrepom. Pristojnim organom morata 
omogočiti dostop do vseh razpoložljivih dokazil, na podlagi katerih so izdani dokumenti, ki 
dovoljujejo zaposlitev oziroma delo v Republiki Sloveniji. 

(2) Tujec je dolžan hraniti delovno dovoljenje na mestu kjer dela, in ga na zahtevo pristojnega 
nadzorstvenega organa predložiti kot dokazilo v postopku. 

(3) Če je delovno dovoljenje izdano na vlogo delodajalca, je ta dolžan sodelovati v postopku 
nadzora z vso zahtevano dokumentacijo, en izvod delovnega dovoljenja pa stalno hraniti na 
sedežu poslovanja oziroma na vsakokratnem delovišču na terenu, kadar se dejavnost izvaja 
izven sedeža. 

(4) Delodajalec je dolžan hraniti vso dokumentacijo v zvezi z delom in plačilom tujca še pet 
let po prenehanju zaposlitve ali dela tujca v Republiki Sloveniji. 

(5) Podrobnejša navodila glede izvajanja določb iz tretjega in četrtega odstavka tega člena 
predpiše minister, pristojen za delo. 
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XIII. POGLAVJE 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

32. člen 

Obveznosti organov 

(1) Organi, pristojni za izvajanje tega zakona, smejo zbirati osebne podatke o tujcih v skladu z 
vsebino evidenc in o delodajalcih, določene s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi 
podzakonskimi predpisi. 

(2) Zbiranje in posredovanje osebnih podatkov mora biti v skladu z zakonom, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov. Podatki se smejo uporabljati samo v namene, določene s tem zakonom. 

(3) Državni in drugi organi in organizacije, ki razpolagajo s podatki, pomembnimi za 
ugotavljanje nepravilnosti pri izvajanju tega zakona, so dolžni medsebojno sodelovati in na 
zahtevo pristojnega organa iz 30. člena tega zakona temu tudi posredovati podatke. 

XIV. POGLAVJE 

TAKSE IN NADOMESTILO POSEBNIH STROŠKOV 

33. člen 

Takse 

Za vloge, spise in dejanja, opravljena po tem zakonu, se plačuje taksa po zakonu, ki ureja 
upravne takse. 

34. člen 

Nadomestilo posebnih stroškov 

(1) V zvezi z izdajanjem delovnih dovoljenj napotenim tujim delavcem, ki na čezmejni način 
izvajajo storitve v Republiki Sloveniji, se zaračuna nadomestilo za posebne stroške. 

(2) Posebni stroški se zaračunajo delodajalcu za stroške, ki nastanejo zavodu za zaposlovanje 
v postopku izdajanja delovnih dovoljenj v zvezi s preverjanjem pogojev iz prvega odstavka 
13. člena tega zakona in z vodenjem evidence po tem zakonu. 

(3) Višino posebnih stroškov predpiše minister, pristojen za delo, na predlog upravnega 
odbora zavoda za zaposlovanje. 
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(4) Posebni stroški so vir prihodkov zavoda za zaposlovanje. 

XV. POGLAVJE 

EVIDENCE 

35. člen 

(1) Evidenco tujcev, ki se zaposlijo in delajo na ozemlju Republike Slovenije po tem zakonu, 
vodi zavod za zaposlovanje. 

(2) Podatki o tujcih, ki jih zavod za zaposlovanje zbira in evidentira iz vlog za izdajo 
delovnega dovoljenja so naslednji: 

1. ime in priimek ter priimek ob rojstvu, 
2. spol, 
3. dan , mesec in leto rojstva, 
4. EMŠO, če mu je določena, 
5. kraj in država rojstva, 
6. državljanstvo, 
7. zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, 

ulica in hišna številka), 
8. sedanje stalno oziroma začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (kraj, ulica in hišna 

številka), 
9. vrsta in številka potne listine, datum in kraj izdaje ter njeno veljavnost, 
10.vrsta dovoljenja za prebivanje, datum izdaje ter njeno veljavnost, 
11 .stopnja strokovne izobrazbe, 
12.poklic, 
13.posebna znanja in 
14.delovne izkušnje. 

(3) Zavod za zaposlovanje lahko zbira in evidentira podatke o tujcih iz evidenc: 

1. ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, o prebivališču v Republiki Sloveniji in izdanih 
vizumih za kratkotrajna dela v Republiki Sloveniji in 

2. Zavoda Republike Slovenije za zdravstveno zavarovanje o zdravstvenem oziroma 
pokojninsko in invalidskem zavarovanju tujcev v Republiki Sloveniji. 

(4) Podatke o kaznovanosti tujca lahko zavod za zaposlovanje zbira in evidentira iz evidenc 
pristojnih državnih organov na podlagi pisnega soglasja tujca. 

(5) Podatki iz evidenc iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se hranijo dve leti po 
poteku veljavnosti delovnega dovoljenja in se nato arhivirajo. 

(6) Minister, pristojen za delo, podrobneje predpiše vrste evidenc ter način in postopke 
vodenja. 
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XVI. POGLAVJE 

KAZENSKE DOLOČBE 

36. člen 

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se na kraju samem kaznuje za prekršek tujec, ki opravlja 
delo, z& katero mu ni bilo izdano delovno dovoljenje (šesti odstavek 4. člena). 

37. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 5.000.000 tolaijev do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
delodajalec - pravna oseba, ki tujca prepusti na delo tretjim osebam (sedntf odstavek 4. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 tolaijev do 500.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna 
oseba delodajalca, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo od 1.000.000 tolaijev do 5.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
delodajalec - samozaposlena oseba, ki tujca prepusti na delo tretjim osebam (sedmi odstavek 
4. člena). 

38. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 200.000 tolaijev do 3.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
delodajalec - pravna ali samozaposlena oseba, ki mu zakon dovoljuje opravljanje dejavnosti 
prepuščanja dela delavcev drugemu uporabniku, če sklene pogodbo o zaposlitvi s tujcem, ki 
nima dovoljenja za stalno prebivanje (deveti odstavek 4. člena). 

(2) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca, ki stori 
prekršek iz prejšnjega odstavka. 

39. člen 

Z denarno kaznijo 100.000 tolaijev se na kraju samem kaznuje za prekršek fizična oseba, ki 
sklene pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu s tujcem, ki nima dovoljenja za prebivanje 
(deseti odstavek 4. člena). 

40. člen 

v- 
(1) Z\denarno kaznijo od 500.000 tolaijev do 5.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
delodajalec - pravna ali samozaposlena oseba, ki sklene pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o 
delu s tujcem, ki nima delovnega dovoljenja (prvi odstavek 8. člena). 
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(2) Z denarno kaznijo od 100.000 tolaijev do 300.000 tolaijev se kaznuje tudi odgovorna 
oseba delodajalca, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo 100.000 tolaijev se na kraju samem kaznuje za prekršek delodajalec - 
fizična oseba, ki sklene pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu s tujcem, ki nima delovnega 
dovoljenja (prvi odstavek 8. člena). 

41. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 1.000.000 tolaijev do 5.000.000 tolaijev se kaznuje za prekršek 
delodajalec - pravna ali samozaposlena oseba, ki predloži lažno izjavo o nekaznovanosti 
oziroma lažno izjavo v zvezi s prejemanjem državne pomoči (deseti odstavek 8. člena). 

XŽ) Z denarno kaznijo od 100.000 tolaijev do 300.000 tolaijev se kaznuje tudi odgovorna 
oseba delodajalca, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo od 50.000 tolaijev do 150.000 tolaijev se kaznuje za prekršek 
delodajalec - fizična oseba, ki predloži lažno izjavo o nekaznovanosti oziroma lažno izjavo v 
zvezi s prejemanjem državne pomoči (deseti odstavek 8. člena). 

42. člen 

Z denarno kaznijo od 50.000 tolaijev do 150.000 tolaijev se kaznuje za prekršek tujec, ki 
vlogi za izdajo osebnega delovnega dovoljenja predloži lažno izjavo o nekaznovanosti (deseti 
odstavek 8. člena). 

43. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 50.000 tolaijev do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
delodajalec - pravna ali samozaposlena oseba, ki ne vrne delovnega dovoljenja tujca, s 
katerim ni sklenil delovnega oziroma pogodbenega razmerja, ali je prekinil delovno razmerje 
oziroma pogodbo o delu pred iztekom veljavnosti dovoljenja, oziroma samozaposlena oseba, 
ki ne vrne osebnega delovnega dovoljenja za določen čas, če pred iztekom veljavnosti 
dovoljenja preneha opravljati dejavnost (enajsti odstavek 8. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 10.000 tolarjev do 100.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba 
delodajalca, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo od 10.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
delodajalec - fizična oseba, ki ne vrne delovnega dovoljenja tujca, s katerim ni sklenil 
delovnega oziroma pogodbenega razmerja, ali ie prekinil delovno razmerje oziroma pogodbo 
o delu pred iztekom veljavnosti dovoljenja (enajsti odstavek 8. člena). 
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44. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 500.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tuji 
delodajalec, ki ne zagotovi delovnopravnih pogojev iz sedmega odstavka 13. člena in šestega 
odstavka 15. člena tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 300.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna 
oseba delodajalca, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

45. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
zavezanec za prijavo - pravna ali samozaposlena oseba, ki ne prijavi začetka in prenehanja 
dela tujca (drugi odstavek 29. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 300.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna 
oseba delodajalca, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo od 10.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
zavezanec za prijavo - fizična oseba, ki ne prijavi začetka in prenehanja dela tujca (drugi 
odstavek 29. člena). 

46. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 500.000 tolarjev do 3.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
delodajalec - pravna ali samozaposlena oseba, ki ne omogoči dostopa do vseh razpoložljivih 
dokazov, na podlagi katerih so izdani dokumenti, ki dovoljujejo zaposlitev oziroma delo tujca 
(prvi odstavek 31. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 50.000 tolaijev do 150.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba 
delodajalca, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo 100.000 tolaijev se na kraju samem kaznuje za prekršek delodajalec - 
fizična oseba, ki ne omogoči dostopa do vseh razpoložljivih dokazov, na podlagi katerih so 
izdani dokumenti, ki dovoljujejo zaposlitev oziroma delo tujca (prvi odstavek 31. člena). 

47. člen 

Z denarno kaznijo 100.000 tolaijev se na kraju samem kaznuje za prekršek tujec, ki ne 
predloži delovnega dovoljenja na poziv nadzorstvenega organa (drugi odstavek 31. člena). 
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48. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 150.000 tolaijev do 1.000.000 tolaijev se kaznuje za prekršek 
delodajalec - pravna ali samozaposlena oseba, ki ne hrani delovnega dovoljenja na sedežu 
podjetja ali na delovišču izven sedeža podjetja (tretji odstavek 31. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 20.000 tolaijev do 100.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba 
delodajalca, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

49. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 500.000 tolaijev do 3.000.000 tolaijev se kaznuje za prekršek 
delodajalec - pravna ali samozaposlena oseba, ki ne shrani dokumentacije v zvezi z delom in 
plačilom tujca (četrti odstavek 31. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 50.000 tolaijev do 150.000 tolaijev se kaznuje tudi odgovorna oseba 
delodajalca, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

(3) Z denarno kaznijo 50.000 tolaijev se na kraju samem kaznuje za prekršek delodajalec - 
fizična oseba, ki ne shrani dokumentacije v zvezi z delom in plačilom tujca (četrti odstavek 
31. člena). 

XVII. POGLAVJE 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

50. člen 

Minister, pristojen za delo, izda v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona predpise za njegovo 
izvrševanje iz devetega odstavka 8. člena, četrtega odstavka 11. člena, osmega odstavka 13. 
člena, devetega odstavka 18. člena, sedmega odstavka 29. člena, petega odstavka 31. člena in 
iz 35. člena tega zakona. 

51. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati: 
zakon o zaposlovanju tujcev (Uradni list RS, št. 33/92,43/98 - odločba US) in 
navodilo o izvajanju zakona o zaposlovanju tujcev (Uradni list RS, št. 54/97, 80/99), 
uporabljata pa se še do 31.12.2000. 
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52. člen 

Postopki, ki so se začeli po določbah zakona o zaposlovanju tujcev, se nadaljujejo po tem 
zakonu, če je ta za prizadete ugodnejši. 

53. člen 

(1) Tujci, ki jim bo s pravnomočno sodbo sodišča priznano delovno razmerje v Času od 18. 
julija 1992 do 15. oktobra 1992, lahko pridobijo osebno delovno dovoljenje za čas veljavnosti 
enega leta. Vlogo morajo vložiti v roku 90 dni od pravnomočnosti sodbe. 

(2) Tujci iz prejšnjega odstavka lahko pridobijo delovno dovoljenje po tem zakonu, če je to 
zanje ugodneje. 

54. člen 

(1) Tujci z dovoljenjem za prebivanje v Republiki Sloveniji, ki so pridobili osebno delovno 
dovoljenje za nedoločen Čas po zakonu o zaposlovanju tujcev, morajo v roku šestih mesecev 
po uveljavitvi tega zakona zamenjati to dovoljenje za osebno delovno dovoljenje za nedoločen 
čas po tem zakonu. 

(2) Vlogo za zamenjavo osebnega delovnega dovoljenja za nedoločen čas po prejšnjem 
odstavku tujci vložijo pri pristojni enoti zavoda za zaposlovanje. Vlogi morajo priložiti 
dovoljenje za prebivanje. 

(3) Zavod za zaposlovanje v roku enega meseca po uveljavitvi tega zakona seznani vse 
imetnike osebnih delovnih dovoljenj za nedoločen čas z obveznostjo zamenjave teh dovoljenj 
za nova ter o roku za zamenjavo. 

(4) Za zamenjavo osebnega delovnega dovoljenja za nedoločen čas iz prvega odstavka tega 
člena se taksa ne plača. 

; • >o I. : . >iTi " . ... 

(5) Po poteku roka iz prvega odstavka tega člena osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas, 
izdano po zakonu o zaposlovanju tujcev, preneha veljati. 

55. člen 

(1) Tujci, ki so v skladu z 10. členom zakona o zaposlovanju tujcev pridobili ustrezno 
dovoljenje, ki je štelo kot osebno delovno dovoljenje za opravljanje samostojne poklicne ali 
druge pridobitne dejavnosti in so na tej podlagi socialno zavarovani, morajo v roku šestih 
mesecev po uveljavitvi tega zakona vložiti vlogo pri pristojnem zavodu za zaposlovanje za 
izdajo osebnega delovnega dovoljenja, ki se izda v skladu z 10. členom tega zakona, za 
nedoločen ali določen Čas glede na čas opravljanja dejavnosti pred uveljavitvijo tega zakona. 
Za izdajo osebnega delovnega dovoljenja iz tega člena se taksa ne plača. 
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(2) Zavod za zaposlovanje v roku enega meseca po uveljavitvi tega zakona seznani vse tujce 
iz prejšnjega odstavka z obveznostjo zamenjave teh dovoljenj za nova in o roku za 
zamenjavo. 

(3) Po poteku roka iz prvega odstavka tega člena dovoljenje, ki je štelo kot osebno delovno 
dovoljenje po zakonu o zaposlovanju tujcev, preneha veljati. 

56. člen 

Izdani dokumenti, ki so po 11. členu zakona o zaposlovanju tujcev šteli kot osebno delovno 
dovoljenje, ostanejo v veljavi do prenehanja njihove veljavnosti. 

57. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporabljati pa se začne s 1.1.2001, razen 3. člena, ki se uporablja od dneva uveljavitve 
tega zakona. 
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ZAKON O ZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV 

KAZALO 

I. POGLAVJE: SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen Vsebina zakona 
2. člen Opredelitev pojmov 
3. člen Uporaba zakona 
4. člen Temeljne določbe 

II. POGLAVJE: OMEJITEV ŠTEVILA TUJCEV NA TRGU DELA 

5. člen Določitev najvišjega števila tujcev 
6. člen Določitev prioritet 
7. člen Prepoved novega zaposlovanja ali dela 

III. POGLAVJE: DELOVNA DOVOLJENJA 

8. člen Splošne določbe 
9. člen Pristojni organi 
10. člen Osebno delovno dovoljenje 
11. člen Dovoljenje za zaposlitev 
12. člen Dovoljenje za delo 

IV. POGLAVJE: ČEZMEJNO IZVAJANJE STORITEV TUJIH 
PODJETIJ Z NAPOTENIMI DELAVCI 

13. člen Pogoji za čezmejno izvajanje storitev 
14. člen Izjeme 

V. POGLAVJE: NAMEŠČANJE TUJIH DELAVCEV 

15. člen Splošni pogoji za nameščaje delavcev 
16. člen Gibanje oseb znotraj združb 
17. člen Nameščanje delavcev za izvajanje storitev 

VI. POGLAVJE: USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE 
TUJCEV 

18. člen Pogoji za usposabljanje in izpopolnjevanje 
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VII. POGLAVJE: SEZONSKO DELO TUJCEV 

19. člen Splošne določbe 
20. člen Sezonsko delo v kmetijstvu in gozdarstvu 
21. člen Sezonsko delo v gradbeništvu 

VIII. POGLAVJE: DELO TUJIH POSLOVODNIH DELAVCEV 

22. člen Pogoji za delo 

IX.POGLAVJE: POGODBENE STORITVE TUJCEV 
NA PODLAGI DOVOLJENJA ZA DELO 

23. člen Pogoji za individualne storitve tujcev 

X. POGLAVJE: POGODBENE STORITVE TUJCEV 
NA PODLAGI PRIJAVE DELA i 

24. člen Pogodbene storitve tujih umetnikov in poklicnih ustvaijalcev 
25. člen Sejemske storitve 
26. člen Storitev vezane na dobavo blaga in servisiranje 
27. člen Interventne storitve 
28. člen Omejitve 

XI. POGLAVJE: PRIJAVA IN ODJAVA DELA TUJCEV 

29. člen Splošne določbe o prijavi oziroma odjavi dela tujca 

XII. POGLAVJE: NADZORSTVO 

30. člen Pristojni nadzorstveni organi 
31. člen Obveznosti do nadzorstvenih organov 

XIII. POGLAVJE: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

32. člen Obveznosti organov 

XIV. POGLAVJE: TAKSE IN NADOMESTILO 
POSEBNIH STROŠKOV 

33. člen Takse 
34. člen Nadomestilo posebnih stroškov 
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XV. POGLAVJE: EVIDENCE (35.člen) 

XVI. POGLAVJE: KAZENSKE DOLOČBE ( 36. - 49. člen) 

XVII. POGLAVJE: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
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OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 49. izredni seji, dne 31.05.2000 opravil drugo 
obravnavo zakona o zaposlovanju in delu tujcev. K predlaganemu besedilu zakona za drugo 
obravnavo so bili poleg amandmajev, ki jih je predlagala Vlade RS predloženi še amandmaji 
Odbora Državnega zbora za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko in poslanske skupine 
Slovenske nacionalne stranke. Predlagane amandmaje k 3., 5., 7., 8., 10., 11., 13., 14., 15.. 
17., 18., 19., 23., 24., 41., 51., 55., 57. in 58. členu je DZ v celoti sprejel v predloženem 
besedilu, razen amandmaja Vlade RS k 7. členu, ki ga je zavrnil z večino glasov in 
amandmaja k desetemu odstavku 13. člena, ki je bil brezpredmeten, glede na ugotovitev 
Državnega zbora, da je amandma dobesedno vsebinsko povzet v amandmaju Odbora 
Državnega zbora za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko. Ob upoštevanju navedenih 
amandmajev je Državni zbor sprejel zakon o zaposlovanju in delu tujcev v drugi obravnavi ter 
naložil Vladi Republike Slovenije, da kot predlagatelj pripravi predlog zakona za tretjo 
obravnavo. 

Glede na nujnost sprejetja zakona v zvezi s harmonizacijo s pravnimi predpisi EU je Državni 
zbor sprejel sklep, da se tretja obravnava predloga zakona o zaposlovanju in delu tujcev 
opravi na podlagi drugega odstavka 194. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

V skladu s sklepi Državnega zbora je predlagatelj pripravil predlog zakona o zaposlovanju in 
delu tujcev za tretjo obravnavo. Ob pripravi besedila je predlagatelj na predlog Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve opravil tudi vse redakcijske popravke v 2., 3., 4., 5., 7., 8.. 9.. 
10., 13., 14., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 26., 27., 29., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39.. 
40.. 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 53., 54. in 55. členu in jih vključil v besedilo zakona. 

Pri pripravi besedila predloga zakona z tretjo obravnavo je bilo ugotovljeno, da so zaradi 
pravne jasnosti nujne določene spremembe in dopolnitve k amandmiranim členom zakona o 
zaposlovanju in delu tujcev. Na tej osnovi Vlada RS predlaga amandmaje k 7. in 10. členu 
predloga zakona o zaposlovanju in delu tujcev. 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Ljubljana, dne 12.6.2000 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE K PREDLOGU ZAKONA O 
ZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV - TRETJA OBRAVNAVA 

AMANDMA K 7. ČLENU 

V 7. točki drugega odstavka se na koncu besedila pred piko doda naslednje besedilo: 

"za ohranitev produktivnih delovnih^iest." 

Obrazložitev: Državni zbor je ob drugi obravnavi predloga zakona o zaposlovanju in delu 
tujcev sprejel amandma poslanske skupine SNS k drugemu odstavku 7. člena, ki se glasi: 

»Če je delodajalec kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik v obdobju 
enega leta pred vložitvijo vloge za pridobitev delovnega dovoljenja za tujca pridobil sredstva 
državnih pomoči iz državnega proračuna « 

V tem amandmaju je uporabljen generičen pojem državne pomoči, ki pa je brez dopolnila, ki bi 
pojasnjevalo namen tovrstne pomoči, neustrezen, saj so državne pomoči vezane za 
najrazličnejše namene, ki pa ne morejo biti podlaga za prepoved novega zaposlovanja in dela 
tujcev (npr. naravne nesreče, subvencije v kmetijstvu, subvencioniranje proizvajalčevih cen 
ipd). 

Predlagatelj iz zgoraj navedenih razlogov predlaga zamenjavo generičnega pojma »državnih 
pomoči« z natančno opredelitvijo namena, in sicer z dopolnilom, da gre za tisto vrsto državnih 
pomoči, ki so namenjene ohranitvi produktivnih delovnih mest. Na ta način je povsem jasno in 
nedvoumno določeno, da so tovrstna sredstva državnega proračuna namenjena za ohranjanje 
delovnih mest in se ne morejo uporabljati v nasprotju z interesi, ki jih je zasledovala poslanska 
skupina SNS. 

AMANDMA K 10. ČLENU 

1. V drugem stavku sedmega odstavka se besedilo »isti čas« nadomesti z besedilom »enako 
obdobje«. 

2. V četrtem stavku osmega odstavka se besedilo »isti čas« nadomesti z besedilom »enako 
obdobje«. 

Obrazložitev: Predlagatelj s tem amandmajem vsebinsko ne posega v besedilo člena, temveč 
odpravlja jezikovno napako. 
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Predlog 

NACIONALNEGA PROGRAMA VARSTVA 

POTROŠNIKOV (NPVP) 

- EPA 906 - II - druga obravnava 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 381-03/99-2 
Ljubljana, 02.06.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 160. seji dne 1.6.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA NACIONALNEGA PROGRAMA VARSTVA 
POTROŠNIKOV, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 19. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 17.3.2000 in 
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenje. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da v kolikor v skladu s 194. členom 
poslovnika Državnega zbora k predlogu programa ne bi bili 
sprejeti amandmaji oziroma bi bili ti redakcijske narave, preide 

na isti seji na tretjo obravnavo navedenega programa. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu nacionalnega programa varstva 
potrošnikov - druga obravnava. 

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

- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj, 
- Anton GRABELJŠEK, državni sekretar v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj, 
- dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ, direktorica Urada za varstvo 

potrošnikov. 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE DRUGA OBRAVNAVA 

PREDLOG NACIONALNEGA PROGRAMA VARSTVA 

POTROŠNIKOV 

Ljubljana, dne 1.6.2000 

poročevalec, št. 43 64 20. Junij 2000 



Na podlagi 67.člena Zakona o varstvu potrošnikov (Ur.list RS št. 
20/98 in 25/98) in 168.člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji 
dne sprejel 

Nacionalni program varstva potrošnikov 

(za obdobje od leta 2001 do 
konca leta 2005) 

I. Uvod 

A.Razvoj potrošniškega gibanja v svetu in pri nas 

Politika varstva potrošnikov je zbir različnih ukrepov, s katerimi 
želijo država in drugi nosilci gospodarske politike izboljšati položaj 
potrošnikov. Ker je politika varstva potrošnikov del gospodarske 
politike, je bil in je še njen razvoj tesno povezan z gospodarsko 
razvitostjo posamezne države. 

Raven varstva potrošnikov je torej pomemben kazalec razvoja 
družbe. Številni mednarodni dokumenti, med njimi Smernice 
Združenih narodov iz leta 1986 (Guidelines for consumer protec- 
tion), pozivajo države, naj razvijajo in krepijo politiko varstva 
potrošnikov, pri tem pa naj same določajo prednostne naloge na 
tem področju v okviru obstoječih gospodarskih in socialnih 
možnosti ter pri tem upoštevajo stroške in pozitivne učinke 
sprejetih ukrepov za varstvo potrošnikov. 

Potrošniško gibanje je element civilne družbe, ki praviloma nima 
strogih institucionalnih oblik. V številnih državah, zlasti v ZDA in v 
EU, je skrbijo za potrošnika močne potrošniške organizacije in 
učinkovite državne institucije, ki so pomemben dejavnik 
uravnavanja razmerij na trgu in zagotavljanja kvalitete življenja. 
Pri tem obstajajo različna razmerja med vlogo državnih institucij 
in nevladnih organizacij. Ponekod je odločilna vloga močnih 
državnih ali paradržavnih organizacij ( Švedska, kjer imajo 
potrošniškega ombudsmana in ostale skandinavske države), spet 
drugje pa potrošniških organizacij kot predstavnikov civilne družbe 
( Nemčija, Velika Britanija, Avstrija ). Vsekakor je priprava 
zakonodaje in oblikovanje splošne politike varstva potrošnikov 
naloga države, medtem ko je izvajanje te politike v nekaterih 
državah bolj v nekaterih pa manj prepuščeno civilni družbi. 

Potrošniške organizacije so nevladne, neodvisne in neprofitne 
organizacije, ki jih ustanovijo potrošniki zaradi varstva svojih 
pravic. Njihova glavna naloga je delovanje v korist potrošnikov, 
predvsem s svetovanjem, obveščanjem, izobraževanjem ter 
zastopanjem potrošnikov tam, kjer so njihovi interesi ogroženi. 
Vsekakor sta pomembna oba sektorja, pri čemer je vloga civilne 
družbe povsem nepogrešljiva, kar je posebej poudarjeno v raznih 
mednarodnih dokumentih, zlasti tistih v EU. 

Po Zakonu o varstvu potrošnikov (Ur.list RS št. 20/98,25/98) je 
potrošnik fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve 
predvsem za osebno uporabo ali uporabo v svojem gospodinjstvu. 
Po istem zakonu se šteje za podjetje pravna in fizična oseba, ki 
opravlja pridobitno dejavnost na trgu, ne glede na njeno 
pravnoorganizacijsko obliko in lastninsko pripadnost. 

Potrošnik še vedno velja za najšibkejšega udeleženca na trgu, 
saj mu primanjkuje tako znanja kot informacij. Gospodarski razvoj 
države prinaša naraščanje ponudbe raznovrstnega blaga, s čimer 
se zmanjšuje preglednost trga, potrošnik pa je s tem postavljen v 

še bolj podrejen položaj nasproti večjim gospodarskim in drugim 
sistemom, ki obvladujejo položaj na trgu. Vse navedeno, hkrati pa 
tudi želja po vključitvi v Evropsko Unijo, zahteva, da tudi naša 
država zagotovi celovit in učinkovit sistem varstva potrošnikov, 
saj je politika varstva potrošnikov pomemben del politike 
uresničevanja skupnega evropskega trga tako z vidika večje 
gospodarske učinkovitosti kot z vidika varovanja potrošnikov na 
vseh področjih, kjer so njihovi interesi, varnost, zdravje ali življenje 
ogroženi. 

B. Ocena stanja varstva potrošnikov v Sloveniji 

Oblike organiziranja potrošnikov oziroma zastopanja potrošniških 
interesov še pred osamosvojitvijo Slovenije (potrošniški sveti v 
trgovini, krajevnih skupnostih, samoupravna dogovarjanja s 
trgovci, ustanovitev skupščinskega odbora za varstvo 
potrošnikov) so se - kljub načeloma dobrim željam - izkazale za 
neučinkovite. Vendar tudi tedanji poskusi dokazujejo tradicijo 
potrošniškega varstva v Sloveniji, vključno z nekaj teoretičnimi in 
praktično usmerjenimi publikacijami. Zlasti je treba omeniti, da je 
bil leta 1953 ustanovljeni Centralni zavod za napredek 
gospodinjstva (ki se je leta 1988 preimenoval v Domus) zelo 
aktiven pri informiranju potrošnikov in je tudi začel z izvajanjem 
primerjalnih ocenjevanj izdelkov. Leta 1997 se je organizacijska 
enota, ki je delovala na področju zaščite potrošnikov izločila iz 
Domusa in deluje kot samostojna institucija Zavod za varstvo 
potrošnikov. Intenzivno delo na področju varstva potrošnikov se 
je pričelo z osamosvojitvijo Slovenije, saj se je takoj pričel 
pripravljati zakon o varstvu potrošnikov, ki razmeroma celovito 
ureja to področje, prej urejeno s številnimi drugimi zakoni. Zaživela 
je (1990) Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS), ki se je uveljavila 
tako v slovenskem kot v mednarodnem prostoru in močno vplivala 
na dvig zavesti o potrebnosti varstva potrošnikov za dvig kvalitete 
življenja v civilizirani družbi. Uspešno je začela delovati na področju 
svetovanja in izobraževanja potrošnikov ter izvajanja primerjalnih 
ocenjevanj proizvodov in storitev. Leta 1991 je ZPS odprla prvo 
potrošniško pisarno, potem pa s pomočjo programa Phare De- 
mocracy oblikovala mrežo pisarn po Sloveniji. S finančno podporo 
razvoju varstva potrošnikov je pričela tudi država, saj je v okviru 
proračunskih možnosti podpirala oziroma sofinancirala projekte 
za dvig osveščenosti potrošnikov. Država je v zadnjih petih letih 
namenila letno za izvajanje dejavnosti s področja varstva 
potrošnikov (svetovanje, obveščanje in izobraževanje potrošnikov 
ter primerjalno ocenjevanje kakovosti proizvodov in storitev) 
povprečno 50,2 mio SIT oziroma skupaj 251 mio SIT. 

Dejavnost Zveze potrošnikov Slovenije se je z ustanovitvijo 
Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave postopoma 
krepila. Pripravljen je bil projekt "Informacijski sistem v podporo 
delovanju svetovalnih pisarn", ki je omogočil vzpostavitev 
profesionalne svetovalne mreže in šolanje svetovalcev. Ob pomoči 
države so pričeli z izdajanjem revije VIP za potrošnike (v letu 
1991) ter izdajanjem različnih brošur za potrošnike. Zveza 
potrošnikov Slovenije - društvo je tudi aktivna članica različnih 
mednarodnih organizacij, zlasti International Testing (IT), Con- 
sumers International (Cl ) in Bureau Europeen des Unions de 
Consommateurs (BEUC). Hiter razvoj civilne družbe, katerega 
podpira tudi EU, se je v Sloveniji nadaljeval, tako da imamo trenutno 
sedem potrošniških organizacij, ki so se vpisale v register 
potrošniških organizacij pri Uradu za varstvo potrošnikov 
(razvrstitev glede na dan vpisa): Združenje potrošnikov Zasavja, 
Zveza potrošnikov Slovenije - društvo, Mednarodni inštitut za 
potrošniške raziskave, Društvo za varstvo potrošnikov Celje, 
Zavod za varstvo potrošnikov, Združenje potrošnikov Primorske, 
Združenje potrošnikov Pomurja. Pet od navedenih potrošniških 
organizacij je organiziranih oziroma ustanovljenih kot društva, 
dve pa kot zavod (Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave, 
Zavod za varstvo potrošnikov Ljubljana). Način in pogoji za vpis 
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potrošniških organizacij v register so določeni s Pravilnikom o 
načinu in pogojih za vpis potrošniških organizacij v register (Ur.list 
RS št. 46/98). 

Trenutno stanje, ko se svetovanje izvaja v devetih pisarnah za 
potrošnike s strani več različnih izvajalcev ob finančni pomoči 
države, je predvsem z vidika pokritosti slovenskega teritorija 
(večjih mest) manj ustrezno. V času priprave nacionalnega 
programa je svetovanje potrošnikom potekalo v naslednjih krajih: 
Ljubljana (dve pisarni), Nova Gorica, Murska Sobota, Maribor, 
Velenje, Zagorje, Novo mesto, Celje. Svetovanje potrošnikom 
obsega splošno svetovanje s področja varstva potrošnikov ter 
napotke potrošnikom, kje lahko svoje pravice uveljavijo. 
Svetovanje poteka po telefonu, osebno in pisno. Od tega je približno 
85% svetovanja po telefonu. Mesečno opravijo svetovalne pisarne 
od cca 150 do 850 različnih svetovanj. Največja frekvenca klicev 
in osebnih obiskov potrošnikov je v pisarnah v Ljubljani. 
Najpogostejši nasveti potrošnikom so povezani z izvajanjem 
storitev (servisi, turistične storitve, finančne storitve, prodaja in 
posredovanje nepremičnin..), kupoprodajnimi pogodbami 
(garancije, izdelki z napako...), Nekatere potrošniške organizacije 
nudijo potrošnikom tudi brezplačne pravne nasvete. 

V okviru Zveze potrošnikov Slovenije že leta potekajo različne 
oblike izobraževanje potrošniških svetovalcev. Poleg tega je za 
izobraževanje svetovalcev na pobudo Urada za varstvo 
potrošnikov Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani v letih 1997 in 
1998 organizirala poseben seminar s preizkusom znanja, ki ga je 
uspešno opravilo 18 svetovalcev iz vseh tedaj obstoječih 
potrošniških organizacij. 

Izobraževanje potrošnikov poteka na več načinov. Mednarodni 
inštitut za potrošniške raziskave izdaja revijo VIP za potrošnike, 
potrošniške organizacije (zlasti Zveza potrošnikov Slovenije in 
Zavod za varstvo potrošnikov) pa izdajajo različne izobraževalne 
materiale (brošure, letake, plakate) ter objavljajo strokovne članke 
in prispevke za sredstva javnega obveščanja. 

Institucionalna osnova v okviru državne uprave je bila 
vzpostavljena z ustanovitvijo Urada za varstvo potrošnikov, ki je 
začel delovati leta 1996. Naloge in pristojnosti Urada za varstvo 
potrošnikov so določene z Zakonom o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev (Ur.list RS št. 71/94, 47/97) ter se nanašajo 
na pripravo in izvajanje programa varstva potrošnikov v državnih 
organih, strokovnih organizacijah in nevladnih organizacijah. 
Opravlja zadeve, ki se nanašajo na vzgojo , izobraževanje in 
obveščanje potrošnikov, organiziranje primerjalnih ocenjevanj 
proizvodov in storitev ter na svetovanje potrošnikom. Urad 
spremlja in koordinira dejavnosti ministrstev in strokovnih institucij, 
sodeluje in spodbuja razvoj nevladnih, neprofitnih potrošniških 
organizacij. Naloga urada je tudi mednarodno sodelovanje na 
strokovnem in upravnem področju z vidika varstva potrošnikov. 

Pomembno vlogo na področju varstva potrošnikov imajo organi 
inšpekcije, še posebej tržna inšpekcija, zdravstvena inšpekcija 
ter druge. Ti organi na podlagi zakonskih pooblastil izvajajo ukrepe, 
za katere so pristojni, zlasti pa tudi vlagajo predlog za pregon. Žal 
zaradi znanih zaostankov pri pravosodnih organih ti predlogi 
pogosto niso učinkoviti oziroma je učinek prepozen. 

Na področju varstva potrošnikov je pomembna tudi vloga 
podjetniških zbornic in združenj, ki s svojimi kodeksi, splošnimi 
pogoji poslovanja, arbitražami vplivajo na raven varstva 
potrošnikov v državi. 

Leta 1998 je bil po dolgoletni parlamentarni proceduri sprejet Zakon 
o varstvu potrošnikov (UR.list RS št.20/98 in 25/98). Pri njegovi 
pripravi je poleg pristojnih državnih organov in strokovnih ter 
znanstvenih institucij zelo tvorno sodelovala tudi organizacija 

civilne družbe ZPS. Zakon o varstvu potrošnikov je naravnan k 
približevanju Slovenije EU in upošteva številne sprejete ali 
predlagane evropske rešitve. 

Kljub razmeroma ustrezni zakonodaji, ki jo je seveda treba še 
dograjevati, je težko oceniti, da je dejanski položaj potrošnikov v 
Sloveniji na zadovoljivi ravni. Zlasti je nedorečeno varstvo 
potrošnikov na nekaterih področjih (ki so blizu tim. javnemu 
sektorju), zaradi česar je potrebno določiti prioritetna področja za 
bodoče aktivnosti (gl. pod III/2). 

ll.Pravna podlaga in okvirna vsebina 
nacionalnega programa 

Pravna podlaga so določbe zakona o varstvu potrošnikov (Ur.l. 
RS 20/98 in 25/98). 

Po tretjem odstavku 79.člena Zakona o varstvu potrošnikov 
predloži Vlada Republike Slovenije Nacionalni program varstva 
potrošnikov Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem 
najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 

Po tretjem odstavku 62.člena Zakona o varstvu potrošnikov 
sodeluje pri pripravi nacionalnega programa strokovni svet pri 
Uradu za varstvo potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: Strokovni 
svet). 

V 67 členu Zakona o varstvu potrošnikov je opredeljena vsebina 
Nacionalnega programa varstva potrošnikov. Ta določa temelje 
politike varstva potrošnikov in opredeljuje obseg dejavnosti, ki se 
financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna. 

Z nacionalnim programom varstva potrošnikov se po samem 
Zakonu o varstvu potrošnikov določijo zlasti: 

načela in cilji politike varstva potrošnikov; 
naloge, ki imajo pri uresničevanju politike varstva potrošnikov 
prioriteto; 
vrste nalog na področju varstva potrošnikov, ki se bodo 
opravljale na podlagi koncesij; 
okvirni obseg sredstev za izvedbo nalog iz nacionalnega 
programa; 
okvirni obseg sredstev za spodbujanje razvoja in delovanja 
potrošniških organizacij. 

Omenjene zakonske določbe pomenijo okvir za vsebino 
nacionalnega programa, pri čemer velja poudariti, da gre bolj za 
tehnična pravila, ki dopuščajo ožji ali širši pristop k konceptu 
nacionalnega programa. Predvsem zakon ne opredeljuje politike 
varstva potrošnikov same, ampak jo prepušča nacionalnemu 
programu. Vsekakor je pravila Zakona o varstvu potrošnikov o 
nacionalnem programu mogoče razumeti tako, da gre za 
dokument dolgoročnega pomena, s katerim Republika Slovenija 
določi politiko in obseg varstva potrošnikov. 

Pri vsebini in pomenu nacionalnega programa je treba upoštevati 
tudi položaj Slovenije v procesu približevanja Evropski skupnosti. 
Po 93.členu" Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko 
Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi 
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani 
(Ur.list RS, št.44/97, MP št. 13)" se je Slovenija zavezala spoštovati 
politiko in sistem potrošniškega varstva v EU in prilagoditi svojo 
zakonodajo. Politika varstva potrošnikov je predmet številnih aktov 
EU od leta 1972 dalje. Metoda delovanja EU na tem področju je 
takšna, da političnim programom sledi sprejem konkretnih ukrepov 
zakonodajne in drugačne narave, ki so časovno opredeljeni. Tudi 
takšna evropska praksa govori za to, da naj bo nacionalni pro- 
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gram široko zasnovan in naj se vsekakor ne omejuje le na 
dejavnosti, ki se opravljajo kot javne službe, kot bi bilo mogoče 
razumeti iz 66.člena Zakona o varstvu potrošnikov. Ne more biti 
dvoma o tem, da besedilo in duh 67.člena govorita za to, da 
nacionalni program zajema vse vidike politike varstva potrošnikov 
v Sloveniji, zato obsega in vsebuje: 

temeljne pravice potrošnikov; 
temelje politike varstva potrošnikov; 
pregled zakonodaje; 
način uresničevanja zakonodaje; 
delovanje državnih organov, zlasti medresorsko sodelovanje 
znotraj vlade ter sodelovanje z nevladnimi organizacijami; 
spodbujanje razvoja in delovanja potrošniških organizacij; 
ukrepe za izboljšanje uresničevanja pravic potrošnikov, zlasti 
za učinkovitejše sodno varstvo ter izvensodno reševanje 
sporov; 

- program izobraževanja; 
javne službe na področju varstva potrošnikov; 
okvirni obseg sredstev za izvedbo javne službe in za 
spodbujanje razvoja in delovanja potrošniških organizacij. 

Nacionalni program obvezuje predvsem Republiko Slovenije 
oziroma njene organe, določa pa tudi pravila obnašanja drugih 
subjektov, ki se ukvarjajo s problematiko varstva potrošnikov. 

Predlog nacionalnega programa je pripravil Urad za varstvo 
potrošnikov na podlagi strokovnih podlag Centra za potrošniško 
pravo Katoliške univerze v Louvain-la-Neuve (Belgija) in Pravne 
fakultete Univerze v Ljubljani, v okviru Strokovnega sveta pri 
Uradu za varstvo potrošnikov pa so ga obravnavali tudi 
zainteresirani subjekti na področju varstva potrošnikov, zlasti 
potrošniške organizacije. 

III. Elementi programa 

1. Temelji politike varstva potrošnikov 

Republika Slovenija šteje učinkovito varstvo potrošnikov za 
temeljno civilizacijsko vrednoto, ki zagotavlja kvaliteto življenja v 
Sloveniji in uresničuje ravnotežje med interesi gospodarskih 
subjektov in potrošnikov na trgu. Pri tem upošteva tudi pridobitve 
in zakonodajo EU ter smernice OZN. 

Cilji politike varstva potrošnikov so zlasti: 

podpirati razvoj vladavine prava, demokracije in civilne 
družbe; 
zagotoviti ukrepe za učinkovito varstvo potrošnikov v skladu 
s politiko konkurence in z drugimi ekonomskimi in socialnimi 
politikami, vključno s politiko varstva okolja; 
sprejeti zakonodajne in druge ukrepe za zagotovitev visoke 
stopnje varstva zdravja varstva ekonomskih interesov in 
varnosti potrošnikov; 
uskladiti zakonodajo in politiko s tistima v EU; 

- utrjevati pri potrošnikih zavest o njihovih pravicah in o njihovi 
vlogi v tržni ekonomiji s pomočjo aktivnosti na področju 
informiranja, svetovanja ter vzgoje in izobraževanja; 
zagotoviti učinkovito delovanje državnih organov (vključno z 
izboljšanjem njihovega medsebojnega sodelovanja); 
zagotoviti nadzor nad nevarnimi izdelki; 
zagotoviti močne državne in nedržavne potrošniške institucije; 
olajšati sodno in drugačno varstvo potrošnikovih pravic; 
materialno podpirati javne službe, ki jih opravljajo potrošniške 
organizacije. 

Ti cilji se dosegajo z ustrezno zakonodajo in z drugimi ukrepi in 
dejavnostmi, ki jih predvideva ta nacionalni program. 

Glede na obstoječe stanje je treba posebno pozornost posvetiti 
zlasti varstvu potrošnikov na naslednjih področjih, s poudarkom 
na storitvah, kjer je v bodoče pričakovati še večjo potrebo po 
zaščiti potrošnikov: 

finančne storitve (bančništvo, zavarovalništvo); 
javne storitve (energetika, komunala, zdravstvo, javni promet); 

- storitve, ki jih opravlja država oz. lokalne skupnosti; 
področje prehrane; 
stanovanjska politika; 
trgovina in obrt; 
turizem; 
varstvo okolja; 
in drugo. 

2. Temeljne pravice potrošnikov 

Država je dolžna varovati interese potrošnikov na vseh področjih, 
kjer so le-ti lahko ogroženi, predvsem je dolžna varovati njihovo 
zdravje, varnost in ekonomske interese. Država mora zaradi 
učinkovitega varstva potrošnikov na tem področju skrbeti tudi za 
temeljne pravice potrošnikov, ki zagotavljajo potrošnikom 
enakovrednejši položaj nasproti ponudnikom blaga in storitev. 

V Sloveniji imajo potrošniki zlasti naslednje pravice: 
- pravico do obveščenosti; 

pravico do vzgoje in izobraževanja; 
pravico do zastopanosti; 
pravico do organiziranosti za varstvo svojih interesov; 
pravico do varstva zdravja in do varnosti; 

- pravico do varstva ekonomskih interesov; 
- pravico do sodnega varstva; 
- pravico dostopa do temeljnih javnih služb; 
- pravico do zmerne porabe ("sustainable consumption"); 

pravico do varstva osebnih podatkov. 

Te pravice se zagotavljajo s slovensko zakonodajo in z ukrepi 
državnih ter nedržavnih subjektov v Sloveniji. 

3. Pregled zakonodaje in prevzem pravnega reda EU 

Pomemben način učinkovitega varstva potrošnikov je sprejem in 
uveljavitev ustrezne zakonodaje za zaščito potrošnikov. 

Pri nas je varstvo potrošnikov zajeto v številnih predpisih, temeljni 
predpis pa je Zakon o varstvu potrošnikov (Ur.list RS št. 20/ 
98,25/98). 

Poleg njega se neposredno ali posredno nanaša na varstvo 
potrošnikov še vrsta drugih zakonov in podzakonskih predpisov, 
med katerimi so najpomembnejši: 

- zakon o gostinstvu ( Ur.list RS št. 1/95, 40/99); 
- zakon o kontroli cen (Ur.list RS št.63/99); 
- zakon o obligacijskih razmerjih (Ur.list SFRJ št.29/78,39/85, 

2/89, 45/89, 57/89); 
- zakon o pospeševanju turizma (Ur.list RS št. 57/98); 
- zakon o pravdnem postopku (Ur.list RS št. 26/99); 
- zakon o sanitarni inšpekciji (Ur.list SRS št. 8/73, 21/78, 9/85, 

5/90, RS/I 10/91, 17/91, RS 13/93, 32/93, 66/93; 
zakon o splošni varnosti proizvodov (Ur.list RS št. 23/99); 
zakon o standardizaciji (Ur.list RS št.59/99); 
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zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni 
obrestni meri (Ur.list RS št. 45/95); 

- zakon o trgovini (Ur.list RS št. 18/93); 
- zakon o tržni inšpekciji (Ur.list RS št. 20/97); 

zakon o varstvu konkurence ( Ur.list RS št. 18/93); 
- zakon o zdravstvenem nadzorstvu nad živili (Ur.list SRS št.17/ 

75, 42/86, 5/90, RS/I 10/91, 17/91, RS 13/93); 
- zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur.list RS št.82/94); 

zakon o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne 
rabe (Ur.list SFRJ št.55/78, 58/85, 83/89, RS/I 10/91, 17/91, 
RS 55/92, 13/93, 66/93); 

- stanovanjski zakon (Ur.list RS/I št.18/91, 19/91, RS 13/93, 9/ 
94, 21/94, 22/94, 29-1356/95, 23/96, 24/96, 44/96); 
pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo 
na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in 
pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Ur.list RS št. 28/93, 
34/93, 57/93). 

Po drugi alinei 2.točke 93.člena "Evropskega sporazuma o 
pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi 
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru 
Evropske unije, na drugi strani" je treba v Sloveniji uskladiti 
zakonodajo in prilagoditi predpise s tistimi, ki se uporabljajo v EU. 
Ne glede na to, da je raven zakonodajnega varstva potrošnikov 
v Sloveniji dokaj visoka (v nekaterih primerih višja od tiste v EU), 
je potrebnih vrsta uskladitev, kar je predmet posebnega programa 
na ravni Državnega zbora ("Državni program za prevzem 
pravnega reda EU"). S prevzemom pravnega reda EU bo 
slovenski potrošnik deležen enake zaščite kot potrošniki držav 
članic, kajti namen skupne potrošniške politike v EU je v okviru 
notranjega trga zagotoviti določeno raven varstva potrošnikov, ki 
pa je lahko v posamezni državi članici še višji, če ne pomeni 
trgovinske ovire. Republika Slovenija se je v pogajalskem izhodišču 
za področje varstva potrošnikov zavezala, da sprejema pravni 
red EU. Za to področje ne zahteva prehodnega obdobja oziroma 
izjem. Republiki Sloveniji ni treba ustanoviti novih institucij za 
izvajanje pravnega reda EU, okrepila pa bo obstoječe institucije, 
zlasti tiste, ki so pristojne za nadzor nad izvajanjem zakonodaje. 
Za prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002 bo Slovenija 
sprejela in začela izvajati predvsem spremembe zakona o varstvu 
potrošnikov in nekaterih drugih zakonov, tako da bodo varovani 
predvsem zdravje, varnost in ekonomski interesi potrošnikov. 
Hkrati s spremembami zakonodaje pa bo skrbela tudi za krepitev 
institucij s področja varstva potrošnikov. Slovenska zakonodaja 
je že delno usklajena s pravnim redom EU. Do konca leta 2002 
bodo v našo zakonodajo v celoti vključene naslednje direktive 
EU : direktiva o načinu označevanja cen proizvodov, direktiva o 
zavajajočem oglaševanju, direktiva o primerjalnem oglaševanju, 
direktiva o potrošniških kreditih, direktiva o sistemu spremljanja 
nesreč na domu in v prostem času, direktiva o odgovornosti za 
proizvod, direktiva o nepoštenih pogodbenih pogojih, direktiva o 
časovnem zakupu turističnih objektov, direktiva o prodaji na 
daljavo, direktiva o prodaji zunaj poslovnih prostorov, direktiva o 
splošni varnosti proizvodov, direktiva o nevarnih imitacijah, 
direktiva o turističnih paketih in direktiva o tožbah na opustitev 
dejanja. Za pripravo in izvajanje zgoraj navedene zakonodaje so 
pristojna različna ministrstva. Poleg Ministrstva za ekonomske 
odnose in razvoj Ministrstvo za zdravstvo, Ministrstvo za 
gospodarske dejavnosti in Ministrstvo za malo gospodarstvo in 
turizem. V večini primerov inšpekcijski nadzor nad izvajanjem 
zakonodaje že opravlja in bo tudi v bodoče opravljal Tržni 
inšpektorat RS, v nekaterih primerih pa tudi Zdravstveni 
inšpektorat RS. Ker je področje varstva potrošnikov 
interdisciplinarno, bo Urad za varstvo potrošnikov aktivno 
sodeloval tudi pri pripravi zakonodaje, ki je v pristojnosti drugih 
ministrstev. 

Ob prevzemanju pravnega reda EU bomo skušali zadržati že 
doseženo raven varstva, potrošnikov. 

4. Način uresničevanja zakonodaje 

Učinkovito varstvo potrošnikov zahteva poleg ustrezne 
zakonodaje tudi njeno učinkovito uresničevanje. 

Za to je potrebno zlasti: 
da se v zakonodaji predvideni ukrepi resnično in hitro 
uresničujejo prek sodišč, inšpekcij in drugih državnih organov; 
da se uresničuje medsebojno sodelovanje med državnimi 
organi (glej spodaj pod 5); 
da se uresničuje sodelovanje med državnimi organi in 
potrošniškimi organizacijami, ki morajo imeti pomembno vlogo 
(glej spodaj pod 5); 
da se učinkovito nadzira pojav nevarnih izdelkov na trgu; 
da se v Sloveniji organizira sistem spremljanja nevarnih 
izdelkov na trgu in vključi v sistem mednarodnega obveščanja 
o nevarnih izdelkih (Rapex) ter spremljanja nesreč na domu 
in v prostem času (Ehlass); 
da se podpira ustanavljanje in razvoj neodvisnih institucij za 
potrošniške raziskave na univerzah in v drugih oblikah; 
da se razširi možnost nastopanja potrošniških organizacij v 
sodnih postopkih; 
da se tekoče spremlja uresničevanje zakonodaje, zlasti s 
strani Urada za varstvo potrošnikov, Strokovnega sveta in 
potrošniških organizacij, ter da o tem Vlada RS poroča 
Državnemu zboru. 

5. Delovanje državnih organov, zlasti medresorsko 
sodelovanje znotraj vlade ter sodelovanje z 
nevladnimi organizacijami 

V skladu z zakonom o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev Urad za varstvo potrošnikov opravlja strokovne in 
upravne naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvajanje programa 
varstva potrošnikov v državnih organih, strokovnih organizacijah 
in nevladnih organizacijah. Urad opravlja tudi naloge v zvezi z 
vzgojo, izobraževanjem in obveščanjem potrošnikov, svetovanjem 
potrošnikom in organiziranjem primerjalnih ocenjevanj proizvodov 
in storitev. Naloga urada je spremljanje in koordiniranje dejavnosti 
ministrstev ter strokovnih institucij pri izvajanju aktivnosti na 
področju varstva potrošnikov. Urad sodeluje, spodbuja in 
sofinancira razvoj nevladnih neprofitnih potrošniških organizacij. 

Urad za varstvo potrošnikov, ki je organ v sestavi Ministrstva za 
ekonomske odnose in razvoj, ima torej izredno pomembno vlogo. 
Da bi svoje naloge lahko učinkovito uresničeval, mora biti 
zagotovljena njegova samostojnost ter kadrovski in materialni 
pogoji. Akti o vključevanju v EU (zlasti npr. 23.poglavje Priloge k 
Beli knjigi iz leta 1995) zahtevajo močno in stabilno institucionalno 
strukturo za izvajanje politike varstva potrošnikov. 

Sedanji položaj Urada z nekaj zaposlenimi in majhnimi sredstvi 
ne ustreza zahtevam EU po učinkoviti politiki varstva potrošnikov. 
Zato ga je nujno potrebno kadrovsko okrepiti in za izvajanje politike 
varstva potrošnikov nameniti bistveno več sredstev. 

Glede na to, da je varstvo potrošnikov zelo interdisciplinarno 
področje, imajo pri zaščiti potrošnika pomembno vlogo tudi ostala 
ministrstva v skladu z njihovimi pristojnostmi po zakonu o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev. Pri tem je pomembno, 
da so predpisi oziroma ukrepi, ki jih predlagajo, sprejemajo in 
izvajajo naravnani tako, da bodo ščitili potrošnike in jim zagotavljali 
uveljavljanje njihovih pravic. Vloga Urada za varstvo potrošnikov 
je, da spremlja, predlaga in aktivno sodeluje pri pripravi novih 
predpisov oziroma dopolnitvah že obstoječih. 

Sodelovanje med državnimi in nedržavnimi institucijami je nujno 
potrebno. Pravica potrošnikov do organiziranosti in zastopanosti, 
priznana v mednarodnem merilu, vsebuje tudi pravico vplivanja 
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na državne organe pri izvajanju politike varstva potrošnikov. V 
številnih državah in tudi v EU obstajajo posvetovalni organi, v 
katerih sodelujejo tudi predstavniki potrošnikov. 

Po Zakonu o varstvu potrošnikov je takšen organ Strokovni svet 
(62.člen), ki ima s svojim posvetovalnim značajem zelo pomembno 
vlogo. Ta svet mora redno delovati in zagotavljati, da so 
sorazmerno in pravično zastopani različni interesi na področju 
varstva potrošnikov. 

6. Spodbujanje razvoja in delovanja potrošniških 
organizacij 

Učinkovito izvajanje politike varstva potrošnikov zahteva, da je 
polno priznana vloga potrošniških organizacij, kar vključuje tudi- 
zadostno materialno in drugačno podporo s strani države. 

Podpora države obsega že po Zakonu o varstvu potrošnikov 
(67.člen) vsaj: 

spodbujanje razvoja in delovanja potrošniških organizacij; 
financiranje javne službe, ki jo opravljajo potrošniške 
organizacije. 

Medtem ko je druga oblika vezana na koncesijo, je prva obveznost 
države splošna in stalna ter mora biti vsebinsko in finančno ločeno 
obravnavana. 

Pri spodbujanju razvoja in financiranja potrošniških organizacij 
se je treba držati mednarodno priznanih kriterijev za njihovo 
delovanje. Pri tem imajo prednost tiste organizacije, ki aktivno 
delujejo pri spodbujanju zavesti o potrebnosti potrošniškega 
varstva, pri razvoju zakonodaje ali sicer učinkovito zagovarjajo 
interese potrošnikov. 

7. Ukrepi za izboljšanje uresničevanja pravic 
potrošnikov, zlasti za učinkovitejše sodno varstvo ter 
izvensodno reševanje sporov 

Za učinkovito varstvo potrošnikov je potrebno, da potrošniki svoje 
pravice lahko tudi dejansko uveljavijo v ustreznih postopkih. Zato 
je poleg dobrega funkcioniranja rednega sodnega sistema 
potrebno še: 

poiskati poenostavljene sodne postopke, ki so poceni, hitri in 
enostavni; 
povečati možnosti izvensodnih načinov reševanja sporov, 
zlasti posebnih centrov za reševanje potrošniških sporov; 
izboljšati pogoje dela inšpekcijskih služb, zlasti tržne 
inšpekcije; 
podpirati delovanje centrov za obveščanje in za svetovanje 
potrošnikom. 

8. Program izobraževanja 

Država mora podpirati izobraževanje vseh strokovnjakov in drugih 
udeležencev, ki se ukvarjajo s potrošniki oziroma z vprašanji, ki 
se tičejo potrošnikov. 

To se nanaša predvsem na: 
delavce v javni upravi katerih delo je povezano z varstvom 
potrošnikov; 
inšpektorje; 
predstavnike potrošniških organizacij; 
predstavnike centrov za obveščanje in za svetovanje 
potrošnikom; 
sodnike in druge osebe, ki rešujejo potrošniške spore; 
predstavnike gospodarstva oziroma gospodarskih subjektov. 

V sodelovanju s slovenskimi in mednarodnimi ustanovami je 
potrebno organizirati seminarje iz splošnega varstva potrošnikov 
kakor tudi seminarje s specialnimi temami, ki so vezani na aktualna 
vprašanja varstva potrošnikov. 

9. Javne službe na področju varstva potrošnikov 

Dejavnosti s področja varstva potrošnikov se opravljajo kot javna 
služba, katere trajnost in nemotenost opravljanja zagotavlja v 
javnem interesu Republika Slovenija. Javna služba se ne opravlja 
z namenom pridobivanja dobička. 

Kot javna služba se po tretjem odstavku 66.člena zakona o 
varstvu potrošnikov opravljajo naslednje dejavnosti: 

svetovanje potrošnikom; 
obveščanje in izobraževanje potrošnikov; 
izvajanje primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev. 

Obseg javne službe se po četrtem odstavku istega člena določi 
z nacionalnim programom. Javno službo lahko na podlagi 
koncesije (68.člen Zakona o varstvu potrošnikov) opravljajo 
potrošniške organizacije in druge neprofitne strokovne 
organizacije. 

Iz analize teh zakonskih določb izhaja, da je Republika Slovenije 
dolžna zagotoviti v zakonu in v nacionalnem programu določeni 
obseg javne službe, pri čemer jo lahko opravlja neposredno ali pa 
podeli koncesijo eni ali več navedenim organizacijam. 

Pri tem je treba upoštevati naslednja izhodišča, 

a.) načela 

Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa (prvi odstavek 
69.člena Zakona o varstvu potrošnikov), v katerem se določijo 
kriteriji za podelitev koncesije. 

\ 
Konkurenca med več kandidati za pridobitev koncesije je torej 
dopustna. Vendar želja po učinkovitem varstvu potrošnikov 
zahteva: 

da razpisni pogoji temeljijo na ustreznih strokovnih podlagah, 
zlasti tistih, ki jih določa nacionalni program, in tistih, ki jih 
opredeli Strokovni svet; 

- da se opravljanje javne službe ne podvaja. 

V interesu učinkovitega opravljanja javne službe je, da so centri 
med seboj delovno povezani v mrežo in enotno vodeni. 

Sredstva, namenjena za vsako od spodaj navedenih javnih služb, 
morajo biti prikazana ločeno. 

Koncesija se podeli za čas, ki ne more biti krajši od treh in ne 
daljši od 10 let, če ni v tem nacionalnem programu drugače 
določeno. 

b.) svetovanje 

ba.) število in razporeditev svetovalnih centrov 

Svetovanje potrošnikom mora biti zagotovljeno, tako da je čim 
laže dostopno potrošnikom. Zato je nujna ustrezna geografska 
razporeditev svetovalnih centrov. 

Centri morajo biti razporejeni po naslednjih merilih: 
upoštevanje interesov mestnega in podeželskega 
prebivalstva; 
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upoštevanje regionalne razdelitve Slovenije; 
obstoj delujočih centrov; 

- interes (vključno z materialno udeležbo) lokalnih skupnosti. 

Če se center organizira na podlagi koncesijske pogodbe, mora ta 
na podlagi tretjega odstavka 69.člena Zakona o varstvu 
potrošnikov vsebovati natančne določbe o obsegu in kakovosti 
svetovalnih storitev (vključno z delovnim časom in strukturo 
zaposlenih) ter o stroških delovanja centra. 

Centri se ustanovijo oz. nadaljujejo z delom po trenutno veljavnih 
statističnih regijah; 

Pomurska ( Murska Sobota - že obstoječ center); 
Podravska ( Maribor - že obstoječ center); 
Koroška (še nima centra); 
Savinjska ( Celje, Velenje - že obstoječa centra); 
Zasavska ( Zagorje - že obstoječi center); 
Spodnjeposavska ( še nima centra); 
Dolenjska ( Novo mesto - že obstoječ center); 
Osrednjeslovenska ( Ljubljana - že obstoječa dva centra); 
Gorenjska ( še nima centra); 
Notranjsko-kraška ( še nima centra); 
Goriška (Nova Gorica - že obstoječ center); 
Obalno-kraška ( še nima centra). . 

bb.) izobraževanje svetovalcev 

Izobraževanje svetovalcev se organizira enotno. Izobraževanje 
mora biti pod enakimi pogoji dostopno vsem svetovalcem. O vsebini 
izobraževalnih programov je treba pridobiti mnenje Strokovnega 
sveta. 

bc.) zbiranje in izmenjava podatkov in informacij 

Nujno je organizirati enotno zbiranje in vodenje baze podatkov, ki 
vsebuje zlasti: 

potrošniško zakonodajo; 
sodne in druge odločbe; 
stališča o splošnih potrošniških problemih; 
standardna vprašanja in odgovore; 
literaturo s področja varstva potrošnikov. 

Baza podatkov se vodi na enem mestu, bodisi v okviru državne 
uprave bodisi na podlagi koncesije pri eni od prej navedenih 
organizacij (zlasti univerze oziroma raziskovalnega inštituta ali 
potrošniške organizacije oziroma zveze potrošniških organizacij). 

Vsi centri imajo pod enakimi pogoji dostop do baze podatkov in so 
dolžni sporočati organizaciji, ki bazo vodi, podatke tiste vrste, ki 
jih zajema baza. 

c.) obveščanje in izobraževanje potrošnikov 

ca.) obveščanje 

Treba je podpirati razne vrste obveščanja potrošnikov, zlasti v 
obliki: 
- revij; 

manjših tiskanih del, kot so priročniki, prospekti, zloženke 
itd.; 
pripravo radijskih, televizijskih oddaj in spletnih strani; 
javnih aktivnosti glede splošnega varstva potrošnikov in glede 
posameznih problemov. 

Koncesija se lahko izda za vsako obliko obveščanja in 
izobraževanja potrošnikov posebej, lahko pa za dve ali več oblik 
skupaj, pri čemer morajo biti v javnem razpisu določeni vrsta 
gradiva in kriteriji za izbiro. Ta koncesija se lahko podeli za dobo 
od treh do pet let. 

Koncesija za revijo se podeli za dobo najmanj pet let. 

V koncesijski pogodbi mora biti natančno določeno: 
obseg gradiva (vključno z naklado); 
kakovost gradiva; 
finančna konstrukcija, zlasti prispevek iz proračuna in 
navedba morebitnih drugih finančnih virov; 
dolžnost poročanja koncedentu. 

cb.) izobraževanje 

Potrebno si je prizadevati, da izobraževalne organizacije skupaj 
z drugimi nosilci varstva potrošnikov 

vključijo problematiko varstva potrošnikov v osnovnošolske, 
srednješolske in visokošolske programe; 
pripravljajo izobraževalne programe in gradiva za uporabo v 
šolah. 

č.) izvajanje primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev. 

Primerjalno ocenjevanje je ocenjevanje kakovostnih lastnosti 
izdelka različnih proizvajalcev s podobnim namenom uporabe, 
katerega cilj je objektivno obveščanje potrošnikov. Izvajati ga 
morajo strokovnjaki po načelih in metodah, ki so uveljavljeni, in to 
neodvisno od interesov proizvajalcev in trgovcev. Rezultati 
ocenjevanja morajo biti razumljivo in jasno objavljeni v reviji za 
potrošnike. Ta pravila se ustrezno uporabljajo tudi za ocenjevanje 
storitev. 

Koncesija se podeli organizacijam, ki predložijo ustrezen pro- 
gram primerjalnih ocenjevanj. 

Program mora vsebovati: 
navedbo izdelka oziroma storitve, ki se bo ocenjevala; 
predvidene stroške; 
čas ocenjevanja. 

Javni razpis lahko že sam vsebuje podatke iz prejšnjega odstavka, 
pri čemer je treba pridobiti predhodno mnenje Strokovnega sveta. 

10. Okvirni obseg sredstev za izvedbo javne službe in 
za spodbujanje razvoja in delovanja potrošniških 
organizacij 

Za izvedbo nacionalnega programa so letno potrebna spodaj 
navedena sredstva iz proračuna RS, ob dejstvu, da se upošteva 
predvidena letna stopnja inflacije. Izračun je pripravljen na podlagi 
podatkov o stroških dosedanjih aktivnostih na področju varstva 
potrošnikov in s tem programom predvidene razširjenih aktivnosti. 

Obseg sredstev je predviden za primer uresničitve vseh postavk 
iz nacionalnega programa. Glede na vsakoletni obseg sredstev, 
ki so v proračunu namenjena za varstvo potrošnikov, se v letnem 
programu določi višina sredstev za posamezne namene. 

Okvirni obseg sredstev za izvedbo javne službe in za spodbujanje 
razvoja in delovanja potrošniških organizacij v enem letu 
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javne službe- v mio SIT 

svetovalni centri• 70 
izobraževanje svetovalcev- . 5 
baza podatkov in informacijski sistem- 18 
obveščanje in izobraževanje- 70 
primerjalno ocenjevanje- 25 
Skupaj: 188 

delovanje potrošniških organizacij- 22 

Skupaj 210 

Glede na to, da gre za petletno obdobje, v katerem se bo pro- 
gram uresničeval, znaša skupni okvirni obseg sredstev za izvedbo 
programa 1 mia in 50 mio. 

Ocena potrebnih sredstev za izvajanje svetovalne dejavnosti v 
svetovalnih centrih temelji na tem, da bodo svetovalci opravljali 
osnovno svetovalno dejavnost t.j. da bodo nudili potrošnikom 
podatke o njihovih pravicah in napotke kako ter kje le-te uveljaviti. 
Organizatorju svetovanja bodo predvidoma priznani naslednji 
stroški: 

bruto plača enega svetovalca v vsakem svetovalnem centru 
razen v Ljubljani in Mariboru, kjer smo načrtovali kritje plač za 
dva svetovalca na svetovalni center; 
regres, stroški prehrane in prevoza na delo za vsakega 
svetovalca; 

Ker gre za interdisciplinarno dejavnost in ker večina svetovalcev 
v potrošniških organizacijah že ima višje oz.visokošolsko 
izobrazbo, je izračun plače skladen z Zakonom o razmerjih plač 
v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti 
(Ur.list RS št. 18/94, 36/96) - VII. tarifni razred, koeficient 3,6; 

režijski stroški v višini 20% bruto plače ( ocena teh stroškov 
je povzeta po izkušnjah potrošniških organizacij v tujini), ki 
zajemajo predvsem stroške pisarniškega materiala, stroške 
strokovne literature, stroške dnevnic in potnin, stroške 
računovodstva; 
najemnina za opremljeno pisarno; 
obratovalni stroški ( ogrevanje, elektrika, voda, čiščenje...); 
stroški telefona in poštni stroški. 

Pri oceni potrebnih sredstev za izobraževanje svetovalcev smo 
izhajali iz stroškov plačila strokovnjakov oz. predavateljev, 
stroškov priprave strokovnih gradiv in drugih materialnih stroškov, 
povezanih z organizacijo ter izvedbo izobraževanja. 

V oceno potrebnih sredstev baze podatkov in informacijskega 
sistema so vključeni stroški vzpostavitve ter vzdrževanja 
informacijskega sistema, ažuriranje podatkov v informacijskem 
sistemu ter vzdrževanje programske in računalniške opreme. 

Stroški za obveščanje in izobraževanje potrošnikov zajemajo: 
stroške priprave in izdajanja revije za potrošnike (vse 
materialne stroške in del stroškov promocije); 

- stroške priprave šolskih programov s področja varstva 
potrošnikov; 
stroške priprave in izdaje zloženk, brošur, informativnih 
člankov oz. oddaj v sredstvih javnega obveščanja (TV, ra- 
dio). 

Pri oceni sredstev, potrebnih za izvajanje primerjalnih ocenjevanj 
proizvodov in storitev smo izhajali iz potrebe po izvedbi več 
primerjalnih ocenjevanj letno (vsaj 6). Cene proizvodov, ki so 
predmet ocenjevanj, so lahko zelo različne, prav tako pa so tudi 
stroški, povezani z izvedbo laboratorijskih preiskav različni. 
Upoštevali smo tudi možnost udeležbe domačih proizvodov na 
mednarodnih ocenjevanjih (pridruženi testi). 

Sredstva , namenjena delovanju potrošniških organizacij, 
vključujejo materialno podporo tisti potrošniški organizaciji, ki je 
registrirana pri Uradu za varstvo potrošnikov. Do teh sredstev so 
upravičene tiste potrošniške organizacije, ki se aktivno vključujejo 
v oblikovanje politike varstva potrošnikov, so aktivne pri 
vključevanju v EU , so članice mednarodnih institucij za varstvo 
potrošnikov. Ta sredstva so torej še posebej namenjena delovanju 
in razvoju civilne družbe, kar je skladno z usmeritvami v EU. 
Ocenjena sredstva zajemajo predvsem pokrivanje stroškov 
potrošniških organizacij, povezanih z njihovim osnovnim 
delovanjem, raziskovalne projekte in študije za oblikovanje politike 
varstva potrošnikov, študije in pripombe k zakonodaji s področja 
varstva potrošnikov, ki je v pripravi, delovanje in članarine v 
mednarodnih institucijah za varstvo potrošnikov. 

V sredstva iz tega poglavja niso vključena proračunska sredstva 
za delovanje Urada v okviru njegovih zakonskih pooblastil . 

IV. Uresničevanje Nacionalnega programa varstva 
potrošnikov 

Nacionalni program je sprejet za obdobje petih let (od leta 2001 
do konca leta 2005). 

Naloge iz nacionalnega programa so trajne narave in jih bo treba 
le še dodajati, še posebno z vidika vključevanja Slovenije v 
Evropsko Unijo. 

Državni zbor po poteku petletnega obdobja obravnava poročilo 
Vlade RS o izvrševanju Nacionalnega programa. 

V skladu z zakonom o varstvu potrošnikov mora Urad za varstvo 
potrošnikov na podlagi nacionalnega programa vsako leto pripraviti 
letni program dela. Urad mora za vsako leto izdelati poročilo, ki ga 
bo obravnavala Vlada RS. 

' 
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OBRAZLOŽITEV: 

Državni zbor Republike Slovenije je na 19.seji, dne 17.3.2000 
obravnaval in sprejel Predlog Nacionalnega programa varstva 
potrošnikov - prva obravnava ter hkrati naložil Vladi Republike 
Slovenije, da pri pripravi predloga programa za drugo obravnavo 
upošteva sprejeta stališča Državnega zbora. 

Vlada Republike Slovenije je pri pripravi Predloga Nacionalnega 
programa varstva potrošnikov upoštevala pripombe Sekretariata 
Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve, s tem da je iz 
gradiva črtala pregled vsebine ter ustrezneje opredelila pristop, 
opisan v sedmem odstavku II.poglavja v delu, ki definira obseg 
nacionalnega programa. V poglavju III. je redakcijsko izboljšala 

naslov nad 3. točko ter v 10. točki dodala skupni okvirni znesek 
za izvedbo nacionalnega programa. VIV. poglavju in v naslovu je 
opredeljeno obdobje, na katerega se program nanaša in konec 
le-tega. Iz nomotehničnih razlogov je vgrajena tudi preambula. 

Poleg pripomb Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo in 
pravne zadeve je Vlada Republike Slovenije upoštevala tudi vsa 
druga stališča oz. sklepe Državnega zbora in sicer je v III. poglavju 
- prvi odstavek 8.točke za besedo "strokovnjakov" dodala 
besede "in drugih udeležencev" ter v drugem odstavku 8.točke 
istega poglavja dodala novo alineo, ki se glasi predstavnike 
gospodarstva oziroma gospodarskih subjektov". 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

1. Amandma k 3.točk! poglavja III.Elementi programa 

V šesti alinei tretjega odstavka se besedilo "zakon o sanitarni 
inšpekciji ( Uradni list SRS, št. 8/73, 21/78, 9/85, 5/90, RS/110/91, 
17/91, RS 13/93, 32/93, 66/93)" nadomesti z besedilom: 

Zakon o zdravstveni inšpekciji ( Uradni list RS, št. 99/99) 

V petnajsti alinei tretjega odstavka se pri besedilu " zakon o 
zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe ""doda 
številka Uradnega lista, ki se glasi: 

"8/00" 

Za zadnjo alineo tretjega odstavka se dodajo nove alinee, in sicer: 

zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
( Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98, 6/99, 56/ 
99); 
zakon o zdravstveni dejavnosti ( Uradni list RS, št. 9/92, 26/ 
92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 98/99); 
pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja ( Uradni list 
RS, št. 3/98-p.b., 51/98, 73/98, 90/98, 6/99, 109/99); 
zakon o zdravniški službi ( Uradni list RS št. 98/99). 

Obrazložitev: 
Predlagani amandma je redakcijske narave oz. dopolnjuje 
zakonodajo s temeljnimi predpisi s področja zdravstva, ki urejajo 
pravice in dolžnosti pacienta kot potrošnika. 

2. Amandma k 9 b točki poglavja III. Elementi programa 

V četrtem odstavku točke ba) se pri naštevanju statističnih regij 
beseda "Dolenjska" nadomesti z: 

"Jugovzhodna Slovenija" 

Obrazložitev: 
Predlagani amandma je redakcijske narave. 

1. Amandma k 10.točkl poglavja III. Elementi programa 

V osmem odstavku se druga alinea, ki se glasi" stroške priprave 
šolskih programov s področja varstva potrošnikov" nadomesti z: 

stroške sodelovanja Urada za varstvo potrošnikov in njegovih 
sodelavcev pri pripravah predlogov šolskih programov s 
področja varstva potrošnikov; 

Obrazložitev: 
S predlaganim amandmajem se precizneje opredeljujejo tako 
pristojnosti pri sprejemanju šolskih programov kot financiranje 
dejavnosti. 

\ 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI GARANCIJSKE POGODRE 

MED REPURLIKO SLOVENIJO IN 

EVROPSKO INVESTICIJSKO RANKO ZA 

PROJEKT SLOVENSKIH AVTOCEST/IV 

- EPA 1199-11- 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 433-05/98-6 
Ljubljana, 15.06.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 2. seji dne 15. junija 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI GARANCIJSKE 
POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO 
INVESTICIJSKO BANKO ZA PROJEKT SLOVENSKIH 
AVTOCEST/IV, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog navedenega zakona 
obravnava na prvi izredni seji. 

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

- Alojz PETERLE, minister za zunanje zadeve, 
- Zvonko IVANUŠIČ, minister za finance, 
- Mitja DROBNIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- Senka MAVER, državna podsekretarka v Ministrstvu za fi- 

nance, 
- Andrej KAVČIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za finance. 

1. člen 2. člen 

Ratificira se Garancijska pogodba med Republiko Slovenijo in Garancijska pogodba se v angleškem izvirniku in slovenskem 
Evropsko investicijsko banko za projekt slovenskih avtocest/IV, prevodu glasi: 
sklenjena dne 24. decembra 1999 v Ljubljani. 
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« 

EVROPSKA INVESTICIJSKA BANKA 

PROJEKT SLOVENSKIH AVTOCEST IV 

GARANCIJSKA POGODBA 

med 

REPUBLIKO SLOVENIJO 

in 

EVROPSKO INVESTICIJSKO BANKO 

FIN0 20.351 

Luksemburg, 14.december 1999 

Ljubljana, 24.december 1999 
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TA POGODBA SE SKLENE MED: 

Republiko Slovenijo, ki nastopa preko 
Ministrstva za finance, ki ga zastopa 
g. Valter Reščič, državni sekretar, 

v nadaljevanju imenovano: "GARANT" 

na eni strani in 

Evropsko investicijsko banko z glavnim 
sedežem na 100, Boulevard Konrad Adenauer, 
Luxembourg-Kirchberg, Veliko vojvodstvo 
Luksemburg, ki jo zastopata g. Konstantin J. 
Andreopoulos, namestnik glavnega pravnega svetovalca, 
in g. VValter Cernoia, direktor, 

v nadaljevanju imenovano: "BANKA" 

na drugi strani. 

GLEDE NA TO: 

- da je Svet Evropske unije na podlagi Odločbe Sveta 97/256/ES 
z dne 14. aprila 1997 povabil BANKO, da predlaga znatno pred- 
pristopno posojilno pomoč državam Srednje in Vzhodne Evrope, 
ki so zaprosile za vstop v Evropsko unijo; 

- da je Odbor guvernerjev BANKE upošteval to odločbo in 26. 
januarja 1998 odobril dodelitev posojil iz svojih lastnih finančnih 
sredstev tem državam; 

- da je na podlagi "Okvirnega sporazuma med Republiko Slovenijo 
in Evropsko investicijsko banko o dejavnostih EIB v Sloveniji", ki 
ga je Republika Slovenija podpisala 1. decembra 1997 in Banka 
15. decembra 1997 (v nadaljevanju Okvirni sporazum), vlada 
Republike Slovenije potrdila, da financiranje po tej finančni pogodbi 
spada v področje uporabe Okvirnega sporazuma; 

- da je bila BANKA zaprošena, da Družbi za avtoceste v Republiki 
Sloveniji (DARS) d. d., javnemu podjetju v obliki delniške družbe v 
popolni lasti Republike Slovenije in ustanovljeni po slovenskem 
pravu (v nadaljevanju POSOJILOJEMALEC), odobri kredit za 
financiranje projekta (v nadaljevanju PROJEKT), ki obsega gradnjo 
19.7 km dolgega cestninskega avtocestnega odseka med Kozino 
in Srminom (ki omogoča dostop do jadranskega pristanišča 
Koper), ki je vključen med prednostne koridorje transevropskega 
cestnega omrežja za Srednjo in Vzhodno Evropo, kot je to 
natančneje opisano v Tehničnem opisu, navedenem v Prilogi A 
spodaj opredeljene FINANČNE POGODBE; 

- da se je s pogodbo (v nadaljevanju FINANČNA POGODBA) z 
dne 30. novembra 1999, med BANKO in POSOJILOJEMALCEM, 
BANKA strinjala, da odobri v korist POSOJILOJEMALCA kredit v 
znesku, enakem 160 000 000 EUR (sto šestdeset milijonov evrov); 

- da so obveznosti BANKE po FINANČNI POGODBI pogojene s 
tem, da Republika Slovenija (v nadaljevanju GARANT) predhodno 
ali hkrati podpiše in predloži garancijo za ustrezno izpolnjevanje 
finančnih obveznosti POSOJILOJEMALCA po FINANČNI 
POGODBI in ugodno pravno mnenje o tem; 

- da GARANT potrjuje, da financiranje po FINANČNI POGODBI 
spada v področje uporabe Okvirnega sporazuma; 

- da bo GARANTOV generalni državni pravobranilec izdal mnenje 
v obliki, ki je sprejemljiva za BANKO; 

- da je g. Valter Reščič pravilno pooblaščen v obliki iz Priloge I, da 
v imenu GARANTA podpiše to pogodbo (v nadaljevanju 
Garancijska pogodba); 

- da je sklenitev te Garancijske pogodbe odobril parlament 
Republike Slovenije (Priloga II), 

je dogovorjeno naslednje: 

1. ČLEN 
Finančna pogodba 

1.01 GARANT izjavlja, da je dobro seznanjen s pogoji in določili 
FINANČNE POGODBE, katere verodostojen izvod, tak 
kot sta ga pogodbenici podpisali, je BANKA dostavila 
GARANTU. 

2. ČLEN 
Obveznosti GARANTA 

2.01 GARANT kot prvi zavezanec in ne le kot porok ob 
uveljavljanju garancije v celoti jamči za popolno in 
pravočasno izpolnjevanje vseh denarnih obveznosti 
POSOJILOJEMALCA dO BANKE po FINANČNI 
POGODBI skupaj z vsemi plačili obresti, brez vsakršnih 
omejitev, provizij, nepredvidenih stroškov in drugih 
izdatkov, in vseh zneskov, ki jih POSOJILOJEMALEC 
dolguje BANKI na podlagi določb FINANČNE POGODBE. 

2.02 Če bi naknadno kaki tretji strani zagotovil jamstvo za 
izpolnitev kakšnih njenih obveznosti v zvezi z zunanjim 
dolgom ali s tem povezano ugodnejšo ali prednostno 
obravnavo, bo GARANT o tem obvestil BANKO in bo, če 
BANKA tako zahteva, BANKI dal enakovredno jamstvo 
za izpolnjevanje svojih obveznosti po tej pogodbi ali ji 
zagotovil ugodnejšo ali prednostno obravnavo, ki bo 
enakovredna. GARANT izjavlja, da trenutno ne obstaja 
nobeno tako jamstvo ali ugodnejša ali prednostna 
obravnava. 

Člen 2.02 se ne nanaša na zavarovanje katerihkoli 
prodajalčevih terjatev ali katerihkoli obremenitev, s katerimi 
se zavaruje zgolj nabavna cena zemljišča ali blaga. 

2.03 GARANT se obvezuje: 

a) da bo priskrbel informacije o zakonodaji oziroma pravnem 
okviru, ki zadevata POSOJILOJEMALCA in bi lahko 
vplivala na izvedbo PROJEKTA; 

in 

b) da bo zagotovil, da bo POSOJILOJEMALEC nabavil 
blago, zagotovil storitve in oddal dela za PROJEKT, če je 
to primerno in sprejemljivo za BANKO, z mednarodnim 
razpisom, odprtim pod enakimi pogoji za državljane vseh 
držav. 
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3. ČLEN 
Uveljavitev garancije 

6. ČLEN 
Spremembe FINANČNE POGODBE 

3.01 Zahtevek na podlagi te pogodbe je mogoče dati, kakor 
hitro POSOJILOJEMALEC ne izpolni vseh obveznosti ali 
dela obveznosti, za katere velja garancija v skladu z 2. 
členom te pogodbe. 

3.02 GARANT se nepreklicno odreka vsakršnemu ugovoru 
ali zakonskim izjemam v zvezi s popolnim ali delnim 
uveljavljanjem te garancije. Obvezuje se, da bo na pisno 
ali telegramsko zahtevo BANKE izpolnjeval svoje 
obveznosti ob vsakem zahtevku in plačeval zapadle 
zneske brez vsakršnih omejitev, zadrževanj ali pogojev, 
ne da bi bilo BANKI treba priskrbeti kaka druga posebna 
dokazila v podporo njenemu zahtevku razen razloga za 
zahtevek, ki izhaja iz te garancije. Še posebej BANKA ni 
dolžna dokazovati, da je sprožila kak postopek proti 
POSOJILOJEMALCU; pred uveljavljanjem te garancije 
ni dolžna uveljavljati zavarovanja ali kakega drugega 
jamstva, ki jih je morebiti zagotovil POSOJILOJEMALEC 
ali kaka tretja stran. 

3.03 GARANTOVO plačilo zapade petnajsti dan po datumu 
zahtevka. 

3.04 Če BANKA poda zahtevek, ima GARANT pravico pod 
pogoji, ki so navedeni v FINANČNI POGODBI, takoj 
poravnati vse denarne obveznosti POSOJILOJEMALCA 
po FINANČNI POGODBI, ki so ob taki poravnavi še 
neplačane. 

4. ČLEN 
Subroaacija (prenos pravic) 

4.01 Ko GARANT izvrši BANKI plačilo, prevzame nase v 
obsegu takega plačila pravice in sodne postopke, ki jih 
ima BANKA proti POSOJILOJEMALCU v zvezi s tem 
plačilom; na pravico do subrogacije se ni mogoče 
sklicevati v škodo BANKE. 

5. ČLEN 
Obveščanje 

5.01 BANKA obvesti GARANTA o vsakem dejstvu ali dogodku, 
s katerim bo seznanjena in ki bi lahko ogrozil 
POSOJILOJEMALČEVO plačilo ali odplačilo zneskov, za 
katere velja garancija po tej pogodbi, ni pa dolžna iskati 
takih podatkov in na podlagi te določbe ne nosi nobene 
odgovornosti. 

5.02 GARANT bo takoj obvestili BANKO o vsakem dejstvu ali 
dogodku, ki bi lahko ogrozil izpolnjevanje njegovih 
obveznosti po tej pogodbi. 

5.03 GARANT obvesti BANKO o vsakem jamstvu, ki bi ga dal 
kaki tretji strani z namenom, ki je naveden v členu 2.02. 

5.04 GARANT bo obvestil BANKO o zaključku postopkov, ki 
so v Republiki Sloveniji potrebni za začetek veljavnosti 
Garancijske pogodbe. 

6.01 BANKA obvesti GARANTA o spremembah, ki ne 
povečujejo obveznosti GARANTA in jih bo BANKA opravila 
v FINANČNI POGODBI zaradi izboljšanja oziroma 
okrepitve položaja BANKE v odnosu do 
POSOJILOJEMALCA. 

BANKA ima pravico, da POSOJILOJEMALCU na njej 
ustrezen način odobri do trimesečno podaljšanje roka za 
vsako odplačilo glavnice ali plačilo obresti in drugih 
nepredvidenih stroškov, ne da bi bila dolžna tako svojo 
odločitev predložiti GARANTU. 

Razen sprememb iz predhodnih odstavkov tega člena je 
treba vse druge spremembe v FINANČNI POGODBI 
predložiti v odobritev GARANTU. Ta lahko svojo odobritev 
odreče samo, če bi predlagane spremembe škodljivo 
vplivale nanj kot GARANTA. 

7. ČLEN 
Davki in druae dajatve ter stroški 

7.01 Davki in druge dajatve, sodni stroški in drugi stroški, ki 
nastanejo pri sklepanju ali izvajanju te garancijske 
pogodbe, bremenijo GARANTA. GARANT bo plačila po 
tej pogodbi opravljal brez vsakršnega odbitka ali 
zmanjšanja zaradi davkov ali drugih dajatev. 

8. ČLEN 
Pravni režim pogodbe 

8.01 Veljavno pravo 

Pravna razmerja med pogodbenicama, oblikovanje in 
veljavnost te pogodbe ureja zakonodaja Velikega 
vojvodstva Luksemburg. 

8.02 Izpolnltvenl kraj 

Kraj izpolnitve te pogodbe je sedež BANKE. 

8.03 Sodna pristojnost 

Ker je za pogodbenici sodno pristojno izključno Sodišče 
Evropskih skupnosti, je treba vse spore v zvezi z 
Garancijsko pogodbo predložiti temu sodišču. 

Odločba Sodišča Evropskih skupnosti je dokončna in jo 
bosta kot tako pogodbenici sprejeli brez vsakršnih 
omejitev ali zadržkov. 

8.04 Odrekanje pravicam 

Pogodbenici soglašata, da je ta garancijska pogodba 
komercialne narave, in se obvezujeta, da se bosta 
odpovedali vsem morebitnim imunitetam, ki jih zdaj uživata 
ali bi jih lahko uživali v prihodnje v kateri koli državi v 
zvezi s sodno pristojnostjo Sodišča Evropskih skupnosti. 
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8.05 Dokazila o dolgovanih vsotah 9.02 Oblika obvestil 

V kateremkoli sodnem postopku v zvezi s to garancijsko 
pogodbo bo potrdilo BANKE o kakem znesku, dolgovanem 
BANKI po tej garancijski pogodbi, dokaz prima facie o 
takem znesku. 

8.06 Začetek veljavnosti 

Ta pogodba začne veljati, ko so dokončani postopki, ki 
so v Republiki Sloveniji v zvezi s tem potrebni in po 
obvestilu o tem v skladu s členom 5.04 te pogodbe. 

9. ČLEN 
Končne določbe 

9.01 Obvestila 

Obvestila in druga sporočila po tej pogodbi je treba poslati 
na ustrezen naslov, ki je naveden v nadaljevanju, izjema 
pa so obvestila za GARANTA v zvezi s sodnimi spori, ki 
so bodisi v teku ali grozijo, saj jih je treba poslati na naslov, 
naveden v spodnji točki 2), ki si ga je GARANT izbral za 
svoj domicil: 

- ZA GARANTA: 

- ZA BANKO: 

1) Ministrstvo za finance 
Župančičeva 3 
1502 Ljubljana 
Slovenija 

2) Veleposlaništvo Republike 
Slovenije 
179, Avenue Louise 
B - 1050 Bruselj 

100 Boulevard Konrad Adenauer 
L-2950 Luxembourg-Kirchberg. 

Vsaka pogodbenica lahko z obvestilom drugi pogodbenici 
spremeni svoj zgornji naslov, vendar pa je mogoče naslov 
pod točko 2) zamenjati samo z naslovom v okviru 
Evropske skupnosti. 

Obvestila in druga sporočila, za katera so predvideni po 
tej pogodbi ali v njih samih fiksni roki, ki so za naslovljenca 
obvezujoči, je treba vročiti osebno ali posredovati s 
priporočenim pismom, telegramom, teleksom, potrjenim 
telefaksom ali kakim drugim sredstvom obveščanja, ki 
omogoča dokazovanje prejema s strani naslovljenca. 
Datum priporočenega sporočila oziroma navedeni da- 
tum prejema oddanega sporočila bosta odločilna pri 
določanju takega roka. 

9.03 Uvodne navedbe, priloga in dodatki 

■ Uvodne navedbe so sestavni deli te garancijske pogodbe. 

Pogodbi sta priloženi naslednji prilogi: 

Priloga I - 
Priloga II - 

Pooblastilo podpisnika 
Zakon o poroštvu 

V POTRDITEV NAVEDENEGA sta pogodbenici sklenili 
to pogodbo v treh izvirnikih v angleškem jeziku. 

To garancijsko pogodbo sta parafirala v imenu GARANTA 
g. Andrej Kavčič, svetovalec vlade in v imenu BANKE 
g. Eric Gallstad, pravni svetovalec. 

Ljubljana, 
24. december 1999 

Za in v imenu 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Valter Reščič l.r. 

Luxemburg, 
14. december 1999 

Za in v imenu 
EVROPSKE 

INVESTICIJSKE BANKE 

Konstantin J. Andreopoulus l.r. 
VValter Cernoia l.r. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje te garancijske pogodbe skrbi Ministrstvo za finance. Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

20. junij 2000 77 poročevalec, št. 43 



OBRAZLOŽITEV 

1. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz 
kredita, ki ga najame DARS d.d, pri Evropski investicijski 
banki za projekt slovenskih avtocest/IV (UL RS št. 92/99) je 
omogočil sklenitev garancijske pogodbe med Republiko 
Slovenijo (v nadaljevanju: RS, Slovenija) in Evropsko 
investicijsko banko (v nadaljevanju: EIB, Banka). Banka je na 
podlagi kreditne pogodbe, sklenjene dne 30.novembra 1999 
in garancijske pogodbe, sklenjene dne 24. decembra 1999 
Družbi za avtoceste Republike Slovenije d.d. (v nadaljevanju: 
DARS) odobrila 160 mio EUR kredita za sofinanciranje 
avtocestnih odsekov Kozina-Klanec-Srmin v skupni 
predračunski vrednosti 62.09 mlrd SIT, oz. 317.32 mio EUR. 

2. Graditev 19.7 km dolgih avtocestnih odsekov Kozina-Klanec- 
Srmin (tehnično in finančno med najbolj zahtevnimi v celotnem 
programu izgradnje avtocest v Sloveniji) je uvrščena v 
Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. 
Od celotne predračunske vrednosti, ki znaša 62.09 mlrd SIT, 
bo poleg navedenega kredita EIB v protivrednosti 31.S mlrd 
SIT, DARS iz svojih sredstev zagotovila okoli 22.05 mlrd SIT, 
8.54 mlrd SIT pa bo iz kreditov komercialnih bank. 

3. Poleg zagotovljenih sredstev iz virov po zakonu o zagotovitvi 
namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v 
Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 
(UL RS št. 57/98) ter pobranih cestnin, se sredstva za 
realizacijo graditve avtocest v skladu s sprejetimi 
spremembami in dopolnitvami Nacionalnega programa 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (UL RS št. 41/98), v 
skladu z letnimi plani razvoja in vzdrževanja avtocest in v 
skladu s programom dela DARS za leta 1997, 1998 in 1999, 
zagotavljajo tudi iz kreditov domačih in tujih bank. Krediti EIB, 
ki spadajo med najugodnejše zunanje finančne vire za gradnjo 
slovenskih avtocest, morajo biti v skladu s pravili Banke za 
tovrstne naložbe zavarovani z garancijo države 
kreditojemalca. 

4. Ratifikacija Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in 
Evropsko investicijsko banko za projekt slovenskih avtocest/ 
IV bo DARS omogočila razpis za oddajo del in črpanje sredstev 
odobrenega kredita EIB, kar bo zagotavljalo nemoteno 
izvajanje programa izgradnje avtoceste na odseku Klanec- 
Srmin, saj so sredstva za gradnjo odseka Kozina-Klanec že 
v celoti zagotovljena. Od skupne predračunske vrednosti 
obeh etap na tem odseku v znesku 51.17 mlrd SIT, naj bi bilo 
iz lastnih sredstev DARS zagotovljenih 19.67 mlrd SIT, za 
preostalih 31.50 mlrd SIT (oz. 160 mio EUR) pa naj bi bil v 
celoti porabljen kredit EIB. Ratifikacija Garancijske pogodbe 
bo omogočila črpanje kredita, vendar pa morata biti v skladu 
z Zakonom o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za 
najetje kredita pri Evropski investicijski banki za projekt 
slovenskih avtocest/IV (UL RS št. 92/99) izpolnjena naslednja 
pogoja: da je v času najetja kredita zagotovljena predvidena 
višina zneskov cestnin v skladu s programom dela DARS za 
tekoče leto in da je v obdobju črpanja kredita DARS oproščen 
plačevanja odškodnine za spremembo namembnosti 
kmetijskih zemljišč v višini 70 %. Prvi pogoj je bil izpolnjen s 
sklepom o spremembi sklepa o določitvi cestninskih cest in 
višine cestnine, ki ga je sprejela Vlada RS na 149. seji, dne 2. 
marca 2000 (UL RS št. 19/2000), s katerim je povišala cestnino 
za 9%. V zvezi z drugim pogojem pa je Vlada RS na 157. seji, 

dne 11.05.2000 sklenila, da se DARS oprosti plačilo 
odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč 
v višini 70 % na odseku Klanec-Srmin. 

5. Poroštveni pogoji, ki izhajajo iz garancijske pogodbe med EIB 
in RS so standardni pogoji, ki jih v takem primeru zahteva 
Banka in veljajo za vse pridružene in polnopravne članice 
EU, ki jim EIB dodeljuje kredite. Standardni pogoji, ki iz te 
pogodbe izhajajo, pomenijo: 

da garant, t.j. RS, v celoti jamči za izpolnjevanje finančnih 
obveznosti DARS kot kreditojemalca, vključno z vsemi 
plačili obresti, provizij, pripadajočih stroškov in drugih 
izdatkov, ki jih dolguje kreditojemalec Banki, če in ko se 
garancija uveljavlja: 
da se garant obvezuje, da bo na zahtevo Banke plačal 
dolgovane zneske brez omejitev in pridržkov; 
da garant soglaša, da bo obresti in vsa druga plačila 
zapadla v zvezi s kreditom, ki ga je odobrila Banka, oprostil 
vseh državnih ali lokalnih taks ali davčnih bremen; 
da bo v primeru sporov odločalo Sodišče Evropskih 
skupnosti, katerega odločitev je dokončna in jo obe strani 
sprejmeta brez pridržkov; 

- da garant - RS zagotavlja, da bo kreditojemalec razpise 
za material in dela, ki se financirajo s sredstvi kredita 
Evropske investicijske banke, ne glede na odstotek 
sredstev te banke v okviru posameznega razpisa, 
opravljal na podlagi odprtih mednarodnih razpisov in pod 
enakimi pogoji za udeležence iz vseh držav. 

6. Sredstva za odplačilo najetega kredita bo zagotavljala DARS, 
zato neposredne finančne posledice iz garancijske pogodbe 
ne izhajajo. Lahko bi nastale začasno, v primeru, da bi v 
skladu s 1. členom zakona o poroštvu prišlo do vnovčitve 
garancije za obveznosti DARS, in bi prizadele državni 
proračun. V takem primeru bi se sredstva državnega 
proračuna nadomestila z vnovčenjem regresne pravice, ki 
bo skladno s 4. členom zakona o poroštvu določena v posebni 
pogodbi med Ministrstvom za finance in DARS. Glede na 
podatke s katerimi razpolaga Ministrstvo za finance in 
upoštevaje pričakovano rast relevantnih parametrov 
(prihodkov od cestnin, stroškov servisiranja dolga, stroškov 
vzdrževanja in obnavljanja cest in drugih stroškov) v času 
do odplačila kredita najetega za projekt slovenskih avtocest/ 
IV, ne pričakujemo vnovčitve garancije iz spredaj navedenega 
1. člena zakona o poroštvu. Drugih posledic, ki bi izhajale iz 
ratifikacije garancijske pogodbe med RS in EIB, nI. 

7. Garancijsko pogodbo skladno z drugim odstavkom 63. čl. 
Zakona o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike 
Slovenije. Priloga I (Pooblastilo podpisnika), ki se nanaša na 
pooblastilo, ki ga je v skladu z drugim odstavkom 2. člena 
zakona o poroštvu izdal minister za finance svojemu 
pooblaščencu za podpis garancijske pogodbe in Priloga II, ki 
jo predstavlja Zakon o poroštvu Republike Slovenije za 
obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d, pri Evropski 
investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/IV (UL RS 
št. 92/99), se ne ratificirata in nista sestavni del pogodbe. 

8. Sklenitev Garancijske pogodbe je v skladu s predpisi 
Evropskih skupnosti. 
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Poročilo o 

DELU IN DEJAVNOSTI INŠPEKTORATA 

0 REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO ZA 

LETO 1999 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 181-01/2000-1 
Ljubljana, 18.05.2000 

Vlada Republike Slovenije se je na 158. seji dne 18.5.2000 
seznanila s: 

- POROČILOM O DELU IN DEJAVNOSTI INŠPEKTORATA 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO ZA LETO 1999, 

ki ga pošilja na podlagi 5. člena Zakona o inšpekciji dela (Uradni 
list RS, št. 38/94). 

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

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

za delo, družino in socialne zadeve, 
- Borut BREZOVAR, glavni republiški Inšpektor. 

O 
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Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

INŠPEKTORAT 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO 

Ljubljana, Parmova 33 

POROČILO O DELU IN DEJAVNOSTI 

INŠPEKTORATA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO 

ZA LETO 1999 

Marec, 2000 
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KAZALO 

UVODNE BESEDE 

PRISTOJNOSTI IN ORGANIZIRANOST 
INŠPEKTORATA RS ZA DELO 

1. PRISTOJNOST IN ORGANIZIRANOST 
INŠPEKTORATA RS ZA DELO 

1.1. Pristojnosti in zakonodaja 
1.2. Temeljni področji nadzora 
1.3. Delavci Inšpektorata RS za delo 
1.4. Organizacija inšpektorata 
1.5. Pogoji za delo in večjo učinkovitost inšpektorjev 

DEJAVNOST INŠPEKTORATA RS ZA DELO - SKUPNE 
UGOTOVITVE 

2. DEJAVNOST INŠPEKTORATA RS ZA DELO 
INŠPEKCIJSKE IN DRUGE REDNE NALOGE 

2.1. Inšpekcijsko nadzorstvo 
2.2. Upravni postopek, svetovalno in strokovno delo 
2.3. Informatika in statistika 
2.4. Konference, sestanki in posveti 
2.5. Ogrožanje delavcev inšpektorata 
2.6. Izobraževanje 
2.7. Strokovni izpiti 

INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO NA PODROČJU 
VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 

3. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO NA PODROČJU 
VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 

3.1. Splošna ocena stanja 
3.2. Inšpekcijski pregledi, raziskane poškodbe pri delu in 

prijave organom pregona 
3.3. Nezgode pri delu in poklicne bolezni 
3.3.1. Nezgode pri delu 
3.3.2 Nezgode pri delu, ki so imele za posledico smrt delavca 
3.3.3. Poklicne bolezni 
3.4. Problematika na področju varnosti in zdravja pri delu 
3.4.1. Splošni akti s področja varnosti in zdravja pri delu 
3.4.2. Organiziranost izvajanja varnosti in zdravja pri delu 
3.4.3. Vodenje predpisanih evidenc s področja varnosti in zdravja 

pri delu 
3.4.4. Kršitve splošnih varstvenih ukrepov in normativov 
3.4.5. Posebni ukrepi in normativi 
3.4.6. Nočno delo 
3.4.7. Izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti 
3.4.8. Prepovedi dela 
3.4.9. Izpolnjevanje določil v zakonu o omejevanju porabe 

tobačnih izdelkov 
3.4.10. Delo na skupnih deloviščih 
3.4.11. Posebno nadzorstvo 
3.5. Usmerjene akcije s področja varnosti in zdravja pri delu 
3.6. Izredne dejavnosti inšpektorjev za varnost in zdravje pri 

delu 
3.7. Sodelovanje v projektu PHARE - Razvoj sistema zdravja 

in varnosti pri delu v Sloveniji 
3.8. Zaključek - ocena stanja 

INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO NA PODROČJU 
DELOVNIH RAZMERIJ 

4. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO NA PODROČJU 
DELOVNIH RAZMERIJ 

4.1. Delovna razmerja v najširšem pomenu delovnopravne 
zakonodaje(splošno) 

4.2. Pogodbe o zaposlitvi 
4.2.1. Obličnost pogodbe o zaposlitvi 

4.2.2. Splošni akt 
4.2.3. Prijava potrebe po delu 
4.2.4. Zaposlovanje v nasprotju z 12. členom zakona o delovnih 

razmerjih 
4.2.5. Predhodni zdravstveni pregledi 
4.2.6. Kršitve 121. in 122. člena zakona o delovnih razmerjih 
4.2.7. Objava delovnih mest 
4.3. Pogodba o delu 
4.3.1. Splošno 
4.3.2. Kršitve v zvezi 110. členom zakona o delovnih razmerjih 
4.3.3. Kršitve 130. člena zakona o delovnih razmerjih 
4.4. Delovni čas 
4.4.1. Zaposlitev za določen čas 
4.4.2. Delo prek polnega delovnega časa 
4.4.3. Delovni čas, krajši od polnega 
4.4.4. Nočno delo 
4.5. Počitki, odmori, letni dopusti 
4.5.1. Odmori in počitki 
4.5.2. Kršitve pravice do letnega dopusta 
4.5.3. Kršitve v zvezi z dnevnimi in tedenskimi počitki 
4.6. Sklenitev delovnega razmerja s pripravnikom 
4.7. Plačilo prispevkov 
4.8. Delo na domu 
4.9. Začasno presežni delavci 
4.10. Trajno presežni delavci 
4.11 Varstvo delavcev 
4.12. Prenehanje delovnega razmerja 
4.12.1. Kršitve v zvezi z 75. členom zakona o temeljnih pravicah 

iz delovnega razmerja 
4.12.2. Kršitve 100. člena zakona o delovnih razmerjih 
4.12.3. Kršitve v zvezi z odpovednim rokom 
4.12.4. Kršitve v zvezi z upokojitvijo 
4.12.5. Kršitve 102. a člena zakona o delovnih razmerjih 
4.12.6. Kršitve v zvezi z delovno knjižico 
4.12.7. Kršitve v zvezi z odjavo iz zavarovanja 
4.12.8. Kršitve v zvezi z disciplinskimi organi in postopki 
4.13. Kolektivna pogodba 
4.14. Zaposlovanje tujcev 
4.15. Plače in drugi prejemki 
4.15.1. Kršitve v zvezi z razvrstitvijo v tarifni razred 
4.15.2. Kršitve v zvezi s pisnim obračunom plač 
4.15.3. Kršitve v zvezi z izplačilom plač do roka 
4.15.4. Kršitve v zvezi z višino plače 
4.15.5. Kršitve v zvezi z regresom 
4.15.6. Kršitve v zvezi z odpravninami ob upokojitvi 
4.16. Sodelovanje delavcev pri upravljanju 
4.17. Stavka 
4.18. Posredovanje zaposlitve oziroma dela 
4.19. Sindikalni zaupnik 
4.20. Usmerjene akcije v letu 1999 
4.20.1. Akcija nadzora nad aktom o sistemizaciji, kjer so 

opredeljena dela s povečano nevarnostjo v družbah s 
tujim kapitalom 

4.20.2. Akcija nadzora nad izvajanjem predpisov v šolstvu 
4.20.3. Akcija nadzora nad opravljanjem storitev tujih delodajalcev, 

registriranih v RS 
4.20.4. Akcija nadzora nad spoštovanjem predpisov v društvih, 

ki jim je z odločbo priznan status društva, ki deluje v 
javnem interesu 

4.20.5. Akcija nadzora nad delodajalci, ki opravljajo dejavnost 
alternativnih metod zdravljenja 

4.20.6. Akcija nadzora pri delodajalcih, ki opravljajo dejavnost 
gostinstva in turizma 

4.20.7. Akcija nadzora pri delodajalcih, ki opravljajo gradbeno 
dejavnost 

4.20.8. Akcija nadzora nad spoštovanjem določb, ki urejajo 
sodelovanje delavcev pri upravljanju 

4.20.9. Akcija nadzora nad usposabljanjem delavcev za varno 
delo v manjših družbah (do 50 zaposlenih) 
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4.20.10. Akcija nadzora nad varstvom pri delu v grafični 
dejavnosti 

4.21. Koordinirane skupne akcije poostrenega nadzora 
odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na 
črno 

4.21.1. Ocena stanja 
4.21.2. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 
4.21.3. Skupne akcije odkrivanja in preprečevanja dela in 

zaposlovanja na črno 
4.21.4. Ugotovitve in ukrepi akcij po posameznih dejavnostih 
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UVOD 

Statistično gledano je bilo leto 1999 za inšpekcijo dela v Republiki 
Sloveniji izjemno uspešno. Ne le da so bili vtem letu nadomeščeni 
vsi zaostanki iz preteklega leta, ki so nastali zaradi kadrovske 
pomladitve inšpektorata, temveč smo doslej najboljše leto, leto 
1998 , precej presegli. Zmanjšan obseg ukrepov je mogoče 
zaslediti le pri predlogih sodniku za prekrške, kar pa je več kot 
nadomeščeno z večjim mandatnim kaznovanjem, ki je izkustveno 
mnogo bolj učinkovito od postopkov pred sodnikom za prekrške. 
To je bilo doseženo ob eni sami novi zaposlitvi, ter brez sprememb 
oziroma izboljšanja v zvezi s tehnično opremljenostjo. To pomeni, 
da so to dosegli predvsem vsi zaposleni v Inšpektoratu RS za 
delo, z večjim delovnim prispevkom. 

Splošno se na obeh področjih nadzora, torej na delovno pravnem, 
kot tudi na področju varnosti in zdravja pri delu na terenu, ne 
opažajo pomembnejši premiki v željeni smeri.Vsakovrstnih kršitev 
je še vedno preveč. Za leto 1999 pa je gotovo izrednega pomena 
sprejem Zakona o varnosti in zdravju pri delu, ki je začel veljati v 
juliju tega leta. Pomen tega zakona je izjemen, ker je to prvi 
sistemski zakon v RS, ki ureja odnos med delodajalcem in 
delavcem po vzoru podobnih pravil v državah članicah Evropske 
skupnosti in predstavlja ogrodje bodočega skeleta pravil iz tega 

področja. Sam zakon prinaša vrsto novih obveznosti in pravic 
delodajalcem in delavcem, poleg tega pa seveda vnaša vrsto 
novosti v delo inšpektorjev dela. Ker je zakon le nekaj mesecev v 
veljavi in zato ker predvideva dveletni uvajalni rok za svojo polno 
uveljavitev, v tem trenutku še ni mogoče ocenjevati njegovih 
učinkov, čeprav so že močno opazni. Najbolj je to vidno v okviru 
stroke, tako tiste s področja medicine dela, kakor tudi tiste s 
področja varnosti pri delu, kjer se mrzlično pripravljajo na nove 
naloge, vezane na pomoč delodajalcem pri urejanju njihovih novih 
zakonskih obvez v zvezi z izdelavo izjave o varnosti in ocene 
tveganja za varno in zdravo delo. 

Drugo pomembno dogajanje za področje varnosti in zdravja pri 
delu v letu 1999 je delo v okviru PHARE projekta. Njegov namen 
je izboljšanje sistema na vseh ključnih področjih ob upoštevanju 
dobrih izkušenj v državah Evropske skupnosti. V okviru tega 
projekta je zaradi njegove pomembnosti v več skupinah sodelovalo 
veliko inšpektorjev. 

Žal v preteklem letu ni prišlo do podobnih premikov na področju 
delovnega prava v ožjem smislu, kjer se še vedno opaža enake 
težave in nepravilnosti kot v preteklih letih. Pogosto so vzroki 
zanje tudi v neustreznih pravilih, ki so bila postavljena za drugačne 
razmere. 

Borut BREZOVAR, univ.dipl.pravnik 
Glavni inšpektor RS za delo 
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PRISTOJNOSTI IN ORGANIZIRANOST 
INŠPEKTORATA RS ZA DELO 

1. PRISTOJNOSTI IN ORGANIZIRANOST 
INŠPEKTORATA RS ZA DELO 

1.1. Pristojnosti in zakonodaja 

Inšpektorat Republike Slovenije za delo je upravni organ v sestavi 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Delovno področje 
upravnega organa je posredno določeno s samim zakonom o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 
71/94, 47/97 in 60/99) ter zakonom o upravi (Uradni list RS, št. 
67/94 - poglavje o izvrševanju nadzorstva in pooblastilih 
inšpektorjev, in 20/95). Z zakonom o inšpekciji dela (Uradni list 
RS, št. 38/94 in 32/97) pa so od 15. julija 1994 neposredno 
določene pristojnosti in oblike delovanja upravnega organa. 

Poročilo Inšpektorata Republike Slovenije za delo (v nadaljevanju: 
Inšpektorat RS za delo) za leto 1999 je izdelano na podlagi 5. 
člena zakona o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 38/94 in 32/97), 
ki določa vsebino poročanja, nadaljni potek obravnave poročila 
na državni ravni in obveščanje Mednarodne organizacije dela. 

Naloge in pristojnosti inšpekcijskega nadzora so določene s tujimi 
pravnimi viri (konvencijami, priporočili, direktivami) in več kot 
stošestdesetimi domačimi pravnimi viri (zakoni, predpisi, navodili, 
uredbami in kolektivnimi pogodbami), med katerimi je še vedno 
tudi zakonodaja nekdanje Jugoslavije, ki se uporablja na podlagi 
4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 1/91-1 in 45/1/94). 

V skladu s prvo točko 5. člena citiranega zakona navajamo od 
tujih pravnih virov tri najpomembnejše konvencije in priporočilo 
Mednarodne organizacije dela: 

Konvencija št. 81 o inšpekciji dela v industriji in trgovini (Uradni 
list FLRJ, mednarodne pogodbe, št. 5/56), 
Konvencija št. 129 o inšpekciji dela v kmetijstvu (Uradni list 
SFRJ, št. 22/75), 
Konvencija št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu 
in delovnem okolju 
(Uradni list SFRJ, mednarodne pogodbe, št. 7/87), 

- Priporočilo MOD št. 97 o varstvu zdravja delavcev na delovnih 
mestih 
(Uradni list FLRJ, mednarodne pogodbe, št. 12/56) . 

Med domačimi in prevzetimi pravnimi viri moramo omeniti vsaj 
štiri najpomembnejše pravne vire: 

- Zakon o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 38/94 in 32/97), 
Zakon o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 47/86 p.b.) 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99) 
- od 28.julija 1999 dalje) 

- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91,29/ 
92, 71/93,2/94, 19/94, 38/94, 29/95), 
Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Uradni list 
SFRJ, št.60/89 in 42/90). 

Omenjeni pravni viri so bili leta 1999 osnova za izvajanje 
inšpekcijskega nadzorstva nad zakonodajo s posameznih 

področij, za kar so inšpektorji pristojni po 1.členu zakona o 
inšpekciji dela. 

Na področju varstva pri delu so inšpektorji opravljali inšpekcijski 
nadzor na podlagi zakona o inšpekciji dela in zakona o varstvu 
pri delu, od avgusta dalje pa tudi na podlagi novega zakona o 
varnosti in zdravju pri delu, podzakonskimi predpisi s tega 
področja, tehničnimi predpisi in standardi s področja varnosti, ki 
jih je sprejela naša država ali jih v letu 1999 direktno prevzela od 
Evropske skupnosti. Za zagotavljanje varstva pri delu so morali 
inšpektorji upoštevati tudi nove direktive Evropske skupnosti. 
Med njimi je zlasti pomembna direktiva 89/391 EEC, ki vsebuje 
splošna načela za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu za 
javni kot zasebni sektor. 

Na področju delovnih razmerij so inšpektorji opravljali inšpekcijski 
nadzor v skladu z zakonom o inšpekciji dela, delovno zakonodajo 
in podzakonskimi predpisi, uredbami in navodili za področje 
nadzora nad gospodarskimi in negospodarskimi subjekti ter urejajo 
področje plač in delovnih razmerij v državni upravi. Neposredno 
so nadzirali izvajanje določb šestintridesetih kolektivnih pogodb 
dejavnosti (z vsakokratnimi aneksi) in predpisov, ki so se 
uporabljali samo ob nadzoru v specializiranih dejavnostih (npr. 
zdravstvu, trgovini, železniškem prometu itd.) in družbah 
posebnega pomena (npr. Nuklearna elektrarna Krško). 

Posebej je treba omeniti inšpekcijski nadzor: 

s področja varstva pri delu in delovnih razmerij po posebnih 
zakonih in predpisih v ministrstvih: za notranje zadeve 
(policija), za obrambo, za finance (carine) in za pravosodje (v 
zaporih in prevzgojnih domovih), zahtevno inšpekcijsko 
nadzorstvo v organih državne uprave po zakonodaji, ki ureja 
razmerja posameznih skupin delavcev s področja delovnih 
razmerij in varstva pri delu; 

nad zaposlovanjem tujcev in beguncev, ki začasno prebivajo 
v naši državi. Pri tem so inšpektorji ukrepali proti delodajalcem, 
ki so zaposlovali tujce ali pri katerih so tujci in begunci delali v 
nasprotju s predpisi naše države ali z mednarodnimi 
sporazumi, ki urejajo to področje. 

Pri neposrednem inšpekcijskem nadzoru so inšpektorji ukrepali 
v skladu z navedeno zakonodajo, postopek pa vodili po zakonu 
o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/86 p.b.). 

Na podlagi zakona o inšpekciji dela, zakonodaje o varstvu pri 
delu in drugih predpisov, so inšpektorji izdali ureditvene odločbe 
in izvršbe, izrekali mandatne kazni s področja varnosti pri delu 
ter proti kršilcem predlagali uvedbo postopkov zaradi prekrškov 
oziroma jih ovadili tožilstvom zaradi suma kaznivega dejanja. 

V skladu s 4. členom zakona o inšpekciji dela so inšpektorji poleg 
nadzorstvene, opravljali še svetovalno funkcijo in nudili pravno 
pomoč, kar je posebnost inšpekcijskega dela, določenega z 
zakonom. Pri tem so sodelovali z ministrstvi, varuhom človekovih 
pravic, računskim sodiščem, inšpekcijami, upravnimi organi, 
sindikati posameznih dejavnosti, združenji in zavodi v zadevah, 
za katere je pristojna inšpekcija v skladu s 1. členom zakona o 
inšpekciji dela. 

20. junij 2000 83 poročevalec, št. 43 



1.2. Temeljni področji nadzora 

Inšpektorat RS za delo je lani nadziral veliki in strokovno 
zaokroženi področji: delovna razmerja ter varnost in zdravje pri 
delu. Nadzor obeh področij zahteva visoko usposobljene 
strokovnjake pravne in raznih tehničnih smeri. Odkar je začel 
veljati zakon o inšpekciji dela, zaposlujemo za opravljanje 
inšpekcijskega nadzora samo univerzitetne diplomirane pravnike 
in univerzitetne diplomirane inženirje tehničnih strok. Delavci z 
višjo izobrazbo, ki so bili zaposleni pred uveljavitvijo zakona, so 
lahko nadaljevali inšpekcijsko delo samo v skladu z 28. členom 
zakona o inšpekciji dela oziroma so si morali pridobiti manjkajočo 
izobrazbo. 

Področji dela inšpektorjev sta različni predvsem po načinu 
opravljanja nadzora. Pri delovnih razmerjih je več pregleda 
dokumentacije in listinskih dokazil o izplačilih plač, dodatkih in o 
drugih listinah, na podlagi katerih se ugotavljajo kršitve pravic in 
obveznosti delodajalca in delavca. Varnost in zdravje pri delu pa 
obsega neposredno kontrolo objektov, oglede delovnih razmer v 
prostorih in na deloviščih, ustreznost sredstev za delo (strojev, 
orodij), za osebno varnost, izvajanje oziroma neizvajanje 
zdravstvenih pregledov, mikroklimatske razmere, varno delo 
glede na posebnost dejavnosti itd. 

Zakon o inšpekciji dela je spremenil organizacijo in delovanje 
inšpekcije za delo in inšpektorjem določil posebna pooblastila. 
Lahko ustavijo delo, zahtevajo odklop elektrike in vode, telefona, 
odvzamejo dovoljenje za delo in izrekajo druge inšpekcijske 
ukrepe. 

S spremembami in dopolnitvami zakona o inšpekciji dela se je 
izredno poostril inšpekcijski nadzor. Izredno visoke kazni, izdani 
plačilni nalogi ter v nekaterih primerih tudi kaznovanje na kraju 
samem, pa so presenetili kršilce zakonodaje - delodajalce kot 
delavce, saj so kazni za posamezne prekrške usklajene s 
spremembami zakona o prekrških, posebnosti v kaznovanju pa 
so urejene posredno tudi v drugi zakonodaji, ki jo nadzira 
inšpektorat. 

Inšpektorat RS za delo vodi upravni postopek na prvi stopnji po 
zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 
47/86 p.b.). Drugostopenjski organ, ki odloča ob pritožbah proti 
odločbam inšpektorata, pa je Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve. 

• 
V mejah pristojnosti in v skladu z zakonom o inšpekciji dela je 
inšpektorat na podlagi organizacijskih in drugih predpisov opravljal 
še druge spremljajoče naloge: 

spremljal in proučeval stanje zdravja in varnosti pri delu in 
delovnih razmerij v najširšem smislu, sodeloval v 
medresorskih in drugih strokovnih komisijah ter drugih oblikah 
dela pri pripravi nove zakonodaje z obeh področij nadzora, 

pripravil strokovne in pravne podlage ter analiziral posebne 
usmerjene akcije na obeh področjih nadzora, 

opravljal skupne akcije z drugimi inšpekcijskimi organi za 
odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, 

nadziral delo in dajal obvezna navodila za delo enotam 
inšpektorata in delavcem notranjih organizacijskih enot za 
opravljanje inšpekcijskih nalog, 

koordiniral in nadziral delo delavcev inšpektorata na obeh 
področjih nadzora, 

izdelal proračun organa in opravljal kadrovske, finančne, 
izobraževalne in druge skupne zadeve za vse delavce 
organa, 

vodil celotno statistično, analitsko in informacijsko dejavnost 
za upravni organ, izpopolnil informacijski bazi za spremljanje 
dejavnosti inšpektorata ter druge dejavnosti, ki so povezane 
z obdelavo podatkov inšpektorata. 

1.3. Delavci Inšpektorata RS za delo 

V letu 1999 je bilo v Inšpektoratu RS za delo povprečno 
zaposlenih 99 delavcev. Decembra je bilo skupno zaposlenih 
100 delavcev, od tega 54 žensk in 46 moških (všteti so vsi 
zaposleni delavci za nedoločen in določen čas ter pripravniki), ki 
so opravljali naloge vodenja upravnega organa in območnih enot, 
izvajali neposredni inšpekcijski nadzor ter opravljali druga dela 
pooblaščenih delavcev v skladu z zakonom, opravljali splošne, 
kadrovske, proračunske, finančne, izobraževalne, organizacijske, 
statistično-informacijske, strokovno tehnične in druge naloge za 
upravni organ. 

Preteklo leto zaznamuje|o pereče kadrovske težave med 
pooblaščenimi delavci. Od skupnega števila zaposlenih je 
bilo 75 pooblaščenih delavcev, vendar je bilo Izrazito 
neugodno razmerje med številom zaposlenih In tistimi, ki 
so bili dejansko na delu. Nadaljevalo se je menjavanje generacije 
pooblaščenih delavcev, ki so opravljali inšpekcijski nadzor. V 
obdobju od januarja do decembra 1999 so se upokojili trije 
pooblaščeni delavci, trem pa je prenehalo delovno razmerje na 
njihovo željo. Med letom je bilo zaradi bolniškega staleža in 
porodniškega dopusta odsotnih pet delavk, trije delavci pa so 
med letom opravljali delo v skrajšanem delovnem času. Zaradi 
nastalega položaja smo lahko zaposlili le pripravnike in delavce 
za določen čas oziroma delavce, ki naj bi vsaj delno nadomestili 
odsotne, saj ni bilo prijav na vse nadomestne zaposlitve. Čeprav 
smo povečali obseg inšpekcijskega nadzorstva in prevzeli nove 
naloge, ter ob odsotnosti pooblaščenih delavcev, smo imeli za 
leto 1999 odobreno eno samo novo zaposlitev. Uresničili smo jo 
oktobra lani. 
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Slika 1: Razmerje med delavci, ki opravljajo inšpekcijski nadzor, in nepooblaščenimi delavci inšpektorata (višjimi 
upravnimi, upravnimi in drugimi delavci) 

OSTALI 

75% 

Na sliki 1 je kadrovski graf inšpektorata. Obseg rednega 
inšpektorskega dela se je povečal, organi so zahtevali 
inšpektorsko ukrepanje. Razen tega smo skupaj z drugimi organi 
pregona sodelovali v posebnih in vladnih akcijah za preprečevanje 

črnega zaposlovanja ter drugega upravnega in strokovnega dela. 
Zato smo si prizadevali, da bi zaposlili pooblaščene delavce - 
inšpektorje. Žal je bilo zaposlovanje v državni upravi omejeno tudi 
za pooblaščene delavce - inšpektorje. 

Slika 2: Število vseh delavcev glede na stopnjo izobrazbe 

SREDNJA 
16% 

MAGISTRI 
2% 

VI SJA 
11% 

VISOKA 
7% UNIVERZITETNA 

64% 

Izobrazbena struktura delavcev kaže, da je inšpektorat od aprila 
1994 dalje zaposloval za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva 
samo visoko izobražene delavce, razen ko je šlo za prevzem 

delavcev in nadaljevanje zaposlovanja z višjo izobrazbo v skladu 
z 28. členom zakona o inšpekciji dela. 
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Slika 3: Število delavcev pravne in tehnične stroke 

Slika 3 ponazarja razmerje med pravnim in tehničnim kadrom, ki 
opravlja inšpekcijski nadzor. Lani so se upokojili trije pooblaščeni 
delavci (dva delavca pravne in delavec tehnične stroke). 

Poudariti je treba, da so postopki za zaposlitev nadomestnih ali 
novih delavcev predolgi. Od razpisa do dejanske zasedbe 
delovnega mesta pretečejo vsaj štirje meseci. Za delovna mesta 
univerzitetnih diplomiranih pravnikov najmanj dvakrat ponavljamo 
razpise, saj se delavci neradi odločajo za delovno mesto 
inšpektorja. Delavce pravne stroke le težko zaposlimo za 
opravljanje inšpektorskega nadzora za določen čas 
(nadomeščanje odsotnega delavca). Strokovnjake pravne ali 
tehnične smeri z univerzitetno izobrazbo, ki bi jih želeli zaposliti 
za opravljanje inšpekcijskega nadzora, ne moremo privabiti z 
višino plače niti z boljšimi delovnimi razmerami. Inšpektorsko delo 
v državni upravi ni cenjeno, področje dela delovnega inšpektorja 
pa je eno izmed najmanj priljubljenih za kandidate, ki bi se želeli na 
novo zaposliti v državni upravi. 

1.4. Organizacija inšpektćrata 

Julija 1999 je bil sprejet pravilnik o notranji organizaciji in 
sistemizaciji Inšpektorata RS za delo. 

Pravilnik je podrobneje določil notranje organizacijske enote, 
razporeditve delavcev in njihove delokroge, opise najznačilnejših 
skupin del ter pristojnosti dela območnih enot glede na posamezne 
kraje ali občine. 

Inšpektorat RS za delo ima šest notranjih organizacijskih enot: 
Urad predstojnika, Sektor za področje delovnih razmerij, Sektor 
za področje zdravja in varnosti pri delu, Službo za splošne, 
kadrovske in finančne zadeve, Službo za informatiko, statistiko 
in analize ter štirinajst območnih enot inšpektorata za delo z 
izpostavami. 

Slika 4: Organizacijska shema Inšpektorata RS za delo 
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Naloge posameznih notranjih organizacijskih enot inšpektorata: 

- Urad predstojnika 

Opravlja strokovno, organizacijsko in svetovalno delo za 
predstojnika; usklajuje delo med posameznimi notranjimi 
organizacijskimi enotami ter spremlja izvajanje nalog, ki so časovno 
opredeljene; pripravlja poročila, analize in programe dela za or- 
gan; pripravlja podlage za izvedbo kolegijev, letnih posvetovanj in 
drugih sestankov za predstojnika doma in v tujini; delavci urada 
opravljajo inšpekcijski nadzor v specializiranih dejavnostih ali 
določenih resorjih; organizira opravljanje strokovnih izpitov in 
preizkusov znanj pooblaščenih delavcev; vodi in ureja 
dokumentacijo za predstojnika, opravlja administrativno tehnične 
in druge naloge za predstojnika. 

- Sektor za področje delovnih razmerij in 
- Sektor za področje zdravja in varnosti pri delu 

Pripravljata poročila, analize, vodita evidence in druga gradiva za 
delo sektorja; pripravljata navodila za izvajanje predpisov, akcij in 
realizacijo programa dela sektorja; usklajujeta delo vseh 
pomočnikov in drugih pooblaščenih delavcev, ki opravljajo 
neposreden inšpekcijski nadzor; opravljata strokovni nadzor nad 
delom enot, ko te opravljajo naloge s področja dela sektorja; 
usklajujeta in izvajata skupne naloge z Uradom predstojnika ter 
drugimi notranjimi organizacijskimi enotami inšpektorata; delavci 
sektorja opravljajo neposreden inšpekcijski nadzor v organih za 
notranje zadeve, pravosodje, obrambo, carini ter drugih subjektih 
posebnih dejavnosti. 

- Območne enote Inšpektorata z Izpostavami 

Opravljajo neposreden inšpekcijski nadzor s področja 
delovnopravne in zakonodaje o zdravju in varnosti pri delu; 
opravljajo strokovne, pravne in upravne naloge ter nudijo pravno 
pomoč v skladu z zakonom; izvajajo program dela ter realizirajo 
druga navodila v zvezi z delom organa, pripravljajo in realizirajo 
tedenske programe dela, vodijo razne evidence o delu; predlagajo 
strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje delavcev; vodijo in 
urejajo dokumentacijo ter opravljajo splošne in administrativne 
naloge v enotah in izpostavah. 

- Služba za splošne, kadrovske In finančne zadeve ter 
Služba za informatiko, statistiko In analize 

Službi opravljata naloge v zvezi s pripravo internih ter drugih 
aktov inšpektorata z obeh področij, pripravljata poročila, izdelujeta 
analize in vodita razne evidence o delu služb, ki so predpisane; 
načrtujeta letna proračunska sredstva, programe nabav in 
investicij za organ, pripravljata podlage za javna naročila in 
sklepanje pogodb s področja dela služb; pripravljata razne 
programe izobraževanja za različna področja, ki jih pokrivata; 
pripravljata dokumente za finančno poslovanje, plače in druge 
naloge, povezane s financami, informatiko v državni upravi, 
statistične in druge analitske metode; naloge za nadaljnji razvoj 
informatike in izdelave aplikacij s področja dela organa; vodita in 
obdelujeta mesečne evidence o delu organa; opravljata drugo 
delo za predstojnika, vodje notranjih organizacijskih enot in 
izmenjujeta podatke z drugimi organi in službami. 

1.5. Pogoji za delo in večjo učinkovitost inšpektorjev 

Delo pooblaščenih delavcev - inšpektorjev določata 1. in 4. člen 
zakona o inšpekciji ter drugi zakoni. To je predvsem opravljanje 
neposrednega inšpekcijskega nadzora. Da bo delo učinkovito, 
pa morajo biti izpolnjeni nekateri osnovni pogoji. Opozarjamo samo 
na najznačilnejše vzroke, ki so lani ovirali ali onemogočali večjo 
učinkovitost inšpektorjev; 

* Zakonodaja in možnost ukrepanja 

Število nepravilnosti in kršitev narašča iz leta v leto. Pooblaščeni 
delavci, ki opravljajo inšpekcijski nadzor, lahko najučinkoviteje 
ukrepajo z ureditvenimi odločbami in mandatnimi kaznimi. Prijave 
sodnikom za prekrške ter ovadbe zaradi suma kaznivega dejanja 
tožilstvom zastarajo ali pa se postopek iz različnih vzrokov ustavi. 
Inšpektorat le redko prejme povratne informacije o odločitvah 
sodišč in tožilstev. 

Že nekaj let sta v pripravi zakon o delovnih razmerjih in zakon o 
preprečevanju črnega zaposlovanja. Oba s podzakonskimi 
predpisi bi inšpektorji nujno potrebovali, saj zaradi 
zastarelosti predpisov in sprememb lastnine subjektov 
nadzora ne morejo učinkovito ukrepati. Z zastarelo zakonodajo 
inšpektorji težko sledijo vedno novim in inovativnim rešitvam 
kršilcev, ki si prizadevajo, da bi čimbolj izigrali določbe predpisov 
ter prikrili nepravilnosti. 

Pri nadzoru varstva pri delu so inšpektorji lahko ukrepali 
predvsem z ureditvenimi odločbami in le delno z mandatnim 
kaznovanjem. S prvimi so učinkovito in uspešno ukrepali, kar ne 
velja za mandatno kaznovanje v prvi polovici lanskega leta. Višina 
mandatnih kazni, ki jih je predpisoval zakon o varstvu pri 
delu Iz leta 1974 (Uradni list SRS, št. 32/74,16/80, 25/86 In 47/ 
86 p.b.) se nI spremenila več let, zato je bilo mandatno 
kaznovanje na kraju samem razvrednoteno. 

Novi zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 
56/99) predpisuje višje kazni za kršilce zakonodaje, vendar je 
začel veljati šele v drugi polovici leta 1999. Nekatere določbe 
novega zakona imajo dveletni prehodni rok, čas, ko morajo biti 
izdelani podzakonski predpisi, pa je še daljši. Tako bodo popolni 
rezultati izvajanja nove zakonodaje vidni šele v naslednjih letih. 
Vendar je zvišanje vseh vrst kazni v zadnjem trimesečju lanskega 
leta kršilce varnosti in zdravja pri delu presenetilo. Delodajalci so 
šele po sprejemu zakona, ali ko jih je obiskal inšpektor, zares 
ugotovili, kakšne so višine kazni in kako visoke materialne stroške 
bodo imeli, če ne bodo izvajali in upoštevali določb novega zakona.' 

S sodišči in tožilstvi smo se delno dogovorili, da bodo prednostno 
obravnavali prijave inšpekcije za delo ter nam pošiljali povratne 
informacije, vendar se to v praksi nI izvajalo, saj so sodišča 
preobremenjena z drugimi postopki . Vendar pa ravno 
neobveščanje, prekoračitve rokov za rešitev zadev ali zastaranje 
sodnih postopkov onemogočajo, da bi bilo delo inšpektorjev 
učinkovito. , 

* Zaposlovanje 

Že nekaj let opozarjamo, da število inšpektorjev za delo ni v 
sorazmerju s številom novonastalih ali preoblikovanih družb, 
samostojnih podjetnikov, zavodov, državne in lokalne uprave ter 
drugih subjektov nadzora. Inšpektorat bi se moral kadrovsko 
okrepiti, da bi lahko izvajali nadzorstvo pri istem subjektu nadzora 
vsaj enkrat na tri leta. Ob 75 pooblaščenih delavcih, ki 
opravljajo Inšpekcijski nadzor, ter vse večjemu obsegu dela, 
tega ne moremo uresničiti. Še zlasti, če upoštevamo, da je 
bilo leta 1999 v Sloveniji 145.395 subjektov nadzora (s 
podružnicami 168.326) s 766.173 zaposlenimi delavci. 
Menimo, da Iz številčne primerjave ni treba posebej 
utemeljevati potreb po novih kadrih. 

Na podlagi razvojne strategije inšpekcije, ki jo je 1993. leta 
obravnaval tudi Državni zbor, bi moralo biti v inšpektoratu 
zaposlenih najmanj 120 delavcev, od tega vsaj 90 Inšpektorjev 
za opravljanje inšpekcijskega dela. Številčna ocena je temeljila 
samo na sprejeti zakonodaji iz leta 1993 na področju delovnih 
razmerij ter delno tudi varstva pri delu ter možnosti učinkovitega 
ukrepanja inšpektorjev. Obe področji pa bosta po sprejemu nove 
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zakonodaje, ki jo pričakujemo v obdobju do leta 2001, terjali 
nedvomno še dodatno število specializiranih kadrov. Zlasti to velja 
za področje varnosti in zdravja pri delu, ki bo moralo prilagoditi 
več kot polovico zakonodaje Evropski uniji. Ob tem velja povedati, 
da smo lani Imeli odobreno le eno novo zaposlitev za 
opravljanje inšpekcijskega nadzorstva za področje delovnih 
razmerij. 

Na pomanjkanje kadra opozarjamo, ker nam vladni in drugi organi 
s sklepi nalagajo dodatne naloge, ki jih inšpektorji opravljajo v 
krajših rokih (npr. tedenske, mesečne ali nekajdnevne akcije z 
drugimi organi), ali pa gre za skupne naloge, ki potekajo že nekaj 
let. Tako od 1997. leta potekajo akcije po vladnem programu 
odkrivanja in preprečevanja dela ter zaposlovanja na črno. 
Vanje so bili vključeni vsi inšpektorji v enotah in izpostavah 
inšpektorata in ne samo inšpektorji s področja delovnih razmerij, 
saj v enotah nimamo dovolj univerzitetnih diplomiranih pravnikov 
(v Ljubljani, Murski Soboti, Novi Gorici, na Ptuju, v Mariboru, 
Krškem, Litiji). 

Inšpektorji večinoma ne kompenzirajo dela, opravljenega v 
nočnem času ali ob prostih dnevih, saj morajo biti zaradi rednih 
nalog, sprejemanja strank in pomanjkanja kadra vedno prisotni 
na delovnem mestu. V akcije, ki potekajo tudi zunaj rednega 
delovnega časa, je vključenih veliko delavcev. Vsem je nemogoče 
izplačati nadomestila za nadurno delo, ker ni dovolj sredstev za 
te namene. 

* Pogoji za terensko delo Inšpektorjev 

Inšpektorji dela so po zakonu o inšpekciji dela pristojni za nadzor 
na področju varstva in zdravja pri delu ( raziskave nezgod pri 
delu, eksplozij in drugih izrednih primerov) ter delovnih razmerij 
(stavke delavcev, nočne akcije). Zato pripravimo seznam vseh 
pooblaščenih delavcev, ki opravljajo inšpekcijski nadzor, o 
dosegljivosti na delovnem mestu in doma, ter ga pošiljamo 
ministrstvu za notranje zadeve (za vse območne komunikacijske 
centre v Sloveniji) in upravi za zaščito in reševanje pri ministrstvu 
za obrambo. V izrednih primerih (smrtne, težje in kolektivne 
nezgode) morajo biti med delovnim časom vsi inšpektorji dosegljivi 
takoj po sporočilu, in najkasneje v dveh urah od poziva zunaj 
delovnega časa. 

Opozarjamo, da nujno potrebujemo službene avtomobile 
za Inšpektorje. 

Lani je imel inšpektorat za vse pooblaščene delavce v 
trinajstih enotah in triindvajsetih izpostavah na voljo trinajst 
službenih avtomobilov. Decembra 1999 smo jih prevzeli še 
osem iz sredstev resornega ministrstva. Premalo službenih vozil 
je oviralo kakovost dela in dosegljivost inšpektorjev, saj je 
prednostna In osnovna inšpektorjeva naloga delo na terenu 
in takojšnje ukrepanje. 

Pripominjamo, da je izkoristek inšpektorskega dela premajhen, 
če potujejo z javnimi prevoznimi sredstvi. Prav tako smo bili še 
vedno prisiljeni najemati vozila lokalnih skupnosti. Zanje smo 
plačevali vse stroške (oprema, preglede, registracija vozil, 
zavarovanje, plačilo škode itd.), čeprav gre predvsem za stara 
vozila. Glede na prednostna dela smo morali občasno za enote, 
ki niso imele službenih vozil, najemati vozila rent a car (zlasti ob 
nočnih ter sobotnih in nedeljskih akcijah), največkrat pa so delavci 
morali uporabljati lastna vozila v službene namene. 

Za opravljanje Inšpekcijskega dela, zlasti izven rednega 
delovnega časa In ponoči, bi bilo treba inšpektoratu 
zagotoviti ustrezno število službenih vozil. 

* Prostori 

Lani smo imeli prostorske težave v enotah inšpektorata v 
Trbovljah, Litiji in Ljubljani. Inšpektorji opravljajo delo predvsem na 
terenu, zaslišanja z izjavami prič pa opravijo v skupnih prostorih, 
kjer so navadno delavci drugih inšpektoratov ali lokalnih skupnosti. 
Pri zaslišanjih strank ali ko zaradi tajnosti nenapovedane akcije z 
drugimi inšpektorati in policijo (npr. zaposlovanje tujcev, 
koordinirana akcija preprečevanja črnega zaposlovanja), s podatki 
ne smejo biti seznanjene druge osebe, ne moremo vedno zagotoviti 
tajnosti prav zaradi skupnih ali neustreznih prostorov. 

Inšpektorat RS za delo plačuje za najete prostore stroške 
obratovanja (elektriko, komunalo, vodo, stroške čiščenja, 
varnostnike ipd.) in ponekod tudi najemnino. Stroški obratovanja 
vsako leto naraščajo zaradi neustreznega načina obračunavanja 
(po tri- ali šestmesečjih). Še vedno niso podpisane vse najemne 
pogodbe med lokalnimi skupnostmi in vlado, ki so podlaga za 
obračun vseh vrst stroškov (za leto 1996 na primer še vedno 
niso bile podpisane najemne pogodbe za prostore inšpektorata 
za delo v Mariboru, Lendavi, Šentjurju pri Celju itd.). Vsako leto 
plačujemo vedno višje stroške lastnikom prostorov. 

Slika 5. Rast obratovalnih stroškov v letih 1996 do 1999, ki jih plačuje inšpektorat 
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Pripominjamo, da bi morala pristojna vladna služba sprejeti 
določene ukrepe predvsem v zvezi s prostori na Parmovi 33, 
kjer ima sedež Inšpektorat RS za delo. Zgradba je izredno slabo 
požarno in varnostno vzdrževana, treba bi bilo zamenjati tlake, 
okna in urediti varnost zgradbe. Lastnik zgradbe je Vlada RS 
oziroma v njenem imenu Servis skupnih služb, ki pa v zgradbo 
ne vlaga sredstev, temveč samo zamenjuje uporabnike prostorov. 

Pravtako bi moral inšpektorat zaposliti dodatne delavce za izvedbo 
prednostnih nalog (po novi sistemizaciji je še praznih trideset 

delovnih mest), predvsem v sektorjih za delovna razmerja in 
delno za področje zdravja in varnosti pri delu (pravnike in zdravnike 
medicine dela), vendar jih glede na prostorsko stisko ne moremo 
zaposliti. Za dodatne prostore prosimo vladno službo že več let, 
vendar neuspešno, tudi lani, ko smo jih nujno potrebovali za 
strokovnjake PHARE. 

Torej ne moremo niti pridobiti kadrov, ker jih ne smemo na novo 
zaposlovati, po drugi strani pa jim ne bi mogli zagotoviti ustreznih 
prostorov, v katerih bi lahko delali. 

DEJAVNOST INŠPEKTORATA RS ZA DELO 
- SKUPNE UGOTOVITVE 

Z DEJAVNOST INŠPEKTORATA RS 
ZA DELO, INŠPEKCIJSKE IN 
DRUGE REDNE NALOGE 

2.1. Inšpekcijsko nadzorstvo 

V letu 1999 se je v primerjavi z letom poprej: 

povečal obseg opravljenega inšpekcijskega dela na področju 
delovnih razmerij za 541 pregledov (1998 - 6.721 pregledov, 
1999 - 7.262 pregledov), 

povečal obseg opravljenega dela na področju varnosti in 
zdravja pri delu za 1.475 pregledov (1998 - 4.918 pregledov, 
1999 - 6.393 pregledov), 

povečalo število subjektov, ki jih nadzoruje inšpektorat. Lani 
je bilo v Sloveniji 145.395 delodajalcev (skupaj z ločenimi 
podružnicami In obrati 168.326 preglednih mest), kjer je 

bilo zaposlenih 766.173 delavcev. To pomeni, da se je v 
primerjavi z letom poprej število delodajalcev povečalo za 
4.916 delodajalcev, medtem ko se število inšpektorjev 
povečuje prepočasi, 

v skladu z zakonom o inšpekciji dela in zakonom o splošnem 
upravnem postopku se je izboljšala kvaliteta pisnega dela 
inšpektorjev. Pripravili smo nove vzorce upravnih aktov 
(odločb, strokovnih mnenj, pravne pomoči, prijav sodnikom 
za prekrške in ovadb javnemu tožilstvu, prepovedi dela itd.) 
ter aktov za izvedbo usmerjenih akcij inšpektorata, 

izredno se je povečalo število izrečenih mandatnih kazni: od 
1.502 v letu 1998 na 1.969 mandatnih kazni oziroma 
izdanih plačilnih nalogov v letu 1999 (467 več). Glede na 
posamezen ukrep in predpisano višino kaznovanja je 
bilo Izrečenih kazni v skupnem znesku 131.853.750,00 
tolarjev ali kar 45.578.275,00 več kot leto prej), 

izboljšalo se je strokovno delo ter nuđenje pravne pomoči 
na obeh področjih nadzora. 
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Slika 6: Število opravljenih pregledov v letih 1995 do 1999 
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Graf na sliki 6 kaže opravljeno delo v zadnjem petletnem obdobju, 
ko inšpektorat deluje kot enotni prvostopenjski državni organ. 
Inšpektorji opravljajo več vrst pregledov: redne, kontrolne, 
preglede v okviru posebnih akcij inšpektorata ter posebnih skupnih 

akcij v zvezi s črnim zaposlovanjem. Vsak pregled šifriramo in 
zapišemo v bazo podatkov s področja delovnih razmerij in varstva 
pri delu. 

Slika 7: Število izrečenih mandatnih kazni oziroma plačilnih nalogov letih 1995 do 1999 
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Na sliki 7 vidimo rast skupnega števila izrečenih mandatnih kazni 
- denarnega kaznovanja na mestu prekrška. Največ ga je bilo v 
drugi polovici 1997, ko se je s spremembo zakona o inšpekciji 

dela začelo kaznovanje na področju delovnih razmerij. Od takrat 
dalje število izrečenih kazni stalno narašča. 
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Tabela 1: Vrsta in obseg opravljenega dela Inšpektorata RS za delo na področju delovnih razmerij 

ENOTA mom 
ntrcuo 

KOSTHOOfl 
httCLf.D 

IZRIC.VI 
rtfCUČSi 

SKUPAJ 
«eouw 

lHMKt 
OOCOCX£ 

MUfAVA 
SOO ZA rSEKltM 

<S*AO#A 
TOMUSTVV MAMMTKA KAZEN 

t 2 5 4 s 6 7 1 
URAD 
PREDSTOJNIKA 0 0 14 14 0 0 0 0 
UUBUANA 96 56 822 974 189 123 3 27S 
CELJE 405 156 2 44 805 284 38 3 185 
MARIBOR 41 163 716 920 182 127 4 223 
VELENJE 22 46 465 533 136 97 2 348 
KRANJ 31 255 157 443 182 53 0 37 
KOPER 35 80 262 377 61 38 1 105 
GROSUPLJE 6 7 64 77, 1 0 0 2 
N. GORICA 59 44 124 227 68 25 0 23 
POSTOJNA 64 31 359 454 140 31 0 95 
M.SOBOTA n 59 504 574 188 42 0 87 
TRBOVLJE 158 131 204 493 106 29 2 126 
N.MESTO 186 33 153 372 182 49 0 74 
KRŠKO 168 114 294 576 130 22 0 33 
LITIJA 79 104 240 423 62 9 3 104 

SKUPAJ J.361 1.279 4.622 7.262 1.911 6S3 18 1-520 

ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve za vse organe, ki 
sodelujejo v njej. Inšpektorat RS za delo se je po potrebi oziroma 
dogovoru med ministrstvom, davčno upravo, tržno inšpekcijo in 
ministrstvom za notranje zadeve, vključil v posamezne akcije. 
Poročila o skupnih akcijah odkrivanja in preprečevanja dela in 
zaposlovanja na črno, ki potekajo od 17. julija 1997 dalje na podlagi 
sklepa Vlade Republike Slovenije, pripravlja ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve. Prav tako je inšpektorat opravljal tudi 
usmerjene akcl|e z obeh področij nadzora. Nekatere akcije 
so se opravljale po področjih, druge pa so bile kombinirane in so 
v njih sodelovali inšpektorji, ki so kontrolirali delovna razmerja, 
skupaj z inšpektorji za varnost pri delu. 

Podrobnejši podatki o ugotovitvah akcij o črnem 
zaposlovanju In usmerjenih akcij Inšpektorata RS za delo 
so v poglavjih od 4.21. do 4.21.5. Inšpekcijsko nadzorstvo 
na področju delovnih razmerij. 

Tabela 1 kaže obseg opravljenega dela na področju delovnih 
razmerij po posameznih vrstah inšpekcijskega dela. Lani se je 
povečal obseg izrednih pregledov (predvsem zaradi akcij), večje 
je tudi število odločb ter izrečenih mandatnih kazni. 

Povečalo se Je število pregledov In ukrepanj Inšpektorjev za 
delovna razmerja, In sicer od 9.197 Izdelkov v letu 1998, na 
9.874 v letu 1999 (677 več kot leto prej). Med pisne izdelke sodijo 
vse vrste pregledov, odločb, kazenskih ovadbe, prijave, izvršbe 
itd.. 

Če k temu prištejemo še Izrečene mandatne kazni, pomeni, 
da so Inšpektorji opravili 11.394 pregledov oziroma Izrekli 
ukrepe za odpravo nepravilnosti. 

Posebej Je treba opozoriti, da v zgornji tabeli niso zajeti vsi 
statistični podatki opravljenih pregledov koordinirane 
vladne akcije o črnem zaposlovanju. Akcijo koordinira 
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Tabela 2: Vrsta in obseg opravljenega dela Inšpektorata RS za delo 

ENOTA r9£OL££> 
KOSTKOU«) 
mecto 

losos« fkxgu:o 
raziskava 
MSttt 

SKUTA! fttOLtOl ®>AM ootocsi 
rtUlAV* 
too.z* 

«'AISBA 
toiu.»rw MAMMTSA MZ£N j 

i 5 * t 4 i 0 i 9 >*   
URAD 
PREDSTOJNIKA 380 76 161 i 29 746 432 4 5 1 
LJUBLJANA 413 75 103 39 630 114 2 5 27 
CEUS 429 255 173 42 $99 312 42 5 223 
MARIBOR 146 36$ 250 47 812 285 25 3 36 
VELENJE 46 17 84 15 162 68 14 3 12 
KRANJ 147 82 138 25 392 207 18 1 10 1 
KOPER 27! 349 148 I 769 301 1 0 0 
GROSUPLJE 160 78 64 15 317 94 1 1 ? I 
N.GORICA 43 44 64 27 178 92 19 3 37 
POSTOJNA 223 13$ 236 19 613 294 IS 0 16 
M,SOBOTA 29 55 173 2"» 279 132 12 3 45 
TRBOVLJE 22 22 30 13 87 26 1 0 12 
N.MESTO 62 56 73 24 255 93 12 0 0 
KRŠKO 45 26 64 i 9 144 41 2 3 7 1 
LITIJA 30 4 107 9 150 47 2 1 13 

SKUPAJ 2.446 1.643 J.$68 436 6.393 2.53S 173 33 
j 

449 

Tabela 2 kaže obseg opravljenega dela na področju varnosti in 
zdravja pri delu po posameznih vrstah inšpekcijskega dela. V letu 
1999 se je povečalo število vseh pregledov, izdanih odločb ter 
izrečenih mandatnih kazni. 

Inšpektorji so v letu 1999 ukrepali v 9.136 primerih ali v 1.924 
primerih več kot leto pre|. Če prištejemo še Izrečene 
mandatne kazni, je skupen obseg opravljenega dela 9.585 
pregledov oziroma Izrečenih ukrepov za odpravo 
nepravilnosti. 

Delavci sektorja za varnost in zdravje pri delu so lani sodelovali 
tudi pri pripravi osnutkov novih predpisov in pri predlogih Urada 
za varnost in zdravje pri delu. Aktivno so se vključili v projekte 
harmonizacije predpisov z Evropsko unijo. 

Podrobnejši podatki o stanju na področju varnosti pri delu so v 
poglavju Inšpekcijsko nadzorstvo na področju varnosti in zdravja 
pri delu. 

2.2. Upravni postopek, svetovalno in strokovno delo 

V skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku smo na 
prvi stopnji in po uradni dolžnosti lani vodili 14. 529 upravnih zadev 
ali 2.662 več kot leto poprej. Rešenih je bilo 10.368 zadev, 
nerešenih pa 4.161 (predvsem zaradi daljših rokov v odločbah, 
ki so potrebni za sanacije objektov in prostorov, zaščito velikih 
strojnih naprav, rokov za opravljanje letnih in zimskih meritev 
mikroklime, zdravstvenih pregledov delavcev itd., kjer so roki 
določeni v skladu s posebno zakonodajo). 

Ureditvene odločbe inšpektorjev so, po prepričanju večine 
delodajalcev, nepotreben strošek, saj terjajo izredno velika 

finančna sredstva. Takšne so predvsem odločbe s področja 
varnosti pri delu, kot tudi delovnih razmerij. Inšpektorji z odločbami 
zahtevajo sanacije prostorov, strojev, zdravniških pregledov, kot 
tudi poračune zaostalih plač, plačilo prispevkov in drugih 
nadomestil ob vrnitvi delavca na delo, odvzem dovoljenja za delo 
oziroma odpravo nepravilnosti v skladu z zakonodajo. Če zahtev 
v odločbi ne izpolnijo, se to lahko kaznuje kot prekršek v skladu 
s 24. členom zakona o inšpekciji dela. Denarna kazen, ki jo izreče 
sodnik za prekrške na podlagi prijave inšpektorja, je milijon tolarjev. 
To pomeni, da mora delodajalec poleg tega, da izpolni zahteve iz 
odločbe, plačati še denarno kazen za prekršek. Zato prosijo 
(predvsem za odločbe s področja varnosti pri delu) za podaljšanje 
ureditvenega roka v odločbi, v skladu z zakonom o splošnem 
upravnem postopku. Če ni bilo neposredno ogroženo zdravje in 
življenje delavcev, so inšpektorji prošnjam tudi ugodili. 

Poleg inšpekcijskega nadzora na prvi stopnji smo opravili še 
strokovno in pravno delo zunaj splošnega upravnega postopka. 
Obravnavali smo 3.140 zadev na sedežu inšpektorata ter v enotah 
in izpostavah (mnenja in tolmačenja zakonodaje, razni dopisi, 
mnenja v zvezi z organizacijskimi, finančnimi, kadrovskimi in 
drugimi zadevami za delo enot in izpostav, zbiranje evidenc, prijav 
ipd.). 

V okviru statistično-informativne dejavnosti smo zbirali podatke 
zdravstvenih in drugih skupnosti v skladu z zakonom o varnosti 
pri delu in podzakonskimi predpisi o raznih evidencah na področju 
dela organa. Tako smo lani pregledali in s stališča varnosti pri delu 
ocenili okrog 24.000 obrazcev ER 8 (prijave poškodb pri delu), 
1.200 prijav gradbišč, na podlagi prijav na avtomatski telefonski 
odzivnik (št. 1361 411) smo izdelali 519 uradnih zaznamkov 
(večinoma o kršilcih delovnopravne zakonodaje) ter drugih poročil, 
ki smo jih pripravili za ministrstva, vladne službe ter druge organe. 
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Slika 8: Skupno število zadev na prvi stopnji, v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku in druge zadeve izven ZUP 
(primerjava 1998/1999) 
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2.3. Informatika in statistika 

Spremenili smo nekatere podatke v šifrantu za delo inšpektorjev 
s področja delovnih razmerij, ker so to zahtevali organi in ker 
smo dobili nova navodila za usmerjene akcije. Pripravili smo tudi 
nov šifrant za delo na področju varnosti in zdravja pri delu po 
novem zakonu o varnosti in zdravju pri delu. Zato smo spremenili 
aplikacije inšpektorata - IZD 98 (delovna razmerja in varstvo pri 
delu) in jih izpopolnili z novimi podatki glede na nove šifrante. 

V aplikacijo vnašamo vse podatke od 1996 dalje, tako da vsebujeta 
23.200 vpisov subjektov nadzora (pregledanih delodajalcev). 
Vpisujemo podatke o opravljenem nadzoru, ukrepih in ugotovljenih 
kršitvah inšpektorjev za delo. Skupaj z direktno mrežno vključitvijo 
in uporabo poslovnega registra Slovenije sta aplikaciji pomemben 
vir spremljanja in vodenja evidenc ter izmenjave podatkov z 
drugimi državnimi organi. Ugotavljamo, da so podatki o delodajalcu 
v poslovnem registru za inšpektorja velikokrat že zastareli 
(statistični urad vpisuje v poslovni register podatke ob registraciji 
delodajalca). Naši podatki o delodajalcih so točni, saj inšpektor 
vsakega preveri na terenu. 

V okviru projekta PHARE smo se vključili v komisijo, ki ima nalogo, 
da analizira potrebe po informacijski opremi, z mrežo poveže 
enote inšpektorata ter nabavi strojno opremo za izdelavo enotne 
mreže. Projekt PHARE je v zaključni fazi, izdelali smo strokovne 
podlage za nabavo strežnika in druge opreme za povezavo enot. 
Do zdaj smo delavce 98-odstotno opremili z računalniško opremo. 

Načrtujemo, da bomo uvedli enotno bazo nezgod pri delu, po 
zahtevah zakona o varnosti in zdravju pri delu. Prve podatke 
smo začeli vpisovati januarja letos. V nadgradnjo baze naj bi se v 
prihodnjem letu predvidoma vključili tudi inštituti in zavodi s 
področja medicine dela, kar bo omogočilo sprotne podatke o 
številu, vrsti ter trajanju nezgod pri delu ter o drugih zahtevah, ki 
jih morajo izpolniti delodajalci. 

Prek enotne mreže državnih organov smo se povezali z enotami 
inšpektorata v Novi Gorici in Velenju, zaključujemo pa povezavo 
z enoto v Krškem. Mrežne povezave bodo omogočile, da bodo 
imele enote dostop do raznih baz državne uprave, elektronsko 
poslovanje z drugimi organi ter nekaterimi enotami inšpektorata, 
ki so priključene na omrežje prek lokalne uprave. 

Novembra smo vzpostavili kadrovsko evidenco, del projekta 
ministrstva za finance (tako imenovan MFERAC), ki naj bi jo 
skupaj s finančnim delom začeli uporabljati v drugi polovici 
prihodnjega leta. Še prej pa bo treba v evidenci vnesti podatke, ki 
jih zdaj zbirajo drugi organi državne uprave za vse uporabnike. 

2.4. Konference, sestanki in posveti 

Dejavno smo se vključili v projekte in aktivnosti s širšega področja 
delovanja upravnega organa. Naši predstavniki so se udeležili 
mednarodnih in domačih konferenc, sodelovali v delu 
medresorskih skupin ter na raznih sestankih. 

V okviru mednarodnega sodelovanja naj omenimo samo 
najpomembnejše konference, ki so se jih udeležili naši 
predstavniki: 

Mednarodni simpozij delovnih inšpekcij z vidika socialnih in 
ekonomskih sprememb Evrope v Varšavi, 
udeležba na mednarodni konferenci Varnost, zdravje in 
zaposlovanje v Španiji, 
letno srečanje Mednarodne organizacija inšpektorjev v okviru 
Evropske unije- SLIC, Švica 
Mednarodni kongres Zdravje in varnost v Braziliji itd. 

V okviru stalnega sodelovanja smo imeli sestanke in razgovore z 
avstrijskimi (Koroška) in hrvaškimi inšpektorati za delo. 

Delavci inšpektorata so pripravili strokovna gradiva in poročila 
ter sodelovali pri pripravi zakonodaje v več kot tridesetih komisijah, 
delovnih skupinah in odborih ministrstev, zbornice, uradov, 
inštitutov ter združenj. Bili so člani izpitnih komisij, komisij za 
preverjanje izpolnjevanja pogojev v skladu s predpisi o zdravju in 
varnosti pri delu, komisij za pripravo zakonodaje ter drugih pri 
ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ter drugih resorjih. 

Delovali so v uredniškem odboru za pripravo biltena ministrstva, 
v zvezi in društvih. 

Kot strokovnjaki s področja prava ali tehnične stroke so bili 
pooblaščeni delavci inšpektorata imenovani tudi med sodnike 
porotnike in izvedence raznih strok. 
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Na dvodnevnem posvetovanju pooblaščenih delavcev organa 
smo predstavili navodila za delo inšpektorjev, podrobneje 
obrazložili postopke in akte odločanja ter druga vprašanja, ob 
sodelovanju ministrstva in drugih organov. Letni sestanki 
inšpektorjev so med drugim namenjeni tudi izobraževanju 
delavcev ter sodelovanju z drugimi organi, s katerimi neposredno 
sodelujemo v okviru svojih pristojnosti. 

Udeležili smo se tiskovnih konferenc ministrstva, sklicali kolegije 
Urada predstojnika. m 

2.5. Ogrožanje delavcev inšpektorata 

Zaradi groženj in fizičnih napadov na delavce inšpektorata smo 
se spet vključili v delo medresorske komisije za preprečevanje 
ogrožanja delavcev državne uprave, ki deluje pri ministrstvu za 
notranje zadeve. Sprejet naj bi bil podzakonski akt, ki bi vsaj 
delno omogočil večjo varnost zaposlenih delavcev državne 
uprave. Komisija se je dvakrat sestala, vendar akt do konca leta 
ni bil sprejet. 

V enotah je prihajalo do številnih groženj in delno tudi fizičnega 
ogrožanja delavcev inšpektorata, poškodovanja osebnih in 
službenih avtomobilov. Najbolj grob napad na pomočnico 
inšpektorata je bil oktobra, ko je prišlo do poskusa davljenja. 
Napad smo prijavili na policijski postaji, povratnih informacij pa 
nismo dobili, čeprav gre za elemente kaznivega dejanja. V takih 
primerih inšpektorju največkrat pomagajo sodelavci ali delavci 
drugih organov na tisti lokaciji. Nekajkrat smo prosili za 
posredovanje policijo, ki je nasilneže odstranila. Groženj delavcem 
inšpektorata je iz leta v leto več, stopnjuje pa se tudi agresivnost 
napadalcev. 

Ker delimo skupne prostore z drugimi organi lokalne uprave, 
svojim delavcem v enotah in izpostavah nismo mogli vedno 
zagotoviti ustreznega varovanja. O tem ne odločamo sami, pač 
pa lastniki prostorov (smo le uporabniki prostorov). 

Na terenu so najbolj ogrožene inšpektorice. Teh je kar polovica 
med pooblaščenimi delavci inšpektorata. V nočnih akcijah 
poskušamo zagotoviti varnost delavk s policijo, vendar so 
vsakodnevno ogrožene tudi pri opravljanju rednega dela ter na 
poti na delo in na službenem potovanju (zasledovanje in nagajanje 
neznanih oseb po opravljenih pregledih). Inšpektorat nima dovolj 
službenih vozil za opravljanje terenskega dela in inšpektorice so 
prisiljene uporabljati javna prevozna sredstva. Pri inšpekcijskem 
nadzoru (usmerjenih akcijah in pri pregledih delodajalcev, ki najbolj 
grobo kršijo pravice delavcev) v manjših krajih so inšpektorice 
večkrat žalili in jim grozili. Iz odročnejših krajev ali objektov, v 
katerih so opravljale inšpekcijske preglede, niso mogle poklicati 
za posredovanje policijo ali sodelavcev. 

V inšpektoratu smo že leta 1998 pripravili navodila za sporočanje 
in ravnanje ob vseh oblikah ogrožanja. Kljub temu bi bilo nujno, da 
bi se pristojni organi resneje lotili teh vprašanj, na katera 
opozarjamo zadnja tri leta, saj se ogrožanje stopnjuje. Od 
inšpektorjev zahtevamo največje napore, delo ponoči, ob dela 
prostih dneh, ukrepanje proti kršilcem, uvajamo visoke denarne 
kazni in podobno, ne moremo pa poskrbeti za njihovo varnost. 

2.6. Izobraževanje 

Nadaljevali smo načrtno izobraževanje in strokovno 
izpopolnjevanje za vse delavce inšpektorata, in to s pomočjo 
zunanjih' institucij, domačih strokovnjakov ter mednarodnih 
predavateljev. 

a) Izobraževanje pooblaščenih delavcev po področjih 
nadzora 

Na podlagi 7. člena zakona o inšpekciji dela smo 5. februarja 
1999 prvič opravili preizkus strokovne usposobljenosti, ki 
ga mora opraviti inšpektor najkasneje leto po Imenovanju 
oziroma najkasneje tretje leto po opravljenem strokovnem 
izpitu. Preizkus je opravilo petinšestdeset pooblaščenih delavcev. 
V komisiji so bili strokovnjaki inšpektorata ter zunanji člani. Delavci 
so opravljali test s tistega področja dela, ki ga nadzirajo, kot je 
določeno z zakonom in akti komisije. 

V okviru programa PHARE je bilo organizirano predavanje o 
uvajanju novega zakona o splošnem upravnem postopku. 
Inšpektorji so se udeležili več predavanj o prilagajanju zakonodaje 
s področja zdravja in varnosti pri delu Evropski uniji po posameznih 
področjih (npr. slovenska kemijska zakonodaja, ex-komisije, 
ocene tveganja itd.). 

Po programu dela organa je bilo opravljenih deset internih 
izobraževanj, ki so se jih udeležili delavci enot in izpostav, ki 
opravljajo nadzor s področja varnosti in zdravja pri delu. To je 
nova oblika izpopolnjevanja in je namenjena spoznavanju novosti 
v dejavnostih, izmenjavi izkušenj in enotnemu delu organa. 
Podrobnosti o izobraževanju so v poglavju 3.7. o inšpekcijskem 
nadzorstvu na področju varnosti pri delu. 

Z novostmi na področju delovne zakonodaje so se pooblaščeni 
delavci seznanili v internih navodilih, pri izobraževanju vodij enot 
ter na raznih drugih predavanjih, ki so bila posebej izbrana s 
področja delovnega prava. 

b) Izobraževanje za pridobitev izobrazbe ter 
podiplomski študij 

Univerzitetni in visokošolski študij je lani končalo šest delavcev, 
od tega pet inšpektorjev, trije delavci pa študirajo ob delu. 
Pooblaščeni delavci so tako izpolnili zahteve 28. člena zakona o 
inšpekciji dela, po kateri so si morali v zakonskem roku pridobiti 
manjkajočo izobrazbo. 

V magistrski študij prava so se vpisali štirje delavci, eden pa 
nadaljuje podiplomski študij za pridobitev doktorskega naslova 
tehnične smeri. 

c) Strokovno izpopolnjevanje vseh delavcev 

Delavci se vsako leto udeležujejo raznih oblik izpopolnjevanja, da 
bi nadgradili svoje znanje ter se dodatno usposobili za delo, ki ga 
opravljajo. Pri tem ne gre samo za znane oblike udeležbe na 
pravniških dnevih, dnevih upravnih delavcev, informatike in 
podobno, temveč za druge specializirane oblike, na primer znanje 
iz uporabe računalnika (projekta SPIS, elektronske pošte, 
poznavanja uporabniških programov), financ, javnih naročil, kot 
tudi raznih tečajev tujih jezikov. 

Administrativne delavce vsako leto pošiljamo na opravljanje 
preizkusa znanja iz določenega področja. Lani so opravili preizkus 
za opravljanje arhivskega dela in poslovanja s spisi. Vse 
administrativne delavke inšpektorata so ga uspešno zaključile. 

Vsako leto namenjamo veliko sredstev za izobraževanje in 
izpopolnjevanje znanja delavcev. Menimo, da samo usposobljeni 
delavci lahko uspešno opravljajo svoje naloge, prevzemajo nov 
pravni red in sledijo drugim spremembam v upravi. 
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2.7. Strokovni izpiti 

Pooblaščeni delavci - inšpektorji, ki niso opravili strokovnega izpita 
v decembru 1998 ali so sklenili delovno razmerje lani, so morali 

opraviti preizkus znanja iz splošnega upravnega postopka, da bi 
lahko nemoteno opravljali delo. Strokovni izpiti pa bodo po sklepu 
komisije v letu 2000. 

INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO NA PODROČJU 
VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 

3. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO NA 
PODROČJU VARNOSTI IN 
ZDRAVJA PRI DELU 

3.1. Splošna ocena stanja 

Stanje na področju varnosti in zdravja pri delu v letu 1999 lahko 
ocenimo kot zadovoljivo. Zagotovo pa bo na tem področju treba 
še veliko storiti, še posebno v naslednjih nekaj letih, ko bo treba 
zamenjati vse predpise, ki so veljali do zdaj. To pomeni, da jih 
moramo najprej pripraviti, jih uskladiti z evropskimi in potem 
ustrezno uveljaviti, kar bo vsekakor obsežna in naporna naloga. 
Proces se je že začel, ko je bil sprejet zakon o varnosti in zdravju 
pri delu, ki je nadomestil zakon o varstvu pri delu iz leta 1986. 
Novi zakon upošteva nove razmere glede lastninskih odnosov v 
gospodarskih subjektih ter je usklajen z direktivo EU, ki ureja to 
področje dejavnosti. Do zdaj še ni bilo opaziti bistvenih premikov, 
saj zakon velja šele približno pol leta, in to s prehodnim obdobjem 
dveh let. Razen tega je bilo oziroma je še treba pripraviti in sprejeti 
vrsto podzakonskih predpisov, ki so nujni za polno uveljavitev in 
učinkovitost novega zakona. Nekaj od teh je bilo že sprejetih, 
vendar tudi pri njih še ni opaznega učinka, saj imajo prehodno 
obdobje od enega do dveh let. V tem času pa morajo delodajalci 
uskladiti sedanje razmere s predpisanimi. 

Novosprejeti zakon uvaja v dejavnost varnosti in zdravja pri delu 
nekatere bistvene novosti, npr. izjavo o varnosti z oceno tveganja, 
obvezno dodatno poklicno zavarovanje, večjo zakonsko možnost 
za sodelovanje delavcev oziroma njihovih predstavnikov pri 
urejanju in uveljavljanju obveznosti in pravic s tega področja ter 
daje občutno večji poudarek zdravstvenemu varstvu in medicini 
dela. 

3.2. Inšpekcijski pregledi, raziskave nezgod pri 
delu in prijave organom pregona 

Poslovnih objektov, ki jih je inšpektorat nadziral v tem letu, je bilo 
145.395, kar je približno 5000 več kot v preteklem letu. 

Skupno je bilo opravljenih 5.957 inšpekcijskih pregledov, kar 
pomeni 1443 pregledov več v primerjavi z letom 1998 in 641 več 
kot leta 1997. 

V razpredelnici je delni obseg inšpekcijskega dela - redni, izredni 
in kontrolni inšpekcijski pregledi, na osnovi teh pregledov Izdane 
ureditvene odločbe ter izdane ovadbe in predlogi sodnikom za 
prekrške. 
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Slika 9: Obseg opravljenega dela inšpektorata v celoti v obdobju od leta 1996 do 1999 
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Redni inšpekcijski pregled pomeni kontrolo stanja na področju 
varnosti in zdravja pri delu v celoti. Pregled opravimo na podlagi 
izdelanega opomnika, ki vsebuje elemente rednega 
inšpekcijskega pregleda, potrebne za računalniško obdelavo po 
pripravljenem programu. Izredni inšpekcijski pregled se opravi, 
ko gre za pritožbo delavcev, pri preverjanju, če so izpolnjeni 
pogoji za nočno delo žensk, ob akcijah ter v drugih izrednih primerih. 
Če se zaradi ugotovitev pri rednih in izrednih inšpekcijskih 
pregledih izda ureditvena odločba, se lahko opravi kontrolni 
pregled, da bi ugotovili, če so vse v odločbi naložene ukrepe 
ustrezno in v določenih rokih uredili. 

Postopek na prvi stopnji, kar pomeni redne, izredne in kontrolne 
preglede ter izdane ureditvene odločbe, smo vodili, vključno s 
štirinajstimi enotami in uradom predstojnika, v 7415 primerih. 

Razen tega so delavci inšpektorata raziskali še 20 smrtnih, 399 
težjih in 9 kolektivnih nezgod pri delu ter 8 nevarnih pojavov, ki 
sicer niso imeli za posledico poškodbo delavca, so pa povzročili 
večjo materialno škodo in/ali ogrozili življenje in zdravje delavcev 
pri delu. V zvezi z ugotovljenimi kršitvami veljavne zakonodaje je 
bilo podanih 33 ovadb javnim tožilstvom in 173 predlogov sodnikom 
za prekrške. Izrečenih je bilo 449 mandatnih kazni na kraju samem. 

Tfebela3: Pregledi inšpektorjev s področja varnosti in zdravja pri delu 

REDNI PREGLEDI KONTROLNI PREGLEDI IZREDNI PREGLEDI 
1998 1999 Indeks 

rasu 
1999 
1998 

1998 1999 Indeks 
rasti 
im 
199S 

1998 1999 Indeks 
ras« 
1999 
1998 

1.971 2.446 I 124.1 1.424 l.«3 115.4 1.119 1.868 166.9 

Tabela št. 3 kaže rezultate opravljenih rednih, izrednih in kontrolnih 
inšpekcijskih pregledov v primerjavi z letom 1998. Indeksi v tabeli 
kažejo, da se je precej povečalo število vseh vrst pregledov v 
primerjavi z letom poprej. Število je večje tudi, če ga primerjamo z 
do zdaj najuspešnejšim letom 1997. 

V tabeli št. 4 je primerjava z letom poprej glede števila smrtnih, 
težjih in kolektivnih nezgod pri delu. Nezgod pri delu je bilo ( po 
prejetih obrazcih ER 8) 24.770. Evidence nezgod pri delu, ki imajo 

za posledico več kot tri dni izostanka z dela, kot je predpisano v 
novem zakonu o varnosti in zdravju pri delu, še nismo vodili. To 
bomo storili s primernim računalniškim programom v prihodnjem 
letu. Pri projektu PHARE za izdelavo predloga novega sistema 
varnosti in zdravja pri delu v RS pripravljajo tudi predlog novega 
postopka za prijavljanje nezgod pri delu. Predvsem naj bi se 
prijavljanje poenotilo za vse pristojne organe, ki imajo pravico do 
teh podatkov. 

poročevalec, it. 43 96 20. junij 2000 



Tabela 4: Nezgode pri delu in nevarni pojavi 

SMRTNI TEŽJE KO LEKTIVNE NEVARNI POJAVI 
1998 1999 Indeks 

1999 
1998 

1998 1999 Indeks 
1999 
1998 

1998 1999 Indeks 
im 
1998 

1998 1999 Indeks 
1999 
1998 

15 20 133.3 361 399 110.5 13 9 69 i 15 8 53 

V tabeli št. 5 je primerjava s preteklim letom o številu izdanih 
ureditvenih odločb, izdanih ovadb javnim tožilstvom ter predlogov 
sodnikom za prekrške. Število ovadb in predlogov sodnikom za 

prekrške je nekoliko upadlo, povečalo pa se je število izrečenih 
mandatnih kazni. Število izdanih ureditvenih odločb je bilo 2.538 in 
se je v primerjavi z letom 1998 povečalo za 455. 

Tabela5: Odločbe, ovadbe, prijave in mandatne kazni 

ODLOČBE ovadbe 
JAVNEMU TOŽILSTVU 

PRIJAVE SODNIKU ZA 
PREKRŠKE 

MANDATNE KAZNI 

1998 1999 Indeks 
1999 
199S 

1998 1999 Indeks 
1999 
1998 

1998 1999 Indeks 
1999 
199S 

1998 1999 Indeks 
1999 
1998 

2.083 2.538 121.8 37 33 89 174 ! 173 99 265 449 169.4 

3.3. Nezgode pri delu in poklicne bolezni 

Podobno kot stari zakon o varstvu pri delu tudi novi zakon o 
varnosti in zdravju pri delu predpisuje obveznost delodajalcev, da 
morajo takoj prijaviti vse smrtne, težje in kolektivne nezgode pri 
delu, ugotovljene poklicne bolezni ter nevarne pojave. V novem 
zakonu je tudi definicija nevarnega pojava, ki se glasi: za nevarni 
pojav šteje dogodek, ob katerem je ali bi lahko nastala 
premoženjska škoda večje vrednosti, je ali bi lahko bilo ogroženo 
zdravje in življenje delavca oziroma bi lahko prišlo do poškodbe 
delavca, zaradi katere bi bil delavec nezmožen za delo. Prijavljene 
nezgode, poklicne bolezni in nevarne pojave mora Inšpektorat 
RS za delo obravnavati in po potrebi tudi ustrezno ukrepati. 
Poseben problem so bile poklicne bolezni, ker delodajalci, ter 
posledično tudi inšpektorat, o njih nismo bili obveščeni. Rezultat 
tega je bil, kot da jih sploh ni oziroma jih je zanemarljivo malo. 
Vendar po informacijah zdravstvenih delavcev temu ni tako. 
Upamo, da se bo zadeva v prihodnje uredila, saj je novi zakon 
precej bolj kot stari naravnan prav na področje medicine dela. 
Razen tega tudi program PHARE, na osnovi katerega se pripravlja 
osnutek novega sistema varnosti in zdravja pri delu v naši državi, 
daje velik poudarek prav medicini dela in s tem tudi poklicnim 
boleznim. 

3.3.1. Nezgode pri delu 

Kot rečeno, je bilo v letu 1999 na obrazcih ER 8 prijavljenih skupno 
24.033 nezgod pri delu, kar pomeni zmanjšanje za približno 500 
nezgod v primerjavi z letom 1998. Od teh je bilo 20 nezgod s 
smrtnim izidom, 399 pa jih je imelo za posledico težje poškodbe 
ali tudi invalidnost. 

3.3.2. Nezgode pri delu, ki so imele za posledico smrt 
delavca 

V letu 1999 se je zgodilo 20 nezgod pri delu, ki so imele za 
posledico smrt delavca. Dogodki, ki so jih povzročili, so bili dokaj 
različni. V enem primeru je delavec umrl zaradi eksplozije v 
delavnici za popravilo TV, avdio in video naprav. Pri spravilu lesa 
oziroma delu v gozdu so umrli trije delavci. Enega od njih je povozil 
kamion za odvoz lesa, za dva pa sta bili usodni padajoči drevesi. 
Pri vzdrževanju elektroenergetskih naprav je umrl en delavec, 
vendar ne zaradi udara električnega toka, temveč zaradi padca 
z višine. Padec z nezavarovane višine je bil usoden še za štiri 
delavce. Pri manipulaciji z železniškimi vozili je do smrti povozilo 
enega delavca, enega je zasulo, ko je bil v gradbeni jami v trenutku, 
ko se je zrušila zemlja. Zaradi padcev predmetov pri rušenju 
objektov so umrli trije delavci, štiri pa so pod sabo pokopali delovni 
stroji (bager, nakladalec, goseničar). Dva delavca sta umrla zaradi 
stisnjenja med statični (stena) in gibajoči (nosilec in hidravlična 
ročica) predmet. 

Glavni razlogi za nastale nezgode so: 

v petih primerih je bilo opuščeno zavarovanje pri delu na 
višini, saj so poškodovanci padli z višine 18 in 30 metrov, 

v petih primerih je bila opuščena varnost pri manipuliranju s 
transportnimi sredstvi-kamionom, viličarjem, bagrom, 
goseničarjem in traktorjem. Delavca so ali povozila ali pa se 
nanj oziroma z njim prevrnila. V vseh primerih pa so jih delavci 
upravljali, 
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v dveh primerih ni bilo poskrbljeno za varnost pri rušenju 
objektov, saj so padajoči predmeti padli na poškodovance, 
v dveh primerih ni bilo poskrbljeno za varnost pri manipuliranju 
s gibajočimi predmeti v bližini sten, tako da je prišlo do 
stisnjenja. 

V primerjavi z letom poprej so bile lani štiri smrtne nezgode več. 

3.3.3. Poklicne bolezni 

O ugotovljenih poklicnih boleznih nismo mogli dobiti uporabnih 
podatkov. Nihče v državi jih namreč ustrezno ne zbira in ureja. Po 
ustnih informacijah naj bi bilo teh bolezni kar precej, vendar uradnih 
podatkov ni. Inšpektorat o boleznih ne ve ničesar in zato tudi ne 
more ukrepati. 

Ocenimo lahko, da je to področje precej neurejeno in da ga bomo 
morali zato čimprej ustrezno urediti. To je tudi zahteva EU in eden 
od pomembnejših ciljev programa PHARE. 

3.4. Problematika na področju varnosti in zdravja pri 
delu 

Pri inšpekcijskem nadzoru smo ugotovili skupno 8.622 kršitev s 
področja varnosti in zdravja pri delu. Največ, 1.074, jih je bilo v 
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3.4.1. Splošni akti s področja varnosti in zdravja pri 
delu 

Interni splošni akti so že stari in pogosto niso usklajeni z dejanskim 
stanjem v podjetju. To predvsem zato, ker so podjetja čakala na 
sprejetje novega zakona, ki za interne akte postavlja drugačne 
zahteve kot stari. Nikakor pa interni akti niso usklajeni z veljavno 
novo zakonodajo, kar glede na dveletno prehodno obdobje ne 
pomeni kršitve. Razen tega tudi še ni bil sprejet pravilnik, ki bo 
natančneje urejal in določal vsebino aktov. 

zvezi z izvajanjem obdobnih pregledov in preizkusov delovnih 
priprav in naprav oziroma delovne opreme, v 564 primerih je bilo 
pomanjkljivo poučevanje in preverjanje znanja s področja varnosti 
in zdravja delavcev pri delu, 535 jih je bilo zaradi pomanjkljivosti in 
nepravilnosti glede varovanja pred nevarnostjo električnega toka, 
v 533 primerih pa smo ugotovili pomanjkljivosti v zvezi z navodili 
za varno delo ter preizkušanjem in vzdrževanjem delovne opreme. 
Bilo je tudi precej pomanjkljivosti v zvezi z internimi akti. Posebno 
delodajalci, ki imajo malo zaposlenih (10 in manj), pogosto niso 
imeli internega akta o varnosti pri delu. Najpogosteje pa smo 
ugotavljali, da niso bila na ustrezen način opredeljena dela s 
povečano nevarnostjo za poškodbe in zdravstvene okvare. 
Verjetno se bodo te pomanjkljivosti pojavljale še v naslednjih letih, 
saj je z novim zakonom o varnosti in zdravju pri delu predpisan 
nov interni akt, ki bo zagotovo za mnoge delodajalce velik prob- 
lem. Ugotovljenih pomanjkljivosti v zvezi z internim aktom je bilo 
skupno 355. 

V primerjavi z letom poprej je bilo v letu 1999 ugotovljenih 660 
kršitev več. Povečanje lahko pripišemo večji aktivnosti inšpektorjev 
za varnost in zdravje pri delu, saj so opravili 1443 pregledov več 
kot leto poprej. To pomeni, da več ugotovljenih kršitev ne pomeni 
nujno tudi, da se je znižala raven varnosti in zdravja pri delu. 
Lahko ocenimo, da je stanje celo boljše, saj je bilo pri 1.443 
pregledih več ugotovljenih le 660 kršitev več. 

1998 1999 

Vsekakor pa bodo morali novo predpisani interni akti obravnavati 
in opredeliti kar precej zadev, ki so jih tudi že doslej. Tu smo 
ugotavljali pomanjkljivosti in nepravilnosti predvsem na področju 
zagotavljanja varstvenih ukrepov pred nevarnostjo električnega 
toka ter pri določanju rokov za opravljanje obdobnih zdravstvenih 
pregledov. 

Število kršitev na področju varnosti in zdravja pri delu v obdobju od leta 1995 do leta 1999 
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3.4.2. Organiziranost izvajanja varnosti in zdravja pri 
delu 

Vse več je družb, ki varnost in zdravje pri delu urejajo s pomočjo 
zunanjih pooblaščenih organizacij in ukinjajo lastne službe oziroma 
organizacijske enote za zagotavljanje te dejavnosti. Lastne službe 
imajo predvsem večje in velike družbe, vendar tudi te pogosto 
pokličejo zunanje pooblaščene organizacije. Predvsem na 
zahtevnejših področjih, kot so periodični pregledi sredstev za 
delo in meritve fizikalnih, bioloških in kemičnih škodljivosti ter 
mikroklime. V majhnih družbah opravljajo te naloge kar sami 
direktorji, ki povečini nimajo niti potrebnih znanj niti opravljenega 
strokovnega izpita. To je vsekakor bistvena pomanjkljivost, saj 
zakon o varnosti in zdravju pri delu v 19. členu določa, da mora 
imeti strokovni delavec, ki mu je delodajalec poveril opravljanje 
posameznih ali vseh strokovnih nalog po tem zakonu, opravljen 
strokovni izpit po 48. členu tega zakona. Razumljivo, da to velja 
tudi zanj, če se je odločil, da bo te naloge opravljal sam. 

Glede obveznosti iz 20. člena tega zakona, ki delodajalcu nalaga, 
da mora zagotoviti, da naloge zdravstvenega varstva pri delu 
opravlja pooblaščeni zdravnik, še ni bilo sprememb. Razlogi so 
predvsem dosedanja drugačna ureditev tega področja in dveletno 
prehodno obdobje. 

3.4.3. Vodenje predpisanih evidenc s področja 
varnosti in zdravja pri delu 

Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu se še vedno ne 
vodijo dosledno in ustrezno. Uporaba računalnikov sicer dobro 
vpliva na trenutne razmere, vendar stanje, v celoti vzeto, ni 
zadovoljivo. Neustrezno vodenje evidenc smo ugotovili v 121 
primerih, predvsem v manjših družbah. 

V novem zakonu so glede evidenc predpisane manjše 
spremembe, predvideno pa je tudi, da bo sprejet nov pravilnik, ki 
bo vodenje evidenc natančneje urejal. 

3.4.4. Kršitve splošnih varstvenih ukrepov in 
normativov 

Splošne varstvene ukrepe definira zakon o varnosti in zdravju pri 
delu. Obsegajo delovne in pomožne prostore, prehode, 
transportne poti in poti za evakuacijo, varstvo pred nevarnostjo 
električnega toka, varstvo pri delu pred nevarnostjo dela z 
nevarnimi snovmi, varstvo pred biološkimi škodljivostmi, hrupom, 
vibracijami ter nevarnimi ionizirajočimi in neionizirajočimi sevanji, 
zagotavljanje ustrezne osvetljenosti in toplotnih razmer ter 
izvajanje različnih meritev. 

Ugotovili smo: 

- Gradbeni objekti in delovni prostori 

- delodajalci v več primerih niso imeli uporabnih dovoljenj in odločb 
o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (tudi npr. zaradi 
neurejenega lastništva), 

- izdana so uporabna dovoljenja, čeprav prostori niso usklajeni z 
našimi predpisi, 

- delovni in pomožni prostori v tekstilni industriji so ali preobsežni 
ali pretesni, pogosto pa tudi slabo vzdrževani, 

- delovni in pomožni prostori v bolnišnicah so pogosto neustrezni 
zaradi slabega projektiranja, 

- pogoste so težave zaradi prevelike vročine v letnem času, 
- pogosto je tudi slabo ogrevanje delovnih in pomožnih prostorih 

v zimskem času ter prezračevanje (predvsem v grafični 
dejavnosti), 

- večkrat so proste površine delovnih in pomožnih prostorov 
založene z različnim materialom in izdelki, in to celo v več 
ravninah in brez primerne stabilnosti, 

- slaba je osvetljenost, predvsem v tekstilni industriji, 
- pogosto je premalo proste površine okrog strojev, 
- pomožne prostore večkrat uporabljajo nenamensko (celo kot 

skladišča nevarnih snovi). 

V zvezi z delovnimi prostori je bilo ugotovljenih 286, s pomožnimi 
prostori pa 115 pomanjkljivosti in nepravilnosti. Razen tega je bilo 
ugotovljenih še 29 pomanjkljivosti glede osvetljenosti in 49 glede 
toplotnih razmer. V 245 primerih so bile ugotovljene pomanjkljivost 
v zvezi s prezračevanjem. 

- Delovna oprema 

- obdobni pregledi in preizkusi delovne opreme se ne izvajajo 
dosledno v predpisanih rokih, vendar pa delodajalci precej 
pozornosti posvečajo vzdrževanju in servisiranju, 

- delovna oprema je pogosto zastarela, uvajanje novih tehnologij 
pa je relativno počasno, 

- oznake na krmilnih elementih so bile dostikrat napisane v tujem 
jeziku, 

- sredstva za delo si med seboj sposojajo brez ustreznih navodil 
in dokumentacije, 

- manjkajo tudi varnostne naprave ali pa so nepopolne, 
- gradbeni odri so pogosto pomanjkljivi, zanje ni bila izdana oziroma 

izdelana predpisana dokumentacija, 
- ni izjav uvoznika za uvožene stroje, 
- niso opremljene z kratkimi navodili za varno delo, ki bi opozarjala 

na nevarnosti in na prepovedana dejanja, 
- navodila za varno delo so pogosto napisana preveč splošno, 
- varovalne naprave, ki so jih odstranili zaradi vzdrževalnih del, 

vedno ne vrnejo na svoje mesto, 
- priključitve na vire električne energije niso ustrezne, 
- ko postavljajo delovno opremo, ne predvidijo ustrezne proste 

površine, 
- zaradi visoko postavljenih norm ne spoštujejo navodil za varno 

delo in opozorilnih znakov. 

V zvezi z delovno opremo je bilo ugotovljenih skupno 1441 
pomanjkljivosti in nepravilnosti. 

• Gibanje ljudi na delu in notranji transport 

- transportne poti niso označene ali pa so oznake že slabo vidne 
in tudi širine so večkrat premajhne, 

- gibalne in transportne poti na gradbiščih so založene z gradbenim 
in odpadnim materialom, kar je pogosto povzročilo nezgodo, 

- periodični pregledi dvigal in viličarjev se ne izvajajo v predpisanih 
rokih, več pozornosti pa delodajalci posvečajo njihovemu 
vzdrževanju in servisiranju, vendar pri pregledih vseeno 
ugotavljamo številne pomanjkljivosti, 

- dvigalne naprave niso vedno opremljene s podatki o največji 
dovoljeni teži dviganja, 

- viličarje in dvigalne naprave večkrat upravljajo tudi osebe, ki za 
to nimajo potrebnega znanja, 

- ugotovili smo nekaj primerov neprimernega ročnega prenašanja 
materialov, 

- slaba organizacija transporta je pogosta predvsem tam, kjer na 
skupnem dvorišču opravljajo več različnih dejavnosti, 

- omejitve hitrosti na dvoriščih in v skladiščih se pogosto ne 
spoštujejo, 

- uporabljajo tudi viličarje na motorni pogon v zaprtih prostorih. 

V zvezi z notranjim transportom je bilo ugotovljenih skupno 404 
pomanjkljivosti in nepravilnosti. 
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- Nevarne In škodljive kemikalije In pripravki - sevanja 

- shranjevanje na neprimernih mestih, dostop do njih imajo tudi 
nepooblaščene osebe, 

- ni spričeval za nevarne snovi, posebno za tiste, ki se uporabljajo 
v manjših količinah; 
spričevala so v tujih jezikih, 

- uhajanje nevarnih snovi v delovni prostor (slabo lokalno 
odsesovanje), 

- neprimerna električna inštalacija v skladiščih nevarnih snovi, 
- polnjenje akumulatorskih baterij na neustreznih mestih (zaprti 

prostori, skladišča), 
- neustrezna strokovna izobrazba oseb, ki ravnajo z nevarnimi 

snovmi, 
- v okolici strojev je večja količina nevarnih snovi, kot je potrebna 

za dnevno porabo, 
- kemikalije niso shranjene v originalnih in označenih embalažah, 
- evidence nevarnih snovi so pomanjkljive. 

V zvezi z nevarnimi kemikalijami in pripravki je bilo ugotovljenih 
skupno 358 pomanjkljivosti in nepravilnosti. 

- Električni tok 

- večina nepravilnosti je posledica neustreznih inštalacij: na 
delovnih mestih so prostoviseči električni kabli, katerih prevodni 
deli so na dosegu rok; omrežne vtičnice so mehansko 
poškodovane in izvlečene iz pritrdilnih doz; električne razdelilne 
omarice so založene z raznim materialom, odprte in dostopne 
nepooblaščenim osebam; ni označeno, h katerim električnim 
tokokrogom spadajo stikalni elementi, stenske in stropne luči 
niso dobro pritrjene na podlago in visijo na priključnih napajalnih 
kablih; varovalne vložke krpajo oziroma premoščajo, 

- podjetja, ki imajo lakirnice, nimajo dokumentacije in certifikatov, 
ki jih predpisuje odredba o tehničnih zahtevah za naprave, ki se 
uporabljajo v potencialno eksplozivnih atmosferah, 

- opozorilni znaki za nevarnost električnega toka niso nameščeni 
povsod tam, kjer je predpisano, 

- na gradbiščih so električni kabli večkrat nezavarovano položeni 
po transportnih poteh, in železni, gradbeni odri niso ustrezno 
ozemljeni, 

- pregledi in meritve električnih inštalacij in strelovodnih naprav 
se ne izvajajo dosledno. 

V zvezi z nevarnostjo pred udarom električnega toka je bilo 
ugotovljenih 535 pomanjkljivosti in nepravilnosti. 

- Hrup In vibracije 

- vibracijam, zlasti pri uporabi električnih ročnih orodij, delodajalci 
ne posvečajo nobene pozornosti, 

- hrup na posameznih delovnih mestih povzroča težave, ker 
delavci neredno uporabljajo osebna varovalna sredstva, 

- v kovinsko-predelovalni industriji ugotavljamo, da se pojavlja 
naglušnost pri delavcih, ki so izpostavljeni hrupu, 

- pri ugotovljenih prekoračitvah hrupa delodajalci rešujejo prob- 
lem najprej tako, da delavcem naložijo, da morajo uporabljati 
osebna varovalna sredstva, 

- iz rezultatov meritev hrupa in zdravstvenih pregledov delavcev 
vedno sledi ukrep: priporočena je uporaba osebne varovalne 
opreme. 

V zvezi s čezmernim hrupom in vibracijami je bilo ugotovljenih 
skupno 52 pomanjkljivosti in nepravilnosti. 

- Pregledi In preizkusi delovnih priprav in naprav 

- preglede in preizkuse delovnih priprav in naprav izvajajo v 
nekaterih podjetjih v zakonsko predpisanih rokih, drugod pa to 
obveznost glede na finančno stanje časovno odložijo ali celo 
čakajo na odločbo inšpektorja; značilno za preglede je tudi to, 
da jih opravljajo, ko pa je treba odpraviti ugotovljene 
pomanjkljivosti, zadeva obstane, 

- slaba je tudi evidenca strojev, ki se uporabljajo v delovnem 
procesu, kar velja predvsem v pri uporabi doma narejenih 
pomagal in pnevmatske opreme, 

- zunanje pooblaščene organizacije niso sposobne v ustreznem 
času pregledati stroja za naročnika, ker so prezasedene, 

- delovna oprema nima vedno vseh varoval in varnostnih naprav. 

Pri delovni opremi je bilo ugotovljenih skupno 919 pomanjkljivosti 
in nepravilnosti. 

- Izvajanje periodičnih preizkusov kemičnih, fizikalnih In 
bioloških škodljivosti 

- periodičnih pregledov fizikalnih, kemičnih in bioloških škodljivosti 
skoraj nikjer ne izvajajo v zakonsko predpisanih rokih ali pa 
sploh ne, 

- lokacije meritev niso primerno izbrane in tudi teh mest je premalo, 
- nepravilnosti, ugotovljene pri meritvah, le redko ustrezno in v 

celoti uredijo, 
- v manjših podjetjih skoraj nikoli ne izvajajo meritev na 

delodajalčevo pobudo, opravijo jih šele na podlagi inšpekcijske 
odločbe. 

V zvezi z izvajanjem obdobnih pregledov in meritev kemičnih, 
fizikalnih in bioloških škodljivosti in mikroklime je bilo ugotovljenih 
skupno 374 pomanjkljivosti in nepravilnosti. 
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Slikali: Struktura kršitev splošnih varstvenih ukrepov in normativov 

■ gradbeni objekti in delovni prostori 

■ delovna oprema 

□ gibanje ljudi na delu in notranji transport 

□ nevarne in škodljive kemikalije in pripravki -sevanja 

■ električni tok 

O ropot in vibracije 

■ pregledi in preizkusi delovnih priprav in naprav 

O izvajanje periodičnih preizkusov kemičnih, fizikalnih in bioloških škodljivosti 

3.4.5. Posebni varnostni ukrepi in normativi 

S posebnimi varstvenimi ukrepi so določeni predvsem pogoji glede 
starosti, spola, strokovne usposobljenosti, delovne zmožnosti, 
zdravstvenega, telesnega in psihofizičnega stanja ter drugih 
sposobnosti, ki jih morajo izpolnjevati osebe pri delih oziroma 
nalogah, ki se izvajajo v posebnih delovnih razmerah, kjer 
obstajajo večje nevarnosti za poškodbe in zdravstvene okvare. 
Razen tega posebni varstveni ukrepi obsegajo tudi načine 
izvajanja določenih del in delovnih postopkov, opredelijo dolžino 
trajanja tega dela ter varstvene naprave in pripomočke. 

Ugotovitve: 

- Izvajanje zdravstvenih pregledov 

Pravilnik o načinu in postopku za opravljanje preventivnih 
zdravstvenih pregledov delavcev (Uradni list SRS, št.33/71) 
določa v 15. členu, da mora služba medicine dela poslati 
delodajalcu ugotovitve zdravstvenih pregledov. V sporočilu bi 
morali biti tudi predlogi za varstvene ukrepe v zvezi s 
preprečevanjem poklicnih bolezni in invalidnosti. Vendar so poročila 
povečini zelo skopa in govorijo samo o tem, ali je delavec 
sposoben za opravljanje predlaganega dela ali ne ter katere 
morebitne omejitve ima pri delu. Varstveni ukrepi so v poročilu 
navedeni le izjemoma. Tako niti delodajalec niti inšpekcija dela ne 
moreta ustrezno ukrepati, da bi izboljšali delovne razmere, kar bi 
lahko imelo za posledico zmanjšanje števila prizadetih delavcev 
v prihodnje. 

Razen tega še: 

- periodične zdravstvene preglede opravljajo v večjih podjetjih 
dokaj redno, vendar ugotavljamo, da neustrezno določajo dela 
s povečano nevarnostjo za poškodbe in okvare zdravja ter 
tako neprimerno podaljšujejo tudi roke za periodične zdravstvene 
preglede, 

- redki so primeri, da delodajalec pošlje delavca na zdravstveni 
pregled ob premestitvi na drugo delovno mesto, kjer so večje 
obremenitve, 

- pregledi voznikov viličarjev in upravljalcev dvigalnih naprav niso 
redni, 

- večina manjših delodajalcev pošlje delavce na pregled le na 
osnovi odločbe, če pa jih že opravljajo na lastno pobudo, so roki 
zanje precej prekoračeni, 

- hujših delovnih nezgod ne prijavljajo vedno inšpekciji za delo, 
- obdobne zdravstvene preglede izvajajo tudi zdravniki splošne 

medicine, 
- zdravstveni pregledi so površni, 
- delovni pogoji na napotnicah niso ustrezno opredeljeni, 
- slabo vodijo evidence o zdravstvenih pregledih, 
- včasih delodajalci ne upoštevajo celo odločb invalidske komisije 

za delovno mesto, kjer so večje obremenitve delavca. 

Skupno je bilo na tem področju ugotovljenih 825 pomanjkljivosti in 
nepravilnosti. 
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- Sredstva in oprema za osebno varstvo 

Sprejet je bil pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci 
uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št.89/99), vendar se vse 
ugotovitve v nadaljevanju nanašajo še na starega. To predvsem, 
ker je bil novi sprejet šele proti koncu leta, ima pa tudi 
dvanajstmesečno prehodno obdobje. 

Glavne ugotovljene pomanjkljivosti in nepravilnosti so: 

- v večini večjih podjetij imajo dokaj dobro izdelan seznam delovnih 
mest in delovnih postopkov, pri katerih uporabljajo določena 
osebna varovalna sredstva, 

- osebna varovalna sredstva so točno določena in jih delodajalec 
daje na voljo, ugotavljamo pa, da delavci zelo neradi uporabljajo 
opremo, kar velja predvsem za varovanje pred čezmernim 
hrupom, 

- delavci ne uporabljajo varovalnih očal pri delih, kjer nastajajo 
odbruski, posebno, če so ta dela kratkotrajna ali enkratna, 

- pogrešamo večji nadzor in odgovornost nadrejenih nad uporabo 
osebne varovalne opreme, 

- opreme za osebno varnost ne uporabljajo v gradbeništvu - 
posebno čelade, 

- pojavlja se osebna varovalna oprema, ki ne ustreza predpisanim 
standardom, 

- pogosto ne vodijo evidenc o preizkusih in pregledih opreme za 
osebno varnost, 

- varovalna oprema se uporablja tudi nenamensko. 

V zvezi z osebno varovalno opremo je bilo ugotovljenih 468 
pomanjkljivosti in nepravilnosti. 

- Poučevanje in preverjanje znanja iz varstva pri delu 

Tudi za poučevanje in preverjanje znanja o varnosti pri delu velja, 
da se ugotovitve v glavnem nanašajo na razmere, ki so veljale po 
starem zakonu o varstvu pri delu. Novi zakon o varnosti in zdravju 
pri delu prav tako zahteva izvajanje te obveznosti, vendar z 
nekoliko drugačno vsebino. Novo je predvsem to, da mora biti 
delavec "usposobljen" za varno opravljanje svojega dela, kar 
pomeni teoretično in praktično usposobitev na njegovem delovnem 
mestu, kar pa je treba občasno tudi preizkušati. Pomembnega 
premika pri tem še ni bilo zaznati. 

Ugotovitve: 

- izobraževanje vodilnih in vodstvenih delavcev je dokaj neurejeno, 
- delavci, ki ravnajo z nevarnimi snovmi, povečini nimajo 

opravljenega predpisanega posebnega izobraževanja po 
pravilniku o strokovni izobrazbi in opravljanju preizkusa znanja 
delavcev, ki ravnajo z nevarnimi snovmi, 

- povečini izvajajo usposabljanje kar delodajalci sami, in to po 
programih, ki so enaki že vrsto let in v določenih primerih tudi 
preveč splošni, 

- roki za periodično izvajanje so prekoračeni, 
- poučevanje, ki ga izvajajo zunanje pooblaščene organizacije, 

so premalo namenska za posamezna podjetja in preveč 
formalna, 

- evidenc ne vodijo ustrezno. 

Skupno je bilo 813 ugotovljenih kršitev na tem področju. 

- Prva pomoč In reševanje ob poškodbi pri delu 

Še vedno velja pravilnik iz leta 1971, zato na tem področju ni bilo 
bistveno drugačnih ugotovitev kot v prejšnjih letih. Pojavljale so 
se sicer pomanjkljivosti, vendar je stanje, v celoti vzeto,, 
zadovoljivo. 

Največkrat ugotovljene pomanjkljivosti so bile: 

- delavci, ki se poškodujejo pri delu, iščejo prvo pomoč pri svojih 
delovodjih ali pri sodelavcih, ki nimajo posebnih znanj in lahko 
oskrbijo le manjše poškodbe; določena znanja si pridobijo le pri 
usposabljanju iz varstva pri delu, obratne ambulante pa so 
povečini že ukinili, 

- omarice za prvo pomoč pogosto nimajo predpisane vsebine, 
ker porabljenega materiala ne nadomeščajo. 

Skupno število ugotovljenih kršitev na tem področju je bilo 266. 

- Posebne delovne razmere 

Pod posebnimi delovnimi razmerami v tem poročilu razumemo 
predvsem različna gradbena in montažna dela na prostem, ko 
delavce ni mogoče popolnoma zaščititi pred neugodnimi 
vremenskimi vplivi, to so mraz, sonce, veter in padavine. Posebna 
težava pri tem je, da so roki za zaključek del postavljeni vnaprej 
ter zelo kratki in ne upoštevajo dovolj možnih neugodnih 
vremenskih razmer. Zato pogosto delajo ponoči pri umetni 
razsvetljavi in v neprimernih vremenskih razmerah. 

Ugotovitve: 

- zaradi časovne stiske pogosto opuščajo predpisane varnostne 
ukrepe (predvsem so pomanjkljivi delovni odri in sploh varovanje 
pred padci v globino), 

- čeprav so pozimi v gradbeništvu neugodne delovne razmere, 
delo kljub temu nadaljujejo, 

- delavci so utrujeni zaradi hitrega tempa dela, posledica pa je 
več poškodb pri delu 

3.4.6. Nočno delo 

Delo v nočnem času se v primerjavi z letom 1998 ni dosti 
spremenilo. Delo moških v nočnem delovnem času ni bilo sporno 
in s tem v zvezi ni bilo ugotovljenih kakšnih večjih pomanjkljivosti 
in nepravilnosti niti pritožb delavcev ali njihovih predstavnikov. 

Za nočno delo žensk so veljali enaki pogoji in kriteriji, kot prejšnja 
leta in so jih delodajalci tudi v večini primerov ustrezno izpolnjevali. 
To pomeni, da so pridobili ustrezno soglasje ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve. Preden izda soglasje, organ opravi 
izredni inšpekcijski pregled in ugotovi, če delodajalec izpolnjuje 
vse pogoje, ki so predpisani za to, da se ta dela lahko izvajajo. To 
je bilo v vseh primerih tudi opravljeno. Če smo pri pregledu ugotovili 
kakršne koli pomanjkljivosti ali nepravilnosti, smo izdali ureditvene 
odločbe. Kadar je šlo za pomembne kršitve, je bila ureditev odločbe 
pogoj za izdajo tega soglasja. 

Iz ministrstva za delo, družino in socialne zadeve smo prejeli 143 
dopisov, na osnovi katerih smo izdali mnenje o izpolnjevanju 
predpisanih pogojev s stališča varnosti in zdravja za nočno delo 
žensk. Največkrat smo izdali pozitivno mnenje. 

Odkrili smo osem primerov, ko so nočno delo žensk izvajali brez 
tega soglasja, kar je za dva primera manj kot leto poprej. Takemu 
delodajalcu smo delo takoj prepovedali. 

3.4.7. Izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti 

Izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti preverjajo Upravne 
enote in o tem po končanem postopku izdajo odločbo po zakonu 
o gospodarskih družbah. Za nadzor nad izvajanjem določil v tem 
zakonu sicer ni neposredno pristojna inšpekcija dela, vendar pa 
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inšpektorji za delo kljub temu občasno opravijo tudi kontrolo teh 
dokumentov. Če ugotovijo kršitev, ukrepajo v skladu s svojimi 
pristojnostmi ali odstopijo zadevo pristojni inšpekciji. 

3.4.8. Prepovedi dela 

Delo smo prepovedali predvsem takrat, ko ni bilo ustreznega 
varovanja pred padci z višine ali v globino, niso uporabljali ustrezne 
delovne opreme, delovne razmere so bile nevarne. Izrekli smo 
62 prepovedi uporabe delovne opreme, 36 prepovedi izvajanja 
del na delovnih mestih in sedem prepovedi izvajanja dejavnosti v 
celoti. Prepoved dela je trajala, dokler niso odpravili ugotovljenih 
pomanjkljivosti in nepravilnosti. 

3.4.9. Izpolnjevanje določil v zakonu o omejevanju 
porabe tobačnih izdelkov 

Določila navedenega zakona se večinoma izvajajo zadovoljivo. 
Pritožb je malo, pri inšpekcijskih pregledih pa smo ugotovili 19 
pomanjkljivosti, in to: posamezni večji delodajalci večinoma nimajo 
določenih prostorov, kjer je kajenje dovoljeno. Obstojajo le ustni 
dogovori, ki pa nimajo posebne veljave, saj delavci kadijo, kjer jim 
ustreza. Pogosto celo v bližini nevarnih kemikalij in pripravkov. 
Stanje je kljub temu zadovoljivo. 

3.4.10. Delo na skupnih deloviščih 

Pri izvajanju del na skupnih deloviščih, kjer dela več različnih 
izvajalcev, smo ugotovili predvsem naslednje pomanjkljivosti in 
nepravilnosti: 

- slaba koordinacija del na deloviščih, kjer je več izvajalcev del, 
čeprav so sklenili skupni pisni dogovor, 

- glavni izvajalec del na gradbišču pogosto sploh ne ve, kdo in 
kdaj kaj dela, zaradi množice podizvajalcev, 

- delodajalci v gradbeništvu ne obveščajo inšpekcije za delo o 
začetku izvajanja del, 

- ne uporabljajo predpisane varovalne opreme, 
- varovanje pred padci z višine ali v globino je pomanjkljivo. 

3.4.11. Posebno nadzorstvo 

Posebno nadzorstvo smo izvajali v ministrstvih za obrambo, za 
notranje zadeve, za pravosodje, v Nuklearni elektrarni Krško. 

- Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

Na ministrstvu za obrambo smo opravili prvi izredni inšpekcijski 
pregled ter izdali 1 ureditveno odločbo. 

- Ministrstvo za notranje zadeve 

Opravili smo enajst rednih in en izredni pregled ter izdali enajst 
ureditvenih odločb. Naložene ukrepe povečini ustrezno uredijo. 
Pri policijskem delu izstopajo neustrezne delovne razmere na 
južni meji, ki jih zaradi znanih razlogov ni mogoče v kratkem času 
ustrezno urediti. Težavno pa ni le delo policistov, ampak tudi 
delavcev carine In drugih. 

- Ministrstvo za pravosodje 

Nadzor v tem ministrstvu velja predvsem za zavode za prestajanje 
kazni zapora, in to za zaposlene, kot za obsojence. Opravili smo 

tri raziskave nezgod pri delu, en redni inšpekcijski pregled in 
izdali eno ureditveno odločbo. V odločbi naložene ukrepe so 
ustrezno in v določenem roku uredili. 

3.5. Usmerjene akcije s področja varnosti in 
zdravja pri delu 

Opravili smo sedem usmerjenih akcij nadzora nad izvajanjem 
predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu. Ena se bo 
nadaljevala še v letu 2000, zato bomo o njej pisali v poročilu za 
leto 2000. Majhnih delodajalcev je veliko, ravno pri njih pa 
ugotavljamo največ kršitev s področja varnosti in zdravja pri delu. 
Zato smo akcije usmerili predvsem nanje (avtoservisi, avtomobilski 
saloni, gostinstvo, turizem), društva in tuje delodajalce. Spet smo 
izvedli akcijo nadzora v gradbeni dejavnosti, saj je v njej 
sorazmerno precej nezgod pri delu ter drugih kršitev, tako na 
področju varnosti in zdravja pri delu kot tudi delovnih razmerij. 

Ob pregledih so inšpektorji izrekli mandatne kazni, izdali ureditvene 
odločbe ter predlogi sodnikom za prekrške. 

3.6. Izredne dejavnosti inšpektorjev za varnost in 
zdravje pri delu 

Inšpektorji za varnost in zdravje pri delu, predvsem svetovalci 
predstojnika, opravljajo razen neposrednega inšpekcijskega 
nadzora tudi druge naloge. To so: 

- Sodelovanje pri delu različnih komisij, podkomisij, svetov in 
delovnih skupin: 

- medresorska podkomisija za azbest, 
medresorska komisija za ravnanje z nevarnimi snovmi, 
medresorska podkomisija za biotehnologijo, 
medresorska podkomisija za nezgode s kemikalijami, 
komisije za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izdajo 
pooblastil za izvajanje dejavnosti s področja varnosti in zdravja 
pri delu, 
komisije za varnost in zdravje pri delu nekaterih panog 
dejavnosti, npr. tekstilna dejavnost, proizvodnja in distribucija 
električne energije, gradbeništvo, 
komisija za izpit in preizkus strokovne usposobljenosti 
inšpektorjev za delo, 
komisija za opravljanje strokovnih izpitov in varnosti in zdravja 
pri delu, 

- članstvo v svetu Inštituta za varstvo pri delu Maribor, 
delovna skupina za odpadke pri Gospodarski zbornici 
Slovenije. 

- Sodelovanje pri pripravi različnih pravilnikov: 

pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme, 
pravilnik o varnostnih znakih, 
pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo 
pri delu, 
pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja 
delavcev na delovnih mestih, 
pravilnik o izdelavi izjave o varnosti z oceno tveganja, 
pravilnik o rakotvornih snoveh, 
pravilnik o mejnih vrednostih v zraku na delovnih mestih, 

- pravilnik o rakotvornih in mutagenih snoveh, 
pravilnik o prikazovalni zaslonski opremi, 
pravilnik za odstranjevanje PCB, 
pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega 
toka, 
pravilnik o varnosti in zdravju pri delu na gradbiščih, 

20. junij 2000 103 poročevalec, št. 43 



pravilnik o varnosti in zdravju pri delu pri ročnem prenašanju 
bremen, 

- pravilnik o hrupu na delovnih mestih. 

- Sodelovanje v različnih delovnih skupinah: 

program PHARE, 
program TVVINING, 
smernice EU za hrup in vibracije (gospodarska zbornica), 
prilagajanje slovenske kemijske zakonodaje evropski, 

• delavnice na temo hrup na delovnih mestih (G2S). 

Priprava pisnih podlag za poostreni nadzor posameznih 
področij dejavnosti (akcije): 

Izvedli smo osem akcij, od katerih je sedem že zaključenih, ena 
pa se bo nadaljevala še v letu 2000. Pisne podlage za akcije so 
pripravili svetovalci predstojnika, ki so zadolženi za poglobljeno 
obravnavo in svetovanje na posameznem področju dejavnosti. 
Svetovalec, ki je posamezno akcijo zasnoval, sledi izvajanju akcije, 
zbira rezultate in druge informacije ter pripravi končno poročilo in 
oceno uspešnosti akcije. 

- Priprava gradiv in vodenje internega usposabljanja inšpektorjev 

Opravili smo sedem internih usposabljanj inšpektorjev za varnost 
in zdravje pri delu, na katerih so svetovalci predstojnika sodelovali 
pri organiziranju in vodenju usposabljanj ter pripravili obravnavo 
naslednjih strokovnih tem: 

( 
raziskovanje nezgod pri delu, 
nevarne kemikalije in pripravki, 
urejanje varnosti in zdravja pri delih na skupnih deloviščih, 
delo na višini, 
delo tujcev, 

- standardizacija, 
varnost strojev. 

- Priprava različnih strokovnih mnenj in poročil 

Inšpektorji za varnost in zdravje pri delu so pripravili več strokovnih 
mnenj za tožilstva in sodišča, MDDSZ (predvsem glede nočnega 
dela žensk), program PHARE ter različne komisije. 

- Sodelovanje na različnih strokovnih sestankih in posvetovanjih 

Inšpektorji za varnost in zdravje pri delu so večkrat sodelovali na 
različnih strokovnih sestankih, seminarjih in posvetovanjih, in sicer 
na strokovnem seminarju o "osebni varovalni opremi", ki ga je 
organizirala gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju s 
PRAQ III, na državnem posvetovanju o varnosti in zdravju pri 
delu, na sestanku ZDVIS - sekciji za kmetijstvo, na strokovnem 
seminarju o "oceni tveganja" (SIQ), na strokovnem sestanku na 
MGD o "varnosti strojev" in drugih. 

3.7. Sodelovanje v projektu PHARE - "Razvoj 
sistema zdravja in varnosti pri delu v Sloveniji" 

V letu 1999 je stekel projekt PHARE - "Razvoj sistema zdravja in 
varnosti pri delu v Sloveniji". Za izvedbo je bila izbrana firma Carl 
Bro Internacional a/s iz Danske. Namen projekta je zagotoviti 
varnost, zdravje in dobro počutje pri opravljanju katerega koli 
dela v Sloveniji ter uskladitev standardov delovnega okolja z 
minimalnimi zahtevami konvencij ILO in s priporočili ter direktivami 
EU. Na podlagi acquis communautaire (pridobitve Skupnosti) in 
Bele knjige je glavni cilj projekta harmonizacija zdravstvenih in 
varnostnih določil v Sloveniji. To naj bi dosegli z usklajevanjem 
zakonodaje in kakovostnejšo upravo. Zagotovili naj bi tudi 
učinkovitejše in z državami članicami Evropske unije poenoteno 
izvajanje veljavne zakonodaje. Ta projekt naj bi bil pomemben 
instrument, ki bo imel veliko vlogo v pripravi Republike Slovenije 
za vstop v Evropsko unijo. 

Glede na namene in cilje projekta je vsekakor zelo pomembno in 
nujno, da v njem sodelujejo tudi IRSD oziroma posamezni 
inšpektorji. Projekt ima pet delov, od katerih se nekateri 
neposredno, skoraj vsi pa vsaj posredno, nanašajo tudi na delo 
IRSD. Delo pri projektu teče v devetih delovnih skupinah, v šestih 
od teh pa sodelujejo predstavniki IRSD. 

Delo v skupinah poteka v obliki dfelovnih sestankov, priprav 
predlogov in poročil, sodelovanj na strokovnih usposabljanjih ter 
študijskih potovanj. 

3.8. Zaključek - ocena stanja 

V sredini 1999 je bil sprejet zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki 
pomeni nov pristop k izvajanju zahtev in ukrepov s področja 
varnosti in zdravja pri delu. Ker je zakon v tem letu veljal samo 
približno pol leta ter ima razen tega za nekatere pomembne 
določbe dveletni prehodni rok, v tem času še ni bilo pomembnejših 
pozitivnih premikov. Opažamo pa, da se spreminja miselnosti 
tako delodajalcev kot delavcev in njihovih predstavnikov. Predvsem 
delodajalci že počasi dojemajo, da naš vstop v EU pomeni tudi 
drugačno, predvsem resnejše in odgovornejše gledanje na ta 
vprašanja. EU nam je pripravljena tako strokovno kot tudi finančno 
pomagati. Ena takih pomoči je program PHARE - priprava novega 
sistema varnosti in zdravja v RS, projekt TVVINING in druge oblike 
sodelovanja in svetovanja. Pri dejavnostih na projektu PHARE se 
je med drugim pokazalo, da imamo v medicini dela občutno slabše 
stanje, kot na področju tehnične varnosti pri delu. Zato bo v 
prihodnje treba posvetiti več pozornosti predvsem medicini dela. 
Verjetno pa se bo kmalu pokazala še druga težava pri 
inšpekcijskem nadzoru te dejavnosti. Inšpektorat je namreč po 
novem zakonu o varnosti in zdravju pri delu pristojen za ta nadzor, 
vendar trenutno še nima ustreznih strokovnjakov. 

Kot končna ocena stanja bi lahko veljalo, da se stanje v letu 1999 
v primerjavi s prejšnjimi leti ni dosti spremenilo. Za naprej pa lahko 
pričakujemo, da se bo izboljšalo. Prizadevati si moramo, da bi 
zmanjšali ne le število težjih nezgod pri delu, ampak nezgod pri 
delu v celoti. Zanimivo je, da je v družbah, v katerih so uspešno 
začeli z aktivnostmi za zmanjševanje števila nezgod pri delu, 
opazno padlo tudi število nezgod doma in na poti na delo in z dela. 
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INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO 
NA PODROČJU DELOVNIH RAZMERIJ 

4. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO NA 

PODROČJU DELOVNIH RAZMERIJ 

4.1. DELOVNA RAZMERJA V NAJŠIRŠEM 
POMENU DELOVNOPRAVNE ZAKONODAJE 
(splošno) 

Ko so obravnavali posamezne zadeve s področja delovnih 
razmerij, so prišli inšpektorji do pomembnih ugotovitev glede 
izvajanja zakonov in predpisov, kolektivnih pogodb in drugih 
splošnih aktov. Pri vsakem subjektu nadzora se ob inšpekcijskem 
pregledu spornega razmerja preveri še izvajanje in spoštovanje 
določb delovnopravnih predpisov, iz preventivnih razlogov. Ti 
predpisi urejajo temeljne pravice delavcev iz delovnega razmerja, 
kot npr. njihov delovnopravni status, status v zvezi z 
zavarovanjem, izplačevanje plač in plačevanje prispevkov za 
socialno varnost delavcev. Prav tako pri vsakem pregledu 
preverijo še izvajanje predpisov, ki delodajalca obvezujejo, da 
preden sklene delovno razmerje z delavci, ki prvič sklepajo delovno 
razmerje oziroma ga sklepajo po prekinitvi, daljši od šestih 
mesecev, opravijo predhodni zdravstveni pregled. 

Na posameznih področjih delovnega prava smo ugotovili največ 
kršitev. To pa pomeni povečano družbeno nevarnost ter ima za 
posledico slabšanje stanja zakonitosti in varnosti delavcev. Na 
splošno inšpektorji ne opažajo, da bi kršitve na področju delovnih 
razmerij upadale. 

Splošne ugotovitve inšpekcijskega nadzora lahko strnemo v 
spoznanja: 

Področje delovnih razmerij je v večini zasebnih družb še vedno 
dokaj zanemarjeno in drugotnega pomena. Večina lastnikov, ki so 
hkrati direktorji manjših zasebnih družb, nima niti najosnovnejšega 
znanja s tega področja. Njihovo sodelovanje z odvetniki, kot ena 
od možnosti za določen kvalitetni napredek, postane običajno 
aktualno šele, ko ukrepa inšpekcija in pričakujejo negativne 
posledice pregleda. Nekoliko boljše, čeprav še zdaleč ne dobro, 
je stanje pri samostojnih podjetnikih. 

Večina zasebnih delodajalcev prepusti urejanje delovnih razmerij 
raznim računovodskim servisom, ki imajo sicer ustrezno znanje 
iz računovodstva, ne pa tudi delovnega prava. Poleg tega pa 
delodajalci listine, ki urejajo delovna razmerja zaposlenih, običajno 
hranijo v prostorih računovodskih servisov, kar otežuje 
inšpekcijski nadzor. Delodajalci razne spremembe v času 
delovnega razmerja (prijava v zavarovanje, sklep o razporeditvi, 
odjava iz zavarovanje, sklep o prenehanju delovnega razmerja in 
podobno) zelo redko izpeljejo z ustreznimi listinami. Pogosto se 
zgodi, da listin sploh ne izdajo. 

Finančna nedisciplina, ki je nedvomno še vedno prisotna, in 
poslovanje mnogih subjektov mimo žiro računov, da bi se izognili 
nadzoru davčne uprave, ima za posledico nesolventnost (tako 
dejansko kot navidezno) mnogih delodajalcev, kar pomeni tudi, 
da ne plačujejo prispevkov za socialno varnost delavcev. 

Ko gre družba v stečaj, opazimo, da številni delavci iščejo 
informacije o svojih pravicah, kar kaže, da so slabo obveščeni o 
postopku stečaja ali prisilne poravnave delodajalca. Premalo so 

ozaveščeni glede prenehanja delovnega razmerja zaradi trajnega 
presežka, saj nemalokrat podpisujejo nedatirane sporazume v 
dobri veri, da ravnajo pravilno. 

Precej je ukrepov na podlagi pravilnika o ugotavljanju lastnosti 
zavarovanca pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Inšpektorji pri vsakdanjem delu opažajo, da je veliko formalizma 
pri prijavljanju delavcev v zavarovanje. Nasprotno pa je delavca 
mogoče zelo lahko odjaviti iz zavarovanja, kar delodajalci iz 
različnih namenov s pridom izkoriščajo, vse pa ima hude posledice 
za delavce. 

Pri pogodbah o zaposlitvi opažamo, da so pri samostojnih 
podjetnikih praviloma v skladu z zakoni in kolektivnimi pogodbami. 
Pristojen upravni organ namreč pregleduje pogodbe. Povedano 
pa ne velja za pogodbe, ki jih z delavci sklepajo družbe. 

Inšpekcija je izvajala redne preglede na obeh področjih delovanja, 
predvsem pa je bil nadzor usmerjen v akcije v skladu z navodili 
predstojnika organa. Nadaljevali smo tudi delo v okviru vladnih 
koordiniranih akcij odkrivanja in preprečevanja dela na črno. 

Po sprejemu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti je vse več 
vprašanj v zvezi z možnostjo ukrepanja inšpektorja. Delavci so s 
pravicami seznanjeni le okvirno, kar lahko ima za posledico tudi 
preuranjene odpovedi delovnega razmerja. 

Ocenjujemo, da so kršitve delovnopravne zakonodaje posledica 
dejstva, da podjetniki posamezniki in manjše družbe ne poznajo 
predpisov. 

Nadaljuje se vprašanje nezakonitega zaposlovanja, posebej tujcev 
v družbah na področju Luke Koper, kar je izjemno težko 
nadzorovati, ker delavci ne delajo stalno. Posebno vprašanje so 
pogodbe o zaposlitvi, ki redko vsebujejo vse potrebne elemente, 
kot jih določa kolektivna pogodba. Kršitve se pojavljajo zlasti pri 
določanju dni letnega dopusta, določitvi plač, razvrščanju delavcev 
v tarifne razrede in določanju dodatkov. 

Pogoste so nepravilnosti zaradi nelikvidnosti delodajalcev, ki ne 
izplačujejo plač ter drugih prejemkov, dodatkov, povračil stroškov 
ter prispevkov za socialno varnost. Precej je tudi kršitev v zvezi 
s prenehanjem delovnega razmerja, vključno z neupravičenim 
zadrževanjem delovne knjižice. 

Najpogostejše kršitve in nepravilnosti so: 
- delavci ne prejemajo plač v višini, ki bi bila v skladu s tarifnim 

delom kolektivne pogodbe, brez pripadajočih dodatkov, 
- plače se izplačujejo neredno, s krajšim ali daljšim zamikom, 
- delodajalci ne izvajajo določb zakona za ugotavljanje 

odškodninske odgovornosti delavca in povrnitve škode, 
enostavno mu znesek odtegnejo od plače, 

- še vedno je veliko nezakonitega zaposlovanja. 

V dosedanjih poročilih o številu ugotovljenih kršitev in nepravilnosti 
smo največkrat omenjali delodajalce s področja gradbeništva. 
Zdaj pa temu ni tako. V poletnih mesecih smo opravili številne 
inšpekcijske preglede na gradbiščih, pri čemer so inšpektorji 
redkeje, kot bi pričakovali glede na izkušnje iz prejšnjih let, naleteli 
na primere nezakonitega zaposlovanja. Zlasti pri večjih delodajalcih 
je bilo ugotovljenih manj nepravilnosti, kot v manjših družbah. 
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V gostinstvu so še vedno kršitve delovnega časa, kršitve pravice 
dnevnega in tedenskega počitka. Na podlagi obratovalnega 
delovnega časa lokalov in števila zaposlenih je mogoče sklepati, 
da prihaja do dela prek polnega delovnega časa. Ker delodajalci 
praviloma ne vodijo evidenc o opravljenih delovnih urah, je zelo 
težko ugotavljati obstoj in zakonitost dela prek polnega delovnega 
časa. Predvidevamo, da se v tej dejavnosti del plače pogosto 
izplača neevidentirano, v gotovini in na roke. Delodajalci s tem 
zmanjšajo svoje obveznosti plačevanja prispevkov in davkov. 

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora smo veliko sodelovali z 
ostalimi upravnimi organi. Na nekaterih enotah poudarjajo dobro 
sodelovanje z zavodom za zaposlovanje, davčnimi uradi in 
policijskimi postajami, v drugih enotah po so izrazili željo, da bi se 
sodelovanje izboljšalo. 

Ker je nadzor specifičen, sodelovanje z drugimi inšpekcijami ni 
nujno. Pri svojem delu inšpektorji največkrat potrebujejo pomoč 
policije, predvsem zaradi preverjanja osebnih podatkov 
zaposlenih. Zato smo zakonodajalcu predlagali dopolnitev 12. 

člena zakona o inšpekciji dela, tako da bodo to možnost imeli tudi 
inšpektorji za delo. 

Inšpekcijsko nadzorstvo praviloma opravljamo na podlagi prijav 
delavcev, sindikatov ali odvetnikov. Povečalo se je število skupnih 
akcij z davčno upravo in tržnim inšpektoratom. 

Število prijav se v poročevalskem letu ni zmanjšalo, ampak celo 
povečalo.To pomeni, da se stanje na področju urejenosti delovnih 
razmerij kaj dosti ne izboljšuje, kljub nadzoru in ukrepom inšpekcije. 
Med zadevami je največ tistih, ko smo na podlagi prijav opravili 
izredni inšpekcijski pregled. Poleg delavcev, ki so najpogostejši 
prijavitelji, se med njimi pogosto pojavljajo tudi policija in davčna 
uprava. 

Na področju delovnih razmerij je bilo skupno opravljenih 
7262 Inšpekcijskih pregledov, od tega 1361 rednih, 1279 
kontrolnih, 2291 Izrednih Inšpekcijskih pregledov in 2331 
pregledov v različnih akcijah. 

Slikal2: Inšpekcijski nadzor po vrstah pregledov v obdobju od leta 1994 do leta 1999 
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V zvezi s količino dela inšpektorjev velja omeniti, da izdelajo precej 
poročil in mnenj, v katerih nudijo pravno pomoč. V nekaterih enotah 
letno sprejmejo več kot tristo oseb, ki jim nudijo različne nasvete 
v zvezi z delovnimi razmerji. Slednje pomeni precejšnjo 
obremenitev inšpektorjev, ki pa nikjer ni statistično izkazana. 

Inšpektorji so bili kar nekajkrat tarča različnih groženj in pritiskov 
pa tudi očitkov glede načina dela in dvomov v strokovnost. To 
zavira delo, zlasti če upoštevamo dejstvo, da niso dovolj varovani, 
čeprav so izredno izpostavljeni. 

Inšpektorji poročajo, da je dostikrat čutiti poseben odnos 
samostojnih podjetnikov oziroma direktorjev zasebnih družb do 
njih. Občutek finančne moči samostojnih podjetnikov in direktorjev 
večkrat pripelje do neprimernega odnosa le-teh do inšpektorja in 

nespoštovanje posameznih dogovorov. V takšnih primerih so 
inšpektorji odredili prisilne privedbe, ob izvedenih nadzorstvih pa 
je pogosto treba pojasnjevati vlogo in pristojnosti inšpektorja. 
Poseben odnos delodajalcev pa je čutiti tudi do delavcev, kar se 
kaže kot pogosto sklepanje pisnega sporazuma o prenehanju 
delovnega razmerja brez datuma, kar ob sklenitvi delovnega 
razmerja. 

Da bi delodajalci odpravili ugotovljene nepravilnosti, uporabljajo 
inšpektorji ukrepe iz 15. člena, malo manj iz 15.b , še manj pa iz 
17.člena zakona o inšpekciji dela. Za vsa nezakonita stanja, ko 
gre za kršitev predpisov, kar se sankcionira kot prekršek, so 
inšpektorji podali predloge za uvedbo postopka pred sodnikom 
za prekrške. Pogost ukrep je tudi mandatna kazen na kraju samem, 
v skladu z 12. členom zakona o spremembah in dopolnitvah 
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zakona o inšpekciji dela. Slednji jim je v letu 1997 prinesel 
pooblastilo, da lahko, če odkrijejo nezakonito zaposlovanje, kršilce 
kaznujejo z denarno kaznijo na kraju samem. Posledica tega je, 
da je naraslo število izrečenih mandatnih kazni, manj pa je 
predlogov za uvedbo postopka pred sodnikom za prekrške. 

Inšpektorji pogrešajo učinkovite ukrepe in sankcije, predvsem 
izrek mandatnih kazni, tudi ko gre za neizplačevanje plač, 
neplačevanje prispevkov, zadrževanje delovne knjižice in 
nezakonito prenehanje delovnega razmerja, ko delodajalec 

delavca odslovi brez kakršnega koli sklepa o prenehanju 
delovnega razmerja. 

Inšpektorji so v poročevalskem obdobju izdali 1510 
ureditvenih odločb, 285 odločb o prepovedi opravljanja 
dejavnosti, dokler ne odpravijo nepravilnosti, na sodnika 
za prekrške naslovili 683 predlogov, podali 18 ovadb kaznivih 
dejanj, izrekli 1520 mandatnih kazni In podali 5 predlogov 
za likvidacijo družbe. 

Slikal3: Ukrepi v obdobju od leta 1994 do leta 1999 
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4.2. POGODBA O ZAPOSLITVI 

4.2.1 Obličnost pogodbe o zaposlitvi 

Inšpektorji še vedno ugotavljajo precej kršitev v zvezi z obličnostjo 
pogodb o zaposlitvi. Gre za bolj ali manj podobne kršitve: 
najpogostejše so v zvezi z navajanjem razlogov za sklenitev 
delovnega razmerja za določen čas, razporeditvijo v tarifni razred, 
določitvijo letnega dopusta in določitvijo plače. 

Pogodbe o zaposlitvi so za številne delodajalce še vedno le 
formalna zakonska zahteva. V zakonu namreč ni predpisano, da 
je treba delavcu vročiti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, zato je 
pogosto sploh ne prejmejo. 

Vseeno opažamo, da zlasti novejše pogodbe o zaposlitvi, 
napisane na obrazcih, izpolnjujejo večino zahtev v zvezi z 
obličnostjo, ki je opredeljena v splošni kolektivni pogodbi za 
gospodarstvo. Gre za zahteve, ki se nanašajo na delovno mesto, 
plače in druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja. 

Pri določanju vsebine pogodb o zaposlitvi so delodajalci pogosto 
nedosledni. V pogodbah ni vseh podatkov, ki jih zahtevajo 
kolektivne pogodbe. Največkrat manjkajo določila o tarifnem 

razredu, kraju dela, letnem dopustu in odpovednem roku. 
Osnovna plača pogosto ni določena v nominalnem znesku ali pa 
le v višini minimalne plače, zlasti pri samostojnih podjetnikih in 
zasebnih družbah z omejeno odgovornostjo. Navedejo plačo, ki 
ni v skladu z določbami kolektivnih pogodb in je nižja od izhodiščne 
za tarifni razred, v katerega je delavec razporejen. Včasih je 
določena enostavno na najnižji ravni v skladu z zakonom o določitvi 
minimalne plače. Nekateri delodajalci, največkrat večje družbe, 
ne navajajo bruto plač, ampak količnike po internih aktih. Pravtako 
so pomanjkljiva določila o vrednotenju delavčevega prispevka k 
delu oziroma o ocenjevanju. Manj je tudi primerov določanja plač 
v tuji valuti, kar se je dogajalo v preteklosti. Še vedno pa napačno 
opredelijo trajanje poskusnega dela; praviloma je daljše, kot 
določajo predpisi. Nekoliko manj je nepravilnosti pri določanju 
letnega dopusta, čeprav je pogosto še vedno določen v 
minimalnem trajanju, kar povečini velja za samostojne podjetnike. 
V pogodbah le redko navedejo kraj opravljanja dela. 

Še vedno so zelo pogoste kršitve, ko v pogodbah o zaposlitvi ni 
naveden razlog, zakaj se sklepa delovno razmerje za določen 
čas. Navajajo razloge, ki jih zakon ne predvideva ali pa so nelogični. 
Tudi časa, za katerega se sklepa delovno razmerje, ne določijo. 
Poseben problem so aneksi k pogodbam, ki so sklenjene za 
delovno razmerje za določen čas. Zakonodaja ne predvideva 
podaljševanja takega delovnega razmerja, zato so aneksi k tem 
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pogodbam nezakoniti. Težava je v tem, da sodniki oziroma senati 
za prekrške tega ne obravnavajo kot kršitev delovnopravne 
zakonodaje. 

Samostojni podjetniki uporabljajo pri sklepanju delovnega razmerja 
tipske pogodbe o zaposlitvi, ki pa ne urejajo bistvenih vprašanj. 
Delovna mesta niso razvrščena v tarifne razrede, poskusno delo 
je določeno v daljšem trajanju, kot je zakonsko dovoljen. V nekaterih 
primerih je poskusno delo določeno, čeprav v razpisu ni bilo 
navedeno. Novejši obrazci pogodbe o zaposlitvi sicer zahtevajo, 
da se točno določi začetek in konec delovnega dne, vendar rubrike 
navadno ne izpolnijo. Določijo le ure delovnega tedna. 

Tudi gospodarske družbe največ uporabljajo tipske obrazce 
pogodb o zaposlitvi in tudi pri teh ugotavljamo podobne 
nepravilnosti kot pri samostojnih podjetnikih. 

Kar nekaj delodajalcev je imelo pogodbe o zaposlitvi, sklenjene 
na podlagi 135. člena zakona o delovnih razmerjih, čeprav so jih 
sklenili v letu 1999. 

Opažamo pa, da je v pogodbi o zaposlitvi še vedno pogosto 
napisana konkurenčna klavzula, ki omenja samo delavčevo 
odškodninsko odgovornost. Ko sklene delovno razmerje, se 
delavec nemalokrat zaveže s konkurenčno klavzulo o prepovedi 
opravljanja dela v času, ko ima sklenjeno delovno razmerje, in po 
prenehanju tega. Določena je odškodninska odgovornost delavca, 
ne pa tudi nadomestilo, do katerega je delavec upravičen zaradi 
konkurenčne prepovedi. Nekateri inšpektorji menijo, da so določbe 
splošne kolektivne pogodbe o možnosti urejanja konkurenčne 
klavzule v pogodbi o zaposlitvi presplošne za neposredno 
uporabo. Enako velja za panožne ali podjetniške kolektivne 
pogodbe oziroma splošne akte delodajalcev. Le zelo redko so 
inšpektorji pri delodajalcih zasledili, da so v skladu z odločbo 
ustavnega sodišča podrobneje uredili institut konkurenčne 
klavzule. 

Inšpektorji poročajo o primerih, ko morajo delavci ob podpisu 
pogodbe o zaposlitvi hkrati podpisati tudi izjavo o sporazumni 
odpovedi delovnega razmerja. Proti temu je težko ukrepati, ker 
delavec nima dokazil. 

Naštete nepravilnosti so bolj očitne pri delodajalcih, ki imajo sta- 
tus pravne osebe, kot pri samostojnih podjetnikih, saj njihove 
pogodbe ob sklenitvi ne zapadejo pod zunanjo revizijo ali nadzor. 
Vse večja doslednost delavcev upravnih organov, ozaveščenost 
delavcev, delodajalcev in pooblaščenih knjigovodskih servisov 
ima za posledico, da je kršitev obličnosti manj. 

Ko ugotovijo kršitve predpisov v zvezi z obličnostjo pogodb, izdajo 
inšpektorji ureditvene odločbe, s katerimi se pri subjektih nadzora 
zagotovi zakonitost in večja pravna varnost zaposlenih. Če naletijo 
na primer, ko ni bila sklenjena pogodba o zaposlitvi, izrečejo 
mandatno kazen. 

Največ kršitev v zvezi z obličnostjo pogodb o zaposlitvi spet 
ugotavljajo v dejavnostih gradbeništva, trgovine in gostinstva, v 
kovinski in elektroindustriji ter v kmetijski in živilski industriji. 

V zvezi z obličnostjo pogodb o zaposlitvi je bilo ugotovljenih 333 
kršitev, od tega največ, 56, v dejavnosti trgovine. 

4.2.2 Splošni akt 

Ugotovitve v zvezi z aktom o sistemizaciji delovnih mest so enake 
kot prejšnja leta. 

Za marsikaterega delodajalca je zahteva po aktu o sistemizaciji 
delovnih mest novost, ki je ne pozna. Ko razporeja delavce v 

tarifne razrede, uporablja določbe kolektivnih pogodb, zlasti ko v 
okviru svoje dejavnosti opravlja le eno ali dve opravili. 

Splošni akt o sistemizaciji delovnih mest je še vedno pogost vir 
nepravilnosti, saj ga ne sprejmejo ali pa je njegova vsebina 
pomanjkljiva. Predvsem gre za nepravilnosti v zvezi z 
nerazporeditvijo ali nepravilno razporeditvijo zaposlenih v tarifne 
razrede. V najboljšem primeru delodajalec nepravilnosti popravi 
že po samem inšpektorjevem opozorilu, največkrat pa izdajo 
ureditvene odločbe, ki jih delodajalci uporabijo kot vodilo in oporo 
pri izdelavi akta. Zlasti med manjšimi družbami in podjetniki 
opažamo, da kroži nekaj tipov akta o sistemizaciji delovnih mest. 

Najpogosteje se dogaja, da akta ne sprejmejo v manjših družbah 
ter pri samostojnih podjetnikih, medtem ko ga večje družbe imajo. 

Na področjih delovnih razmerij ter varnosti in zdravja pri delu smo 
izvedli usmerjeno akcijo nadzora nad aktom o sistemizaciji, kjer 
so opredeljena dela s povečano nevarnostjo, v družbah s tujim 
kapitalom. Ugotovitve se med enotami zelo razlikujejo. Ponekod 
so družbe akt sprejele, drugod je le izjema. Vsem enotam pa je 
skupno, da četudi je bil akt sprejet, je bila njegova vsebina 
pomanjkljiva. Rezultati akcije so podrobneje opisani v posebnem 
poglavju o akcijah, ki je sestavni del poročila. 

Splošni akti so v glavnem sprejeti, vendar šele na zahtevo 
inšpektorja. Delodajalci aktov ne sprejemajo kot podlago za 
sklepanje delovnih razmerij. 

Iz nekaterih enot poročajo, da akti pogosto niso sprejeti na področju 
vzgoje in izobraževanja (v šolah) ter v kovinski in elektroindustriji. 

Delodajalci te akte le izjemoma izdelujejo na lastno pobudo. 

Inšpektorji so ukrepali tako, da so izdali ureditvene odločbe. Pri 
izvajanju usmerjene akcije v šolstvu so zasledili pozitivne učinke 
nadzora, saj so se nekateri ravnatelji povezali pri pripravi 
pravilnikov in aktov o sistemizaciji delovnih mest (podroben opis 
je v poglavju o akcijah). 

V zvezi z spoštovanjem določbe zakona o temeljnih pravicah iz 
delovnega razmerja, ki nalaga obveznost sprejetja akta o 
sistemizaciji delovnih mest, bi subjekte lahko razdelili v tri skupine. 
Prva skupina so večje družbe, ki imajo akt o sistemizaciji delovnih 
mest, v nekaterih primerih vsebujejo tudi opise delovnih mest. V 
drugo skupino spadajo srednje družbe, ki prav tako imajo akte, 
vendar so pomanjkljivi, delovna mesta niso razvrščena v tarifne 
razrede, ni navedeno, za katera delovna mesta velja konkurenčna 
prepoved, smer izobrazbe ni določena in podobno. Manjše družbe 
in samostojni podjetniki, zlasti v dejavnostih gostinstva in turizma 
ter trgovine pa akta o sistemizaciji ponavadi nimajo. 

Ugotovljenih je bilo 242 kršitev 8. člena zakona o temeljnih kršitvah 
delovnega razmerja. 

4.2.3 Prijava potrebe po delu 

Nepravilnosti v zvezi s prijavo potrebe po zaposlitvi je nekoliko 
manj, kot v prejšnjih letih. Še vedno pa se dogaja, da delodajalec 
vloži potrebo po zaposlitvi, zavod za zaposlovanje pa je ne izpelje. 

Delodajalci praviloma ne vlagajo potreb po zaposlitvi, čeprav 
dejansko potrebujejo delavca. 

Pogosti so primeri, ko delodajalec sklene delovno razmerje za 
določen čas. Ko ta poteče, ga enostavno 'podaljša' |n ne objavi 
ponovne potrebe po delavcu ( glej podroben opis v poglavju 
zaposlovanja za določen čas). 
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Inšpektorji ugotavljajo, da postopek izbire delavca na prosto 
delovno mesto ni pravilen. V razpisu pogosto ni navedena 
poskusna doba, čeprav ta institut delodajalci pogosto uporabljajo 
in ga opredelijo šele v sklenjeni in podpisani pogodbi o zaposlitvi. 
V takšnih primerih gre predvsem za zlorabo instituta poskusnega 
dela. Delodajalec namreč po preteku določenega obdobja delavca 
pisno obvesti, da mu je delovno razmerje prenehalo, češ da ni 
uspešno opravil poskusnega dela. 

Prijava prostega delovnega mesta na zavodu za zaposlovanje je 
pogosto le izpolnitev formalnosti, dejansko pa se je delodajalec 
že prej odločil, koga bo zaposlil. Najpogostejše so kršitve, ko 
delodajalci ne navajajo dodatnih pogojev za sklenitev delovnega 
razmerja (npr. poskusno delo). 

Inšpektorji menijo, da je obrazec za prijavo potreb po delavcih 
zastarel, tako da tudi tisti delodajalci, ki kadrujejo v skladu z 
zakonom, ne morejo vnesti vseh podatkov. Prijavo oddajo 
istočasno, ko sklenejo pogodbo o zaposlitvi oziroma preden 
prijavijo delavca v zavarovanje. 

Delodajalci večkrat objavijo potrebo po delavcu, ko že sklenejo 
delovno razmerje z njim, tudi ko gre za delovno razmerje za 
določen čas. 

V zvezi s prijavljanjem potrebe po zaposlitvi na zavodu za 
zaposlovanje je bilo 31 kršitev. 

4.2.4. Zaposlovanje v nasprotju z 12. členom ZDR 

V nekaterih enotah ugotavljajo, da niso obravnavali veliko primerov, 
ko delavci niso imeli sklenjenih pogodb o zaposlitvi oziroma so 
delali na črno. Ponekod so delo opravljali tuji državljani ali so delali 
le občasno. 

Zgodi se, da delodajalci sklenejo z delavcem pogodbo o zaposlitvi. 
Ko pa pride do spora in ukrepa inšpektor, mu pogodbe ne pokažejo. 
Torej se šteje, da je delavec delal brez pogodbe o zaposlitvi. To 
pomeni, da delodajalci delavcev sploh ne prijavijo v zavarovanje 
in dejanski nastanek delovnega razmerja ni izkazan. Inšpektorji 
so tako delo šteli kot nezakonito zaposlovanje, čeprav je bilo iz 
izjave delavca razbrati, da je z delodajalcem sklenil pisno pogodbo. 
Seveda mu izvoda pogodbe o zaposlitvi ni izročil. Tako ima 
delodajalec možnost, da delovno razmerje ustno odpove - ga 
dobesedno nažene z dela. 

Kadar delodajalci želijo delavca prej preizkusiti, z njim ne sklenejo 
delovnega razmerja s poskusno dobo. Delavec določeno obdobje 
dela na nezakonit način. Ko pa delodajalec oceni njegovo delo kot 
dobro ali koristno, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi. 

Vedno pogosteje se dogaja, da delajo z napotnicami študentskega 
servisa delavci, ki nimajo statusa študenta in so napotnice 
napisane na drugo ime. V zvezi z delom študentov in dijakov pa 
inšpektorji opozarjajo tudi na primere, ko študentje ali dijaki delajo 
dalj časa, tudi več kot leto dni. To pomeni, da ne gre za začasna 
ali občasna dela in bi morali delodajalci skleniti pogodbo o zaposlitvi. 
To so sicer redki primeri, vendar terjajo, da jih obravnava inšpektor. 

Zaposlovanje v nasprotju z 12. členom ZDR je stalen pojav v 
dejavnostih gradbeništva, gostinstva in prevozništva. 

Dejavnosti, v katerih se najpogosteje dogaja, da ne sklepajo 
pogodb o zaposlitvi, so gradbeništvo, trgovina, gostinstvo, 
posebno pa taksi prevozi in čistilni servisi, kjer je nadzor zaradi 
razpršenosti dejavnosti težko učinkovito izvajati. Posledično 
delodajalci ne prijavijo delavcev v zavarovanje in jim na ta način 
kratijo pravice iz delovnega razmerja. Drug primer pa so delavci, 
ki uveljavljajo pravice iz naslova brezposelnosti in pogodbe o 
zaposlitvi ne želijo skleniti. 

Delavci svojo zaposlitev na črno prijavijo dostikrat šele, ko jim 
delovno razmerje preneha, delodajalec pa jim ne izplača zadnje 
alt nekaj zadnjih plač in na primer regresa. Včasih gre za dogovor 
med obema (kadar delavec prejema denarno nadomestilo za 
primer brezposelnosti, pri delodajalcu pa opravlja delo, ne da bi 
formalno sklenil delovno razmerje. 

Najbolj pereč problem na področju nezakonitega zaposlovanja 
so taksisti in manjši gostinski lokali. 

Še vedno velja, da so med prijavitelji redko delavci sami, če pa že 
podajo prijavo, storijo to največkrat po prenehanju dela, ko niso 
prejeli dogovorjenega plačila. Na nekaterih območjih se dogaja, 
da delavci pobegnejo z delovišča, s čimer pripomorejo, da kršilcev 
ne odkrijejo. 

Prijave v zvezi z nezakonitim zaposlovanjem nam pošilja tudi 
služba za nadzor, ki so jo ustanovili pri zavodu za zaposlovanje. 
Prijav v zvezi z nezakonitim zaposlovanjem je več in povečini so 
vse utemeljene. Zaradi izvajanja skupnega nadzora se je povečalo 
tudi število odkritih kršitev. 

Pri odkrivanju črnega zaposlovanja je precej ovir, med njimi interes 
delavcev, da ne sklenejo pogodbe o zaposlitvi. 

Usmerjene akcije, v katerih smo pregledovali problematične 
dejavnosti, so imele po mnenju inšpektorjev pozitivne učinke. 
Menimo, da bi morale biti same akcije nekoliko bolj dodelane, da 
bi ukrepi res prizadeli tiste, ki so najpogostejši kršilci na tem 
področju (avtoprevozniki, taksisti, delo v obratovalnicah v 
popoldanskem času...). 

Z delavci policije smo sodelovali predvsem pri pregledih v 
dejavnostih, kjer pogosto zaposlujejo tujce, kar je tudi imelo ugodne 
rezultate. 

Ob inšpekcijskih pregledih smo ugotovili, da nekateri samostojni 
podjetniki posamezniki pogodb o zaposlitvi ne predložijo v 
registracijo pristojnemu upravnemu organu v zakonitem 
tridnevnem roku, temveč s časovnim zamikom. 

Nadzor nad sklenitvami delovnega razmerja je mogoč pri 
samostojnih podjetnikih posameznikih (datum registracije na 
upravni enoti), v gospodarskih družbah pa ne vedno. Delodajalec 
- družba lahko z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi od dneva, 
ko je bil opravljen inšpekcijski nadzor, do takrat, ko predložijo 
pogodbo, pa tudi v primerih, ko se delavcu, zaposlenemu v družbi, 
z zapisnikom naloži, da mu delodajalec še isti dan predloži pogodbo 
o zaposlitvi. Direktor družbe ali pooblaščena oseba v takšnih 
primerih pojasnjuje, da je rok za prijavo v pokojninsko zavarovanje 
osem dni po sklenitvi pogodbe. Na tak način se izogne plačilu 
mandatne kazni, saj ima delavec sklenjeno delovno razmerje s 
pisno pogodbo o zaposlitvi. 

Iz nekaterih enot poročajo, da se delo na 'črno' še vedno pojavlja, 
da pa je ugotovljenih kršitev manj kot v prejšnjih letih. Delno je k 
temu pripomogel poostren nadzor, delno pa višina denarne kazni. 
Mandatne kazni izrekajo za vsakega posameznega delavca, 
zaposlenega na nezakonit način, predlog za uvedbo postopka 
pred sodnikom za prekrške proti delodajalcu pa je le en sam, ne 
glede na število delavcev, ki jih je zaposloval na nezakonit način. 
Delodajalci se vsaj v polovici primerov odločijo, da bodo vložili 
ugovor zoper izrečeno mandatno kazen, zlasti ko so na nezakonit 
način zaposlili več delavcev in ko računajo, da bo zadeva pred 
sodnikom za prekrške zastarala. 

Inšpektorji so odkrili 530 primerov zaposlovanja v nasprotju z 12. 
členom zakona o delovnih razmerjih. Največ, kar 167, jih je bilo v 
dejavnosti gostinstva. 
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Slika 14: Delež ugotovljenih kršitev v zvezi z zaposlovanjem po 12. členu ZDR glede na dejavnost v letu 1999 

4.2.5 Predhodni zdravstveni pregledi 

Določbe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju v zvezi s predhodnimi zdravstvenimi pregledi 
delodajalci praviloma spoštujejo, saj jih na to opozorijo na zavodu 
za zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje. Kljub temu 
pa še vedno prihaja do kršitev. Znani so primeri, ko so bile osebe 
prijavljene na zavodu za zaposlovanje in prejemale nadomestilo 
ali so sklenile delovno razmerje za določen čas. 

Ponavadi gre za ugotavljanje splošne zdravstvene sposobnosti 
delavcev, le redko pa jih napotijo na specialne zdravstvene 
preglede. Delodajalci stroške pogosto naprtijo delavcem. 

Delodajalci se pogosto izgovarjajo, da ne poznajo predpisov s 
tega področja, predhodne zdravstvene preglede zamenjujejo s 
tako imenovanimi živilskimi. 

Inšpektorji najpogosteje ukrepajo s predlogom za postopek pred 
sodnikom za prekrške. 

Drugo vprašanje je ime zavezanca, ki bo plačal preglede. Niso 
redki primeri, ko delodajalci delavcem pri prvi plači trgajo stroške, 
ki so jih imeli, ko so zaposlili delavca, torej tudi stroške predhodnih 
zdravstvenih pregledov. Prepričani so, da teh stroškov niso dolžni 
nositi sami. 

Kršitev predpisov v zvezi s predhodnimi zdravstvenimi pregledi 
je bilo 101. 

4.2.6 Kršitve 121. in 122. člena zakona o delovnih 
razmerjih 

Po 121. členu zakona o delovnih razmerjih so samostojni podjetniki 
dolžni predložiti pogodbe o zaposlitvi v treh dneh po sklenitvi v 
presojo zakonitosti pristojnemu upravnemu organu. Ta naj bi 
opravil kontrolo in ugotavljal, ali so pripravljene v skladu z 
zakonom, kolektivnimi pogodbami ter drugimi predpisi. Vendar je 
kontrola pogosto pomanjkljiva. V pogodbah o zaposlitvi še vedno 
niso dogovorjene tiste pravice, obveznosti in odgovornosti, kot 
jih določa zakon, kolektivna pogodba ali drugi predpisi. Če pa že, 
so ponavadi v manjšem obsegu, kot jih določa veljavna 
zakonodaja. 

To določilo naj bi bilo varovalen ukrep, doslednost in strokovnost 
upravnih delavcev naj bi zagotavljali, da je sklenjena pogodba o 
zaposlitvi po vsebini skladna z zakonom. 

Inšpektorji opažajo, da se pri drugih pravno-organizacijskih 
oblikah, za katere 121. člen ne velja, dogaja, da delavci pogodbe 
podpišejo, ne prejmejo pa enega izvoda. Pri individualnih delovnih 
sporih imajo zaradi tega velike težave na sodišču, ker nimajo 
dokazov. Inšpektorji predlagajo, da bi veljavnost 121. člena 
postopno razširili na vse pravno-organizacijske oblike, ki jih 
predvideva zakon o gospodarskih družbah. V registru pogodb o 
zaposlitvi lahko inšpektor za delo ali druga oseba, ki izkaže pravni 
interes, najde koristne informacije. 

Pogoste so zaposlitve, še preden je registrirana pogodba o 
zaposlitvi, češ da je delavec na poskusnem delu. 

Delodajalci pogosto ne upoštevajo tridnevnega roka za registracijo 
pogodb o zaposlitvi. Vendar upravne enote registracijo opravijo 
tudi po tem roku, kar inšpektorji priznajo z vidika varstva pravic 
delavcev. Nasprotno pa so na zavodu za zdravstveno 
zavarovanje doslednejši in prijav zunaj osemdnevnega roka ne 
izvajajo. 

Inšpektorji so ugotovili 36 primerov kršitev 121. in 122. člena 
zakona o delovnih razmerjih. 

4.2.7. Objava delovnih mest 

Prosta delovna mesta se prijavljajo pri zavodu za zaposlovanje. 
Takrat se opiše tudi delovno mesto in pogoji za zasedbo. Dogaja 
se, da delodajalec sklene delovno razmerje z delavci v nasprotju 
z dano potrebo, in sicer za slabša dela, predvsem glede na 
razvrstitev v tarifni razred. Delavce razporedi na nižje vrednoteno 
delovno mesto. 

Prijave in ugotovitve tovrstnih kršitev so maloštevilne, skoraj brez 
izjeme pa so v poletnih mesecih in v zvezi z zaposlovanjem na 
šolah. Ugotovljenih kršitev in ukrepov je na splošno zelo malo. 

Bile so le štiri kršitve v zvezi z razpisom prostih delovnih mest. 
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4.3. POGODBA O DELU 

4.3.1. Splošno 

Sklepanje pogodb o delu v nasprotju z 107. členom zakona o 
delovnih razmerjih je ena od najpogostejših kršitev delovnopravnih 
predpisov. Inšpektorji menijo, da je stanje zelo kritično, saj je 
kršitev veliko, prav toliko pa jih niti ne odkrijejo in ostanejo 
nekaznovane. 

Najpogostejše oblike kršitev so: 
- delodajalci ne prijavijo potrebe po delavcih, 
- pogodba o delu ne vsebuje obveznih postavk, 
- delodajalci zavoda ne obvestijo o tem, da so sklenili pogodbo o 

delu, 
- delavca ne prijavijo v zavarovanje za poškodbe pri delu in 

poklicne bolezni, 
- delo presega zakonsko dovoljene časovne okvire, 
- delodajalci ne vodijo evidenc o številu delavcev in številu ur, ki jih 

ti delavci opravijo na podlagi pogodbe o delu. 

Najštevilnejše so kršitve v zvezi s prijavo v zavarovanje. 

Večina delodajalcev sklepa pogodbe o delu, in to v vseh 
dejavnostih, v neverjetnem obsegu. Največ kršilcev je v 
dejavnostih gostinstva, trgovine, gradbeništva, prevozništva, kjer 
lahko poslujejo z gotovino, pa tudi v vzgoji in izobraževanju. 
Delodajalci največkrat prikrivajo redno zaposlitev. 

Največkrat ima delavec, ki dela po pogodbi o delu, že sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem. Plačila se pogosto 
ne izplačujejo mesečno, če pa se, se za opravljeno delo 
obračunajo zakonsko dovoljene ure (največ osem ur tedensko). 
Različna plačila dejansko opravljanih ur dela delodajalci izplačujejo 
v gotovini, na 'roke'. 

Po pogodbi o delu lahko delajo tudi občani, ki prejemajo nadomestilo 
za čas brezposelnosti. Z delodajalcem se dogovorijo, da po pogodbi 
prejmejo 10.000,00 tolarjev, kar je najvišji znesek, da še obdržijo 
polno nadomestilo. Nemogoče je ugotoviti, koliko ur prevzemniki 
dejansko delajo. Najpogosteje niso prijavljeni za primer poškodbe 
pri delu in poklicne bolezni. 

Pogosto se je dogajalo, da ob inšpektorjevem obisku delodajalca 
ni bilo ali pa ni imel ustrezne dokumentacije. Dostavil jo je kasneje 
in dokazoval, da ima z delavcem, ki je ob inšpekcijskem 
nadzorstvu delal, sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. 

Sklepanje navideznih pogodb o delu je v nasprotju s časovnimi 
omejitvami, ki jih določa zakon. 

V nekaterih primerih imajo delodajalci pogodbe o delu pripravljene 
za vsak primer, vendar ne pomislijo, da morajo biti ti delavci 
zavarovani za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Teh 
prijav ponavadi ni ali pa jo vložijo, ko že preteče rok za vložitev. 

Delodajalci s pogodbami o delu prikrivajo delovno razmerje, saj bi 
morali biti delavci, ki delajo po pogodbi, v rednem delovnem 
razmerju, glede na število opravljenih ur. Narava dela je taka, da 
opravljajo redno dejavnost samostojnih podjetnikov ali pravnih 
oseb, delo ni začasno, občasno ali kratkotrajno, temveč zahteva 
sklenitev rednega delovnega razmerja. Pogosto delodajalci 
sklepajo pogodbe za nazaj. Delavci jih prijavijo šele, ko jim 
delodajalec noče izplačati zasluženega denarja ali ko se kako 
drugače spre z delodajalcem. 

Pogodbe o delu se sklepajo tudi za delo s krajšim delovnim časom, 
saj bi delavec glede na opravljeno količino dela lahko sklenil 
delovno razmerje s krajšim delovnim časom od polnega. 

Nekateri inšpektorji izpostavljajo možnost delodajalca, da z 
delavcem sklene pogodbo o delu po zakonu o obligacijskih 
razmerjih, ne pa po zakonu o delovnih razmerjih, za presojo 
katerih inšpektorji niso pristojni. So primeri, ko delodajalci sklenejo 
pogodbo o delu po zakonu o obligacijskih razmerjih za 
sistemizirano delovno mesto, ko je delavec dalj časa odsoten z 
dela zaradi bolezni. To pa je v nasprotju z določilom 107. člena 
zakona o delovnih razmerjih. 

Inšpektorji so ugotovili 266 primerov sklenitev pogodb v nasprotju 
z zakonom o delovnih razmerjih. 

4.3.2 Kršitve v zvezi s 110. členom ZDR 

Po poročilih inšpektorjev je prijavljanje potrebe po delu zavodu za 
zaposlovanje izjema. Ponavadi delodajalci zavod obvestijo o 
sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, tako da jim pošljejo izvod pogodbe 
ali njeno kopijo. Izvajanje 110. člena kaže, da so delodajalci zelo 
nedosledni, čeprav se dogaja, da morajo pri tem, ko izpolnjujejo 
ukrepe inšpektorjev, referente na zavodu prepričevati, da je prijava 
potrebe po delu obvezna. 

V nekaterih enotah niti enkrat niso odkrili nepravilnosti v zvezi s 
členom ZDR glede vodenja ustreznih evidenc in obveščanja 
zavoda enkrat letno o številu delavcev, ki delajo na podlagi pogodb 
o delu. Včasih je o podatkih v zvezi s številom opravljenih ur 
mogoče sklepati iz obračuna plače po pogodbi o delu. Vendar te 
skoraj nikoli ne kažejo točnega obsega takega dela. Delavci 
žpazijo', da dejansko delo ne presega zakonsko dovoljene 
časovne omejitve. Pri nadzoru je delodajalec dolžan predložiti 
tudi potrdila o plačilu davkov in prispevkov, vendar je nemogoče 
nadzorovati, koliko je bilo v resnici opravljenih delovnih ur. 

V poročevalskem obdobju je bilo odkritih 161 kršitev 110. člena 
zakona o delovnih razmerjih. 

4.3.3 Kršitve v zvezi s 130. členom ZDR 

Po zakonodaji delavec ne sme opravljati poslov iz obrtnikove 
redne dejavnosti. Pogodba o delu pri samostojnem podjetniku je 
največkrat sklenjena za opravljanje del iz njegove redne dejavnosti. 
Pri tem je največkrat kršen 45. člen kolektivne pogodbe med 
delavci in zasebnimi delodajalci. Inšpektorji opozarjajo, da je 
formulacija redne dejavnosti glede na ZGD zastarela, omenjeni 
člen pa neusklajen s prvim odstavkom 107. člena ZDR, ker še 
vedno vsebuje omejitev pogodbenega dela na 90 delovnih dni v 
koledarskem letu. Pri tem ni jasno, ali je bilo to storjeno namenoma 
ali gre za pomoto. 

Inšpektorji poročajo o 31 kršitvah omenjenega člena zakona o 
delovnih razmerjih. 

4.4. DELOVNI ČAS 

4.4.1 Zaposlitev za določen čas 

Iz letnih poročil o delu posameznih enot inšpektorata izhaja, da 
zaposlovanje za določen čas ostaja enako pereče kot v prejšnjih 
letih. 

Čeprav naj bi bilo zaposlovanje delavcev za določen čas izjema 
in dovoljeno le, če so izpolnjeni taksativno našteti razlogi v zakonu 
o delovnih razmerjih, ki ureja ta delovnopravni institut, je takšna 
oblika zaposlovanja postala pravilo predvsem pri manjših 
delodajalcih. Manjše družbe in samostojni podjetniki pa tudi večje 
družbe niso nobena izjema. Znani so primeri, ko so vsi delavci, ali 
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velika večina, zaposleni za določen čas. To se dogaja tudi v 
šolstvu in zdravstvu. 

Inšpektorji ugotavljajo, da delodajalci zaposlujejo delavce na tak 
način zaradi tržne naravnanosti gospodarstva in negotovosti pri 
poslovanju. Poleg tega institut uporabljajo tudi kot poskusno delo. 
Pri zaposlitvi za določen čas je zelo enostavno prekiniti delovno 
razmerje. Delodajalci se na ta način poskušajo izogniti morebitnim 
postopkom ugotavljanja presežnih delavcev in s tem povezanim 
stroškom. Za delavce pomeni delovno razmerje, sklenjeno za 
določen čas, stalno negotovost v zvezi z zaposlitvijo. Delodajalci 
pa jih hočejo na tak način disciplinirati in doseči, da bodo pri delu 
bolj učinkoviti. 

Najpogostejša kršitev v zvezi z zaposlovanjem za določen čas 
ostaja zaporedno sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas z 
istim delavcem, na istem delovnem mestu, iz istega razloga - 
torej podaljševanje delovnega razmerja za določen čas. Za to 
uporabijo anekse ali sklepe. Pri tem inšpektorji žal ugotavljajo, da 
je pravilnik o postopku prijave in objave prostega delovnega mesta 
ter o načinu sporočanja podatkov zavodu ne le uvedel pojem 
podaljševanja delovnega razmerja za določen čas, ki ga v zakonu 
o delovnih razmerjih ni, ampak tudi določil, da v takšnem primeru 
ni potrebna prijava prostega delovnega mesta. Ob že uveljavljeni 
praksi zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki tudi ne zahteva 
ponovne prijave v zavarovanje, če ni bilo prekinjeno, so inšpektorji 
ostali brez argumenta, da bi prepričali delodajalce o doslednem 
izvajanju 17. člena zakona o delovnih razmerjih. Zakon ne pozna 
podaljševanja. Ko preteče ena pogodba za določen čas, pomeni 
zaposlitev istega delavca za določen čas na istem delovnem 
mestu, iz istega razloga, novo zaposlitev, ki jo je treba kot tako 
formalno urediti. 

Da bi se izognili sklenitvi delovnega razmerja za nedoločen čas, 
ponavadi delodajalci delovno razmerje za določen čas prekinejo 
za dva do tri dni in potem z istim delavcem sklenejo novo pogodbo 
o zaposlitvi za določen čas. Nekatera sodišča ne štejejo 
'podaljševanja' delovnega razmerja za določen čas kot kršitev 
delovne zakonodaje, spet druga odločijo v prid delavcu in odredijo 
sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas. Pogosto ostanejo 
delavci na delu tudi po preteku časa, za katerega je sklenjeno 
delovno razmerje, ne da bi sklenili novo pogodbo o zaposlitvi ali 
'podaljšali' staro. V takih primerih poskuša inšpektor z odločbo 
doseči sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas. Če 
delodajalec tega ne stori, inšpektor napoti delavca, da vloži 
zahtevo za varstvo pravic, najprej pri delodajalcu. Če z zahtevkom 
pri njem ne uspe, ga vloži na delovno sodišče, ki je pristojno, da 
odloča o transformaciji delovnega razmerja (18. člen zakona o 
delovnih razmerjih). 

Nič manj pogoste niso kršitve, ko delodajalci ne navedejo razlogov 
za sklenitev delovnega razmerja za določen čas. Najpogosteje 
gre za 'povečan obseg' dela, redkeje za kaj drugega. Delodajalci 
navedejo tudi razloge, ki jih v zakonu ni. V takšnih primerih 
inšpektorji odredijo sklenitev delovnega razmerja za nedoločen 
čas (pri delodajalcih, ki večkrat sklepajo delovno razmerje za 
določen čas in zavoda za zaposlovanje ne obvestijo o potrebi po 
delavcu) ali pa uskladitev pogodb o zaposlitvi za določen čas s 
17. členom zakona o delovnih razmerjih (pri prvič sklenjeni pogodbi 
o zaposlitvi). 

V pogodbah o zaposlitvi za določen čas je pogosto nepravilno 
določen letni dopust, sicer pa so nepravilnosti podobne kot pri 
zaposlitvah za nedoločen čas. Poleg tega pogodbe o zaposlitvi 
za določen čas pogosto nimajo opredeljenega časa trajanja. 
Inšpektorji pri pregledih naletijo tudi na primere, ko delodajalci 
popravljajo datume ali roke, do katerih je sklenjena pogodba o 
zaposlitvi. Popravki so storjeni v nasprotju z voljo delavca ali celo 
brez njegove vednosti. Takrat izdajo ureditveno odločbo, s katero 

delodajalcem naložijo, da pogodbe o zaposlitvi za določen čas 
uskladijo s 17. členom zakona o delovnih razmerjih in v njih 
navedejo razloge za sklenitev delovnega razmerja in/ali čas 
trajanja, oziroma delavca napotijo na delovno sodišče. 

Po statistično obdelanih mesečnih evidencah o delu inšpektorjev 
so ti v letu 1999 ugotovili 226 kršitev v zvezi z zaposlovanjem za 
določen čas, vendar ocenjujemo, da jih je še dosti več, vseh pa 
žal ni bilo mogoče odkriti. 

4.4.2 Delo prek polnega delovnega časa 

Na podlagi inšpekcijskih pregledov ni mogoče realno ugotavljati 
stanja in kršitev z zvezi z nadurnim delom. Če sodimo po prijavah, 
ga je precej in pogosto presega zakonsko določene okvire. V 
drugi polovici leta se je povečalo število prijav čezmernega 
nadurnega dela v trgovinah, predvsem v velikih nakupovalnih 
centrih. Skoraj nemogoče je ugotoviti dejanski obseg nadurnega 
dela, kadar ni evidenc ali pa so te prilagojene in okleščene tako, 
da iz njih niso razvidne kršitve predpisov. 

Delo prek polnega delovnega časa pa ne pomeni le nadurno delo. 
Inšpektorji so se ponekod še večkrat ukvarjali s prerazporejanjem 
delovnega časa in posledično z zagotavljanjem izravnave 
presežnih ur ter določanjem izmen in deljenim delovnim časom. 
Ugotavljamo, da delodajalci, z izjemo večjih proizvodnih družb, 
nimajo pravih načrtov izrabe delovnega časa. Delovni koledar 
delajo pogosto sproti in ne za daljše časovno obdobje ali za vse 
leto. Pri manjših se pogosto dogovarjajo kar sproti. 

Najpogostejši razlog za opravljanje dela prek polnega delovnega 
časa, ki se pogosto konča s prekoračitvijo zakonsko določenih 
okvirov, je, da je treba izpolniti naročila do rokov (predvsem tujih 
partnerjev). V takšnih primerih delodajalci pogosto odrejajo delo 
prek polnega delovnega časa. Če naročila pravočasno ne končajo, 
pomeni, da bodo izgubili trg. Nekateri nadure obračunavajo v 
skladu s predpisi, drugi pa jih pišejo v dobro. Ponekod imajo način 
izrabe presežnih ur opredeljen v aktu, drugje pa je stvar dogovora. 
Nekje obračunajo dvajset nadur na mesec, druge ure pa drugače 
porabijo. 

Preračun viška ur sezonskih delavcev po 41. členu ZDR se, po 
ugotovitvah inšpektorjev, v praksi uporablja le redko. To velja tudi 
za dejavnost gradbeništva. Morda delavci ne poznajo tega 
inštituta, saj ga morajo zahtevati sami. 

Delodajalci ne vodijo evidence o opravljenih urah dela v skladu z 
zakonom o evidencah na področju dela. Teh kršitev je bilo največ 
v dejavnosti gostinstva, zaradi česar je nemogoče preveriti 
navedbe v prijavah o čezmernem delu prek polnega delovnega 
časa. Mesečno evidenco včasih vsak zase vodijo delavci sami. 

Poseben problem Je bilo delo prek polnega delovnega časa v 
dejavnosti trgovine. Prijav je bilo veliko, prav tako tudi ugotovljenih 
kršitev. Ocenjujemo pa, da je večina kršitev v zvezi s 
spoštovanjem predpisov, ki urejajo delovni čas, ostala neodkritih 
in nekaznovanih. Razlog lahko pripišemo dejstvu, da delodajalci 
ne vodijo ustreznih evidenc o številu opravljenih ur zaposlenih. 
Navedbe v prijavah je zato nemogoče preveriti. Pritožbe ali 
zaprosila za posredovanje ali varstvo pravic delavcev so zlasti 
pogoste pred prazniki. 

Poleg dejavnosti trgovine so kršitve pogoste tudi v dejavnosti 
gostinstva in gradbeništva. 

Delodajalci se izognejo evidenci opravljenih ur prek polnega 
delovnega časa tudi tako, da ko plačujejo delo prek polnega 
delovnega časa, ga prikažejo le del, ki je še v mejah zakonsko 
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določenega. Preostali del izplačajo kot stimulativni del plače ali pa 
se ure kompenzirajo, vendar v razmerju 1:1. Pogosto pa 
delodajalci plačo za delo prek polnega delovnega časa na plačilnih 
listah zapišejo kot druge stroške, npr. dnevnice in potne stroške. 

Največ kršitev v zvezi z delom preko polnega delovnega časa je 
v dejavnostih gostinstva, gradbeništva (predvsem zaradi 
sezonske narave) in trgovine ter v dejavnosti tekstilne industrije. 
Tudi samostojni podjetniki ne upoštevajo zakonske omejitve 
tedenskega delovnega časa, ki naj bo štirideset ur, kar navaja 
tudi kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci. 
Nekateri delodajalci imajo še vedno dvainštirideseturni delovni 
teden. 

Včasih obstojajo razlogi za sklenitev delovnega razmerja za 
določen čas, npr. povečan obseg dela ali podaljšanje 
obratovalnega delovnega časa. Vendar se delodajalci največkrat 
ne odločajo za takšne vrste zaposlitev, temveč pokrijejo potrebe 
z delom prek polnega delovnega časa. Inšpektorji tako ravnanje 
povezujejo s premajhnim številom delavcev, kar se pokaže 
predvsem med sezono, ob vikendih in med prazniki. Delodajalci 
ga opravičujejo, češ da v v tako kratkem času ne morejo izpolniti 
naročila, ki pomeni povečan obseg dela, ne morejo pa tudi najti in 
zaposliti primerno kvalificiranih in usposobljenih delavcev. 

Ure prek polnega delovnega časa največkrat niso plačane, 
deponirane so za mrtvo sezono, delavci jih takrat porabijo, ne da 
bi delodajalec izdal ustrezne sklepe. 

Iz nekaterih enot poročajo o nekoliko manjšem številu kršitev kot 
v prejšnjih obdobjih. 

Inšpektorji so odkrili 98 kršitev določb, ki urejajo delo prek polnega 
delovnega časa. 

4.4.3 Delovni čas, krajši od polnega 

Pri delodajalcih, ki sklenejo delovno razmerje z delovnim časom, 
krajšim od polnega, se inšpektorji najpogosteje srečajo z vprašanji 
v zvezi s pravico do odmora med delom ter izplačilom regresa za 
prehrano in regresa za letni dopust. Ugotavljajo, da delodajalci 
dejansko niso seznanjeni z določbami zakonodaje, ki urejajo 
sporna vprašanja. 

Delodajalce v zadnjem času zelo zanima, kako je z delovnim 
razmerjem z delovnim časom ki je krajši od polnega. Inšpektorji 
se sprašujejo, ali bodo začeli zaposlovati na tak način, da bi se 
izognili davščinam pri pogodbenem delu. 

V poročevalskem obdobju je bilo le 7 takih kršitev. 

4.4.4 Nočno delo 

Poročila inšpektorjev v zvezi z nočnim delom so zelo skopa ali pa 
jih sploh ni. Kaže, da to področje ni sporno. Slednje potrjuje tudi 
dejstvo, da so inšpektorji naleteli le na tri primere kršitev določil, ki 
urejajo nočno delo. 

V nekaterih enotah še vedno ugotavljajo kršitve v zvezi z nočnim 
delom žensk. Gre za zagotavljanje obdobnih zdravstvenih 
pregledov, vendar delodajalci tudi to kršitev poskušajo postopoma 
odpraviti. Pojavlja se predvsem v tekstilni industriji, kjer je nočnega 
dela žensk največ. 

Omeniti velja tudi kršitev, ko delodajalci delavcem na nočnem 
delu ne nudijo toplega obroka. 

4.5. POČITKI, ODMORI IN LETNI DOPUST 

4.5.1 Odmori in počitki 

Vprašanje zagotavljanja odmorov in počitkov obravnavamo le ob 
prijavah. Kršitve je na pregledih težko ugotoviti, ker ni evidenc. 

Ponekod je to vprašanje združeno z delom preko polnega 
delovnega časa. 

Kršitve so zaznavne predvsem pri samostojnih podjetnikih in 
sezonskih delavcih, vendar inšpektor zanje zve šele, ko je 
delovno razmerje delavcu že prenehalo in mu delodajalec ni 
izplačal plače. 

Inšpektorji poročajo, da se odmori med delovnim časom 
zagotavljajo, drugače pa je z zagotavljanjem dnevnega odmora, 
kadar morajo delavci delati več kot poln delovni čas. Obstoječa 
zakonodaja in kolektivne pogodbe tega ne obravnavajo. 

Kršitev je največ v tekstilni industriji, gradbeništvu in trgovini. 

Pri usmerjeni akciji nadzora nad spoštovanjem predpisov v 
dejavnosti gostinstva in turizma so bile ugotovljene nepravilnosti 
v zvezi s počitki in odmori med sezono, ko delodajalec delavcu ni 
omogočil počitka med dvema delovnima dnevoma. Med sezono 
so delavci opravili višek ur, ki ga bodo porabili v zimskem času. V 
kolektivni pogodbi za gostinsko in turistično dejavnost je 
opredeljeno, da mora delavec presežek delovnih ur porabiti do 
konca maja naslednje leto. Če je bila podana prijava, se je 
delodajalec izgovarjal, da je delavcu omogočil izrabiti višek ur kot 
dela proste ure. 

Po mnenju inšpektorjev je kršitev več v manjših gospodarskih 
družbah, pri samostojnih podjetnikih, v dejavnosti gostinstva in 
turizma, v manjših lokalih in obratovalnicah, kjer ni mogoče 
zagotavljati izmenskega odmora, saj je v izmeni zaposlen en 
sam delavec. Enako vprašljiv je odmor tudi pri štiriurnem delovniku. 

V zvezi z odmori in počitki je bilo 32 krSItev delovnopravne 
zakonodaje. 

4.5.2 Kršitve pravice do letnega dopusta 

Na tem področju je še vedno veliko kršitev, saj se letni dopust 
največkrat obravnava na podlagi ustne vloge delavca, ki jo ustno 
odobri delodajalec. Inšpektorji oboje opozorijo, da je treba izrabo 
letnega dopusta odobriti pisno, pa naj gre za načrtovan letni dopust 
ali dopust, ki se odobri na podlagi dogovora. Delavec navadno ne 
prejme sklepa o določitvi letnega dopusta. 

Do kršitev pravice do letnega dopusta prihaja ponavadi, ko 
preneha delovno razmerje med letom, za katerega je bil dopust 
odmerjen in ob sklenitvi delovnega razmerja za določen čas. 
Kršitve se pojavljajo tudi, ko so delavci opredeljeni kot presežni in 
jim delodajalec med odpovednim rokom ne prizna pravice do 
izrabe letnega dopusta. Več kršitev je tudi v dejavnostih, kjer 
kolektivna pogodba nima razdelanih kriterijev in meril za določanje 
dopusta, kadar delodajalci uporabljajo le SKPGD in nimajo splošnih 
aktov, v katerih bi opredelili pravico in način izrabe letnega dopusta. 
Poleg prenehanja delovnega razmerja sredi leta in delovnega 
razmerja za določen čas se kršitve pojavljajo tudi po daljši 
odsotnosti z dela zaradi bolezni. Delavci, zaposleni za določen 
čas, si dopusta pogosto ne morejo privoščiti ali si zanj ne upajo 
prositi. Velike razlike so tudi med delodajalci samimi. Večji praviloma 
omogočajo izrabo letnega dopusta tudi tistim delavcem, ki so 

20. junij 2000 121 poročevalec, št. 43 



zaposleni za določen čas. Hkrati imajo tudi razdelane kriterije za 
določanje dolžine dopusta. V manjših družbah teh kriterijev 
ponavadi nimajo in jih tudi ni v panožnih kolektivnih pogodbah. 
Tako delavci ne vejo, koliko dopusta jim pripada, ali pa je trajanje 
odvisno izključno od nadrejene (odgovorne) osebe. 

Delodajalci se z delavci ne želijo sporazumevati o letnem dopustu 
in pogosto ne upoštevajo zakonske določbe, ki nalaga, da morajo 
delavci izrabiti najmanj dvanajst dni letnega dopusta neprekinjeno. 
Težava nastane pri delavcih, ki letnega dopusta niso mogli izrabiti 
iz objektivnih razlogov, kot so odsotnost z dela zaradi bolezni ali 
porodniškega dopusta ali zaradi nege otroka. 

Delavcem, ki opravljajo težka in zdravju škodljiva dela, delodajalci 
pogosto ne priznavajo povečanega letnega dopusta. To velja tudi 
za starejše delavce in invalide s telesno okvaro. 

V pogodbah o zaposlitvi delodajalci ne opredelijo letnega dopusta 
po vseh kriterijih kolektivne pogodbe. Delavcem določijo le skupno 
število dni dopusta ali pa upoštevajo le nekatere kriterije kolektivne 
pogodbe. Ponavadi določajo le minimalno količino letnega dopusta, 
ne priznajo pa povečanj, čeprav so za to izpolnjeni vsi pogoji. 
Samostojni podjetniki zaposlenim na začetku leta ne vročijo 
sklepov o višini letnega dopusta, ampak ga določijo sproti in ustno. 

V zvezi z vprašanji delavcev o ovirah pri izrabi letnega dopusta 
zaradi delovnega razmerja za določen čas gre očitno za denar, 
kar pomeni, da bi dopust že pozabili, denarja pa ne. Pri prenehanju 
delovnega razmerja za določen čas delodajalci pogosto 'pozabijo', 
da delavec še ni izrabil vsega letnega dopusta. Do pomanjkljivosti 
prihaja tudi, ker delovni čas ni načrtovan.Težave so tudi pri prenosu 
preostalega dopusta v naslednje koledarsko leto. 

Dogaja se, da delavci dopust porabijo po dnevih, celo po urah in 
kadar delodajalec nima ustreznega dela. Delodajalec pogosto ne 
odmerja letnega dopusta vsako leto. 

Če ugotovimo kršitve, predlagamo uvedbo postopka pred 
sodnikom za prekrške, delavca pa napotimo na pristojno delovno 
sodišče. 

Odkrili smo 99 primerov kršitev pravice delavcev do letnega 
dopusta. 

4.5.3 Kršitve v zvezi z dnevnimi in tedenskimi počitki 

Čedalje več je kršitev, ko delodajalci delavcem ne omogočajo 
tedenskega počitka najmanj štiriindvajset ur na nedeljo ali pa en 
dan v naslednjem delovnem tednu. Kršitve so zlati pogoste v 
gradbeništvu, kjer so gradbišča oddaljena od sedeža družbe, ter 
pri voznikih v mednarodnih prevozih. Delodajalci pogosto kar 
'pozabijo' na zagotavljanje ustreznega počitka. V takšen način 
dela pogosto silijo tudi delavci sami, saj želijo kar najhitreje končati 
delo in biti nato čimveč prosti. 

Inšpektorji ukrepajo z ureditveno odločbo in predlogom za uvedbo 
postopka pred sodnikom za prekrške. 

Ugotovljenih je bilo 20 primerov kršitev v zvezi z zagotavljanjem 
dnevnega in tedenskega počitka. 

4.6. SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA S 
PRIPRAVNIKOM 

Bilo je nekaj nepravilnosti, ker program sploh ni bil izdelan oziroma 
ga niso izvajali. Tudi mentor ni bil določen, če pa je bil, potem 
njegova plača ni bila ustrezno spremenjena.V nekaterih primerih 
se je pripravniška doba nezakonito podaljšala, če je bil pripravnik 

odsoten z dela zaradi bolezni, ali skrajšala. Dogaja se, da 
pripravniškega izpita ne izvajajo ali onemogočajo opravljanje izpita. 
Inšpektorji ugotavljajo, daje priprava programov, izdajanje sklepov 
o prenehanju delovnega razmerja nestrokovno. V enem primeru 
so kršili predpise, ko je delavka opravljala pripravništvo, ne da bi 
za opravljeno delo prejela plačilo. 

Iz poročil enot je razvidno, da večjih kršitev na tem področju ni 
bilo ali jih nismo odkrili. 

Ugotovljenih je bilo le 7 kršitev. Inšpektorji so predvsem nudili 
pravno pomoč glede možnosti zaposlovanja pripravnikov. 

4.7. PLAČILO PRISPEVKOV 

Do kršitev pri plačevanju prispevkov pride, ko delodajalci nimajo 
sredstev za tekoče izplačevanje plač oziroma zaostajajo za 
mesec ali več. Jasno je, da je to najtežje za delavce, katerih 
socialna varnost je ogrožena, pa tudi za delodajalce, ki jim je 
posledično lahko izrečen tudi ukrep prepovedi opravljanja 
dejavnosti in uporabe sredstev, dokler ne odpravijo nepravilnosti. 
Kršitve niso omejene le na določeno kategorijo delodajalcev, 
pojavljajo se tako pri majhnih kot večjih delodajalcih. 

Največ nepravilnosti je pri plačevanju prispevkov za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje ter za primer brezposelnosti. Zato bi 
morali nadzor poostriti. Menimo, da bi morale tudi institucije, ki so 
pristojne za urejanje tega področja, spremeniti način dela. Če bi 
posamezne službe dosledneje opravljale nadzor, se ne bi zgodilo, 
da samostojni podjetnik ne bi plačeval prispevkov za socialno 
varnost in ustvaril dolg 15 milijonov tolarjev. Isti delodajalec je 
kljub neplačanim prispevkom brez težav prijavil novega delavca 
in tudi zanj ni plačeval prispevkov. Enega delodajalca je inšpektor 
ovadil za kaznivo dejanje po 209. členu kazenskega zakonika, 
obravnavajo pa še nekaj podobnih primerov, pri katerih bodo 
verjetno ukrepali enako. Poudarjamo, da je izredno težko opraviti 
inšpekcijske preglede pri teh delodajalcih, ker se izmikajo in se 
ne odzivajo vabilom, zato inšpektorji pogosto odredijo prisilno 
privedbo. Po mnenju nekaterih inšpektorjev bi bilo treba spremeniti 
način izvršbe, kot ga poznata zavoda za pokojninsko in invalidsko 
ter zdravstveno zavarovanje. 

Glede plačevanja prispevkov opozarjamo na dve skrajnosti: 
likvidnostne težave povzročajo neredno izplačevanje plač, njihovo 
zmanjševanje, neplačevanje prispevkov in nato neizplačevanje 
plač ali izplačevanje v gotovini, kar delavcem ne zagotavlja 
socialne varnosti. Druga skrajnost pa je, ko delodajalec zavestno 
krši predpise o plačah in prispevkih za socialno varnost, delavce 
zaposluje za določen čas ali sklene fiktivno pogodbo, vendar 
delavca ne prijavi v zavarovanje. Ukrepi, ki jih inšpektorji izrečejo 
v teh primerih, so praviloma učinkoviti (prepoved opravljanja 
dejavnosti, dokler ne odpravijo nepravilnosti), če gre za izigravanje 
zakonodaje, neučinkoviti pa so, kadar ima delodajalec likvidnostne 
težave, drugi pristojni državni organi pa se ne odzivajo. 

Žal neizplačevanje plač ni več sankcionirano kot prekršek, na 
kar kaže praksa sodnika za prekrške v Ljubljani, ker so napačno 
prenumerirali zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja. 

Menimo, da bi država z doslednejšo izterjavo prispevkov 
ustrezneje poskrbela za svoje terjatve prek najbolj pristojnih, 
informiranih in kadrovsko opremljenih služb. Inšpekcijski pregled 
na podlagi prijav je le kapljica v morje kršitev iznajdljivih 
delodajalcev. 

Kršitev določil o obveznem zavarovanju za vse primere 
zavarovanja je povezana z osnovno kršitvijo, to je zaposlovanje 
na 'črno'. Da prispevkov ne plačujejo, so inšpektorji največkrat 
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ugotovili pri neizplačevanju plač ali zamikih izplačil. Kršitev je veliko. 
Razlogi za takšno stanje so enaki kot prejšnja leta, vedno manj 
pa je primerov, ko davčni organ prisilno izterja zapadle prispevke. 
Povečalo se je število delodajalcev, ki so po daljši agoniji in 
nelikvidnosti končali v stečaju ali prisilni poravnavi. Vprašanje 
neplačanih prispevkov rešijo tako, da jih začnejo redno plačevati, 
hkrati s plačami, zapadle prispevke pa plačujejo postopno. Nekateri 
plačujejo plače redno, prispevke pa z zamikom. 

Neplačevanje prispevkov so inšpektorji obravnavali različno, 
odvisno od prizadevanja delodajalcev, da bi uredili stanje oziroma 
glede na postopke po 19. a členu zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti. Največkrat so ukrepali z 
odločbami in prijavami sodniku za prekrške, v hujših primerih pa 
tudi z ovadbo, redko pa z odločbami po 17. členu zakona o 
inšpekciji dela. 

Prispevkov ne plačujejo predvsem delodajalci, ki neredno 
izplačujejo plače oziroma jih sploh ne izplačujejo.Ti imajo ponavadi 
zaprt žiro račun oziroma likvidnostne težave, zato je skoraj 
nemogoče izpolniti odločbo inšpektorjev za delo, postopek prisilne 
izterjave pa neučinkovit. 

Delodajalci delavce prijavljajo v zavarovanje tudi z mesečnim 
zamikom. Nepravilnosti pogosto ugotovimo šele ob inšpekcijskem 
pregledu ali ko delavec želi uveljavljati pravice iz zdravstvenega 
zavarovanja. Kot smo že večkrat poudarili, bi morala država 
sistemsko bolj doreči in spremljati zakonitost sklepanja pogodb o 
zaposlitvi (registracijo). Tako bi delodajalca prisilili, da ob podpisu 
pogodbe o zaposlitvi delavec avtomatsko postane socialno 
zavarovan. 

Vse več je primerov, ko delodajalci izplačajo plače v gotovini, na 
roke, brez plačilne liste, ne da bi zanje poravnali prispevke, kar je 
delavcem prikrito. Dogaja se, da izda dve plačilni listi in plačilo 
prispevkov po nižji plači, navadno minimalni, dejanska plača pa je 
mnogo višja. 

V zvezi s plačilom prispevkov je bilo ugotovljenih 277 kršitev, od 
tega 49 v dejavnosti gradbeništva in 61 v dejavnosti gostinstva 
In turizma. 

4.8. DELO NA DOMU 

Obravnavali smo nekaj primerov dela na domu, vendar nismo 
ugotovili nepravilnosti. Takšnega dela je malo, delodajalci se zanj 
le redko odločijo. Gospodarska zbornica pa mu posveča veliko 
pozornost. Morda delajo brez dovoljenj in ne da bi o tem seznanili 
inšpekcijo za delo v skladu z 28. členom zakona o delovnih 
razmerjih. 

4.9. ZAČASNO PRESEŽNI DELAVCI 

Začasno presežni delavci so izredno draga rešitev, zato se 
delodajalci temu institutu raje izogibajo. Največ jih je bilo v letih od 
1995 do 1998. 

Inšpektorji so naleteli na kršitve pri merilih za določanje začasno 
presežnih delavcev po 31. členu zakona o delovnih razmerjih ter 
v nekaterih panožnih kolektivnih pogodbah in splošnih aktih. 
Delodajalci na tak način pogosto rešujejo sporna razmerja do 
delavcev. Dajo jih na čakanje na delo doma, ker so z njimi v 
sporu, ne pa zato, ker bi dejansko reševali ekonomsko, finančno 
ali gospodarsko situacijo v družbi. V tem času jim niso izplačali 

nadomestila plače. Druge kršitve so bile v zvezi s postopkom 
ugotavljanja presežnih delavcev ali pa jim delodajalec ni izdal 
ustreznega sklepa. 

Bilo je sedem primerov kršitev in v vseh so inšpektorji ukrepali 
v skladu s 15.b členom zakona o inšpekciji dela. 

4.10. TRAJNO PRESEŽNI DELAVCI 

Število obravnavanih primerov in ugotovitve po opravljenih 
inšpekcijskih pregledih kažejo, da je čas množičnega 
opredeljevanja presežnih delavcev mimo. Malo je primerov, da bi 
trajno presežnim delavcem prenehalo delovno razmerje. Bilo je le 
nekaj prisilnih poravnav. Delodajalci se raje odločajo za 
zaposlovanje za določen čas, kar je podrobneje obdelano v 
poglavju o zaposlovanju za določen čas. 

Inšpektorji ugotavljajo, da ni veliko formalnopravnih kršitev glede 
postopka določanja trajno presežnih delavcev. Poročajo o kršitvah 
v zvezi z oblikovanjem programa razreševanja trajno presežnih 
delavcev, niso upoštevali kriterijev za določanje trajno presežnih 
delavcev ali pa odpovednega roka. 

Predvsem so pogoste naslednje kršitve: 
- neredno izplačevanje nadomestila med odpovednim rokom, 
- neizplačevanje odpravnin; te so pri večjih družbah sicer 

opredeljene in določene v samem programu razreševanja 
presežnih delavcev, vendar jih delavcem dejansko ne izplačajo, 

- odrekanje pravice do izrabe dopusta v odpovednem roku, 
- delodajalci ne izdajo ustreznih sklepov o prenehanju delovnega 

razmerja, kar vpliva na kasnejše uveljavljanje pravic delavcev 
za primer brezposelnosti. 

Vse več je primerov, da sklepi o določitvi tehnoloških viškov niso 
datirani ali so izdani v dogovoru z delavcem, vendar ne v skladu 
z zakonom. V takšnih primerih delavci na zavodu za zaposlovanje 
nimajo pravice do denarnega nadomestila, inšpektor pa tudi ne 
more ukrepati, ker so sklepi že pravnomočni. 

Samostojni podjetniki in manjše družbe nadomeščajo postopke 
za ugotavljanje prenehanja potrebe po delu s tem, da delavcem 
ne izplačujejo plač ali nadomestil in jih silijo, da sprožijo postopek 
po 19.a členu zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti. 

Obravnavali smo tudi primere, ko postopki ugotavljanja trajno 
presežnih delavcev niso imeli objektivne podlage, ampak je šlo 
za posamično obravnavanje praviloma razrešenih direktorjev in 
drugih delavcev s posebnimi pooblastili. V dveh dneh po razrešitvi 
z njegove funkcije je bil delavec razporejen na drugo delovno 
mesto, to delovno mesto so ukinili in ugotovili, da je delavec postal 
trajni presežek. 

Včasih se delavci na inšpektorat za delo obrnejo po pravno pomoč. 
Največkrat v primerih, ko jim delodajalci iz takšnih ali drugačnih 
razlogov grozijo, da jih bodo uvrstili med presežne delavce. 

Inšpektorji poročajo tudi, da so prejeli z Zavoda za zaposlovanje 
kar nekaj zahtevkov za inšpekcijske preglede, da bi ugotovili 
utemeljenost določanja presežnih delavcev in ali so bili postopki 
pravilno vodeni. 

V zvezi s trajno presežnimi delavci je bilo 61 kršitev, od tega 20 
v zvezi z izplačilom plače ali nadomestila plače ter odpravnine. 
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4.11. VARSTVO DELAVCEV 4.12. PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA 

Kršitve v zvezi z zagotavljanjem pravic invalidov II. in zlasti III. 
kategorije do razporeditve na drugo ustrezno delovno mesto so 
daleč najpogostejše. Delovni invalidi pogosto prosijo inšpektorje 
za nasvet o njihovih pravicah. Prijave se običajno nanašajo na to, 
kako delodajalec izvaja odločbe zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. Delodajalci ne upoštevajo odločbe 
invalidske komisije, da ima delavec pravico do razporeditve na 
drugo ustrezno delovno mesto. Postopka razporeditve ne izpeljejo- 
ne opredelijo takega delovnega mesta. ZPIZa pa tudi ne zaprosijo 
za dopolnilno mnenje. Delavca dajo na čakanje na delo s pravico 
do nadomestila po zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, dokler ne dobijo dopolnilnega mnenja. Zaradi 
zaostrenega ekonomsko-gospodarskega položaja delodajalci ne 
zagotavljajo ustreznih delovnih mest, če ga dajo na čakanje, 
pomeni to veliko finančno breme za delavca, zato se mu izogibajo. 
Tako se dogaja, da so delovni invalidi kljub odločbam invalidske 
komisije še naprej delali na istem delovnem mestu, saj si delovnega 
mesta ne upajo odkloniti. Takrat se obrnejo za pomoč na 
inšpektorja za delo. Inšpektorji predlagajo, da bi morala obstajati 
posebna institucija, ki bi na kraju samem preverjala, ali so delovni 
invalidi razporejeni na dela, ki ustrezajo njihovi preostali delovni 
zmožnosti. 

Ponekod se delodajalci izgovarjajo, da ustreznega postopka 
razporeditve delovnega invalida na drugo ustrezno delovno mesto 
niso izpeljali, češ da je delavec ostal v bolniškem staležu, ali pa 
da ne poznajo zakonskih določil. Znani so primeri, da silijo delavce 
v postopke po 19.a členu zakona o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti. Inšpektorji pa opažajo tudi, da delavci 
pogosto niso zadovoljni z odločbo invalidske komisije (pričakovali 
so vsaj II. stopnjo invalidnosti, če že ne upokojitve) in temu primerno 
odklanjajo vsak poskus delodajalca, da bi jim iskal drugo ustrezno 
delovno mesto. 

Glede varstva delavcev pri razporejanju iz enega kraja v drugega, 
inšpektorji ne poročajo o kršitvah. Najpogosteje delavci iščejo 
pojasnila v zvezi s tem delovnopravnim institutom. V akciji nadzora 
nad izvajanjem predpisov v šolstvu, kjer je bilo vprašanje 
razporejanja iz kraja v kraj posebej izpostavljeno, ni bilo kršitev. 

Inšpektorji tudi ne poročajo o prijavah ali ugotovljenih kršitvah v 
zvezi z varovanjem materinstva. Znana je le prijava delavke, ki ji 
je delovno mesto prenehalo zaradi nosečnosti. Pri inšpekcijskem 
nadzoru navedbe o prenehanju delovnega razmerja niso bile 
potrjene. Iz ene od enot poročajo, da delavke sicer ne vlagajo 
prijav, znano pa je, da so predvsem mlade prisiljene podpisati 
posebno izjavo, da jim delovno razmerje lahko preneha zaradi 
nosečnosti, in sporazume o prenehanju delovnega razmerja. 

V zvezi z varstvom delavcev, mlajših od 18 let, ugotavljamo, da je 
zaposlovanja še ne polnoletnih oseb malo ali pa je dobro prikrito, 
seveda če ne štejemo dela prek napotnic študentskega servisa. 
V zvezi z delom z napotnico študentskega servisa pa inšpektorji 
poročajo, da se še vedno dogaja, da zaposlujejo mlade v 
gradbeništvu, tudi na višini, brez ustreznih varovalnih sredstev. 

Inšpektorji ponavadi izdajo ureditvene odločbe. 

Pri obravnavanju varstva delavcev smo ugotovili 49 kršitev 
delovnopravne zakonodaje, od tega kar polovico (24) v zvezi z 
varstvom pravic delavcev invalidov. 

4.12.1. Kršitve 75. člena zakona o temeljnih pravicah 
iz delovnega razmerja 

Pritožbe in prijave delavcev v zvezi s prenehanjem delovnega 
razmerja so bile množične. Inšpektorji poročajo, da število kršitev 
še narašča. Med njimi je bilo veliko primerov prenehanja delovnega 
razmerja v nasprotju s 75. členom zakona o temeljnih pravicah iz 
delovnega razmerja, brez predhodnih postopkov, brez razloga. 
Delodajalci v nekaterih primerih niso izvedli disciplinskih postopkov 
zaradi neznanja ali pa jih nočejo izvesti, čeprav so imeli za to 
zakonite razloge, ali niso upoštevali odpovednih rokov. 

Pri kršitvah v zvezi z izdajo pisnih sklepov o prenehanju delovnega 
razmerja je položaj, gledano po enotah, različen. Nekateri 
inšpektorji poročajo, da je precej primerov, ko ob prenehanju 
delovnega razmerja delodajalec ne izda ustreznega pisnega 
sklepa, le ustno odpove in zaključi delovno knjižico, če pa že 
izdajo sklepe o prenehanju delovnega razmerja, so ti pogosto 
brez pravnega pouka o pravici do vložitve ugovora in napotila na 
uveljavljanje pravic v primeru brezposelnosti. Iz nekaterih enot 
pa poročajo, da je primerov prenehanja delovnega razmerja, ko 
ni izdanih ustreznih pisnih sklepov, manj kot prejšnja leta, so pa 
problemi pri vračanju sklepov delavcem. 

V zvezi s prenehanjem delovnega razmerja se pogosto zastavlja 
vprašanje, kako je z izdajo pisnega sklepa, ko je delovno razmerje 
sklenjeno za določen čas. V enotah in izpostavah zavoda za 
zaposlovanje ni enotnega mnenja-ponekod zahtevajo poseben 
sklep, drugje pa ne. 

Posebno vprašanje je prenehanje delovnega razmerja s prisilo. 
Delavci že ob sklenitvi delovnega razmerja podpisujejo odpovedi 
delovnega razmerja, izjave, da bo delovno razmerje prenehalo 
zaradi osebnih okoliščin (samo za vsak primer ali če bo kdaj 
nastal položaj, ko ne bo več potrebe po delu). Delodajalci silijo 
delavce, da odpovejo delovno razmerje, da bi se izognili 
disciplinskemu postopku. Pogosto se dogaja, da delavke silijo, da 
odpovejo delovno razmerje zaradi nosečnosti. 

Inšpektorji so odkrili 50 primerov kršitev tega člena. 

4.12.2. Kršitve 100. člena zakona o delovnih razmerjih 

Ugotovljenih kršitev je bilo sorazmerno malo, inšpektorji pa glede 
na obravnavane primere sklepajo, da je veliko neupravičenih 
izostankov. Neredko gre za zavestno odločitev delodajalca, da 
bo na tak način izsilil prenehanje delovnega razmerja, ker se ni 
mogel sporazumeti za skrajšanje odpovednega roka. 

Med pogostejšimi razlogi za prenehanje delovnega razmerja je 
bolniški stalež, ko delodajalci nimajo potrdil in obvestil delavcev. 
Potrdila oziroma mnenja zdravniških komisij prejmejo naknadno 
z nazaj potrjeno upravičeno zadržanostjo z dela. 

Delodajalci delavcem pogosto izdajo sklepe o prenehanju 
delovnega razmerja že takoj po nekajdnevnem izostanku z dela, 
ko pa se delavci vrnejo na delo, jih odslovijo. Delavcem izrekajo 
kar ustne sklepe o prenehanju delovnega razmerja. Inšpektor 
delavca pouči o postopku in načinu prenehanja delovnega 
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razmerja, delodajalca pa opozori na zakonske zahteve v zvezi s 
prenehanjem delovnega razmerja. Od njih zahteva, da izdajo 
ustrezne sklepe o prenehanju delovnega razmerja. Dokler sklep 
o prenehanju delovnega razmerja ni dokončen, inšpektor ne more 
ukrepati po 15.b členu zakona o inšpekciji dela. Zato delavcem 
svetujejo, da vložijo ugovor in, če je mogoče, ukrepajo po 
dokončnosti sklepa o prenehanju delovnega razmerja. Druga 
ukrepa sta še predlog sodniku za prekrške in kazenska ovadba. 

Nemalokrat pa se za izostanek z dela delavec odloči zavestno, 
ker ve, da bo tako najlaže izsilil prekinitev delovnega razmerja in 
prišel do nove zaposlitve. Iz ene od enot poročajo, da ni malo 
vprašanj delavcev, ko delodajalec noče niti slišati za odpoved, 
delavec pa že ima zagotovljeno zaposlitev drugje. 

V posameznih primerih naletimo na neverjetno 'domiselnost' 
delodajalcev, ko delavca pošlje na dopust brez dovolilnice ali 
pisne odredbe o dopustu. To je seveda zvijača, saj neozaveščen 
delavec nehote neupravičeno izostane z dela, kar delodajalec 
izrabi za odpoved delovnega razmerja. 

Odkritih je bil 20 primerov kršitev 100. člena zakona o delovnih 
razmerjih. 

4.12.3.Kršitve v zvezi z odpovednim rokom 

Po poročilih posameznih enot teh kršitve ni veliko. Nekaj smo jih 
opisali že v drugih poglavjih (trajno presežni delavci, kršitve 75. 
člena zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja). 

Značilno za te kršitve je, da se pojavljajo tako na strani delavcev, 
kot delodajalcev. Pogosto pa se na inšpekcijo dela obračajo delavci 
z vprašanji, ali so dolžni spoštovati odpovedni rok in ali lahko to 
zahtevajo od delodajalca. Delavci ne spoštujejo odpovednega 
roka, ki je določen v pogodbi o zaposlitvi, posebno če so v sporu 
z delodajalcem. Rok je praviloma daljši kot tisti, ki ga določajo 
kolektivne pogodbe. 

Inšpektorji poročajo o 11 primerih kršitev zakonodaje v zvezi z 
odpovednim rokom. 

4.12.4. Kršitve v zvezi z upokojitvijo 

Inšpektorji ne poročajo o kršitvah v zvezi z odhodom delavcev v 
pokoj, pogosta so le vprašanja delavcev in delodajalcev o 
upravičenosti do izrabe letnega dopusta, regresa zanj in 
odpravnine. 

4.12.5. Kršitve 102.a člena zakona o delovnih 
razmerjih 

Kršitve tega člena so zelo pogoste. Opisali smo jih že v drugih 
poglavjih poročila. Pojavljajo se obenem s kršitvami 100. člena 
zakona o delovnih razmerjih. Najpogosteje pisni akti o prenehanju 
delovnega razmerja nimajo obrazložitev ali pa le skope, nimajo 
pravnega pouka ali so napačni. Ponavadi delodajalci ne 
obravnavajo ugovorov zoper sklepe o prenehanju delovnega 
razmerja (tudi zoper druge svoje sklepe). To velja predvsem za 
manjše družbe in samostojne podjetnike. 

V poročevalskem obdobju je bilo 16 takih kršitev. Inšpektorji so 
delodajalca opozorili, da mora upoštevati predpise, delavce pa 
napotili na delovno sodišče. 

4.12.6. Kršitve v zvezi z delovno knjižico 

Poročila inšpektorjev kažejo, da je malo kršitev pri izročanju 
delovne knjižice. 

Vendar ni povsod tako. Delavci se obračajo za pomoč na 
inšpektorat, ker jim delodajalec zadržuje delovno knjižico po 
prenehanju delovnega razmerja. Številni delodajalci očitno nalašč 
ne izročajo delovnih knjižic, pri tem pa se praviloma sklicujejo na 
neporavnane obveznosti delavca in kršitve, ki jih je storil. 
Delodajalcem delovna knjižica zagotavlja, da bo delavec poravnal 
svoje obveznosti ali račune. V določenih primerih pa je delodajalec 
izročitev delovne knjižice pogojeval s podpisom sporazuma o 
prenehanju delovnega razmerja. Ponavadi je že samo 
posredovanje inšpektorja dovolj, da delavec dobi delovno knjižico, 
čeprav nekateri inšpektorji menijo, da manjka sankcija. 

V zvezi z zadrževanjem delovne knjižice se pojavljajo tudi kršitve 
pri odjavljanju iz zavarovanja in vpisom datuma prenehanja 
delovnega razmerja v delovno knjižico. Pogosto ne spoštujejo 
odpovednega roka - ker delavec ni spoštoval odpovednega roka, 
mu delodajalec noče izročiti delovne knjižice. 

Inšpektorji opozarjajo, da vpis prenehanja delovnega razmerja v 
delovno knjižico ni ustrezno urejen. 

V zvezi z delovno knjižico je bilo 74 kršitev. 

4.12.7 Kršitve v zvezi z odjavo iz zavarovanja 

Pogosto delodajalci hitijo z odjavo delavca iz zavarovanja, čeprav 
prej niso izvedli postopka za prenehanje delovnega razmerja. V 
sedemdnevnem roku to brez težav storijo. Po drugi strani pa se 
dogaja, da delodajalci delavcev ne odjavijo iz zavarovanja v 
zakonitem roku in da delodajalec preprosto 'izgine', tako da ni 
nikogar, ki bi uredil prenehanje delovnega razmerja (odjava iz 
zavarovanja, zaključitev delovne knjižice). Posebna težava v zvezi 
z odjavo delavca iz zavarovanja je, da ga ni mogoče odjaviti, če 
niso plačani prispevki za socialno varnost. Nasprotno pa ga je 
mogoče zlahka odjaviti na zavodu za zdravstveno zavarovanje, 
brez dodatnega dokumenta. 

Največkrat zaleže že samo posredovanje inšpektorja, da 
delodajalec delavca takoj prijavi nazaj v zavarovanje. V drugih 
primerih pa inšpektorji delavca napotijo na delovno sodišče, zoper 
delodajalca pa podajo predlog za uvedbo postopka pred sodnikom 
za prekrške. 

V zvezi z odjavo delavca iz zavarovanja je bilo ugotovljenih 52 
kršitev. 

4.12.8. Kršitve v zvezi z disciplinskimi organi in 
postopki 

Inšpektorji poročajo, da se delodajalci ne odločijo za disciplinske 
postopke, ker so preveč zahtevni, poleg tega pa je dvostopenjsko 
odločanje velika ovira za male delodajalce. Če ga že izvedejo, 
pogosto kršijo pravila postopka. Le iz ene od enot poročajo, da 
delodajalci bolje poznajo predpise in je manj kršitev kot prejšnja 
leta. 

Inšpektorji ob kršitvah izdajo sklep o zadržanju sklepa delodajalca 
do pravnomočnosti. Delavci pa pogosto pričakujejo, da bodo 
inšpektorji preverjali tudi vsebinsko plat disciplinskega postopka. 

Inšpektorji so odkrili 12 kršitev. 
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Slikal5: Struktura kršitve v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja 
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4.13. KOLEKTIVNA POGODBA 

Ugotovitve kažejo, da delodajalci delavcem ne zagotavljajo vseh 
pravic, ki jim gredo iz kolektivnih pogodb, kar zlasti velja za 
zagotavljanje dodatkov, povračil stroškov za delo na terenu, 
povračilo prevoznih stroškov, izplačilo regresov, jubilejnih nagrad 
in odpravnin. Delodajalci delavcev pogosto ne razvrščajo v 
ustrezne tarifne razrede, ne zagotavljajo jim osnovne plače v 
višini izhodiščne plače tarifnega razreda, ter jih izplačujejo z daljšim 
časovnim zamikom. 

Delodajalci pogosto ne poznajo kolektivnih pogodb in jih ne 
upoštevajo. Ce ima delodajalec več dejavnosti, uporabi navadno 
tisto kolektivno pogodbo, ki je zanje najugodnejša, čeprav bi morali 
uporabljati določila različnih panožnih kolektivnih pogodb, zlasti 
glede tarifnega razreda. Podjetniške kolektivne pogodbe niso 
sprejeli, saj jo imajo ponavadi le družbe, ki zaposlujejo več 
delavcev. Samo v enem primeru poroča inšpektor o ugotovitvi, 
da podjetniška pogodba ni bila v skladu z zakonom o delovnih 
razmerjih, zaradi česar je izdal ureditveno odločbo. 

V zvezi s kolektivnimi pogodbami je znana ena kršitev. 

4.14. ZAPOSLOVANJE TUJCEV 

Na splošno lahko rečemo, da je bil na področju zakonitosti 
zaposlovanja tujcev storjen velik napredek, saj število ugotovljenih 
kršitev upada. Delodajalci na splošno vedo, da je za tujca treba 
pridobiti delovno dovoljenje. Pogostejše pa so kršitve pri manjših 
gospodarskih družbah in samostojnih podjetnikih. Inšpektorji jih 
odkrivajo predvsem s pomočjo policije, na podlagi anonimnih prijav 
ter v nočnih in drugih skupnih akcijah. 

Največ kršitev je pri zaposlovanju brez delovnih dovoljenj, 
delodajalec z delavcem ne sklene pogodbe o zaposlitvi in ga ne 
prijavi v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje. 
To se pogosto dogaja v gradbeništvu in gostinstvu, predvsem pri 
delodajalcih tuje narodnosti (iz republik bivše SFRJ). 

Kot rečeno, so med kršilci najpogosteje samostojni podjetniki, ki 
sicer za večino delavcev imajo delovna dovoljenja, se pa na 
kakšnem od njihovih gradbišč najde kdo, ki dovoljenja nima. 

Delodajalec se največkrat izgovarja na dolgotrajne postopke na 
zavodu za zaposlovanje, čeprav je res, da je v nekaterih primerih 
sklenjena pogodba o zaposlitvi ali o delu s tujcem in celo predložena 
zavodu za zaposlovanje. Inšpektorji menijo, da bo nova 
zakonodaje v zvezi z zaposlovanjem in delom tujcev še dodatno 
pripomogla, da bo kršitev manj. 

Glede delovnih dovoljenj na podlagi vloge delodajalca se pogosto 
dogaja, da tujci potem delo dejansko opravljajo pri drugem 
delodajalcu, na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju med 
delodajalcema, kar sami ne štejejo za kršitev zakonodaje. 

Ponovil se je primer poskusa, ko so zaposlili tujca v okviru tako 
imenovanega praktičnega usposabljanja, ki naj bi bilo del 
izobraževanja ob delu. 

Inšpektorji ponovno opozarjajo na znano problematiko 
nezakonitega zaposlovanja tujcev za sezonsko delo v kmetijstvu 
(poljedelstvo, vinogradništvo in sadjarstvo) in v gospodinjstvu. 

Za kršitev izdajo odločbo o prepovedi opravljanja dejavnosti, dokler 
ne odpravijo nepravilnosti, in izrečejo mandatno kazen, ki se je 
pokazala za zelo učinkovit ukrep. 

Pri zaposlovanju tujcev smo v poročevalskem obdobju odkrili 
170 kršitev, od tega kar 70 v gradbeništvu. 

4.15. PLAČE IN DRUGI PREJEMKI 

4.15.1. Kršitve v zvezi z razvrstitvijo v tarifni razred 

Pogosti so primeri, ko tarifne skupine niso zapisane niti v pogodbah 
o zaposlitvi niti v aktu delodajalca za posamezno delovno mesto. 
Zato tudi ne moremo kontrolirati, ali jim delodajalec izplačuje plačo 
v skladu z višino tarifnega razreda. Inšpektorji najprej odredijo 
ustrezno razvrstitev v tarifni razred in potem izplačilo osnovne 
plače v skladu z višino tarifnih razredov. Kadar gre za delovna 
mesta, ki so že po kolektivni pogodbi razvrščena v tarifne razrede, 
lahko inšpektorji vseeno preverijo, ali se plače izplačujejo pravilno 
ali ne. 
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Včasih delodajalec delavca sicer razvrsti v tarifni razred, vendar 
ne v skladu z njegovo strokovno izobrazbo. Ponavadi jih delodajalci 
razvrstijo v nižje tarifne razrede in jim obračunajo in izplačajo 
minimalne plače, ne glede na zahtevnost delovnega mesta. 

Ugotovljenih je bilo kar 210 kršitev v zvezi z razvrščanjem 
delavcev v ustrezen tarifni razred. 

4.15.2. Kršitve v zvezi s pisnim obračunom plač 

Največ kršitev pri pisnih obračunih plač je, ko plačilne liste ne 
vsebujejo elementov, ki jih zahteva kolektivna pogodba in ki 
vplivajo na višino plače (osnovna plača, minulo delo, nadurno 
delo, nočno delo...). Plače obračunajo v enotnem znesku in 
delavcem ne vračajo pisnih obračunov. Slednje je praviloma 
povezano z nezakonitim zaposlovanjem. Delavci pa imajo 
predvsem težave, ko morajo oddati davčno napoved. 

Inšpektorji ugotavljajo, da delodajalci delavcem pogosto izplačajo 
višjo plačo, kot je prikazano na plačilni listi in od katere so odvedeni 
in plačani prispevki in davki. Delavci za neskladje pogosto ne 
vedo in se odzovejo šele, ko izvedo, da so zaradi takšnega 
ravnanja delodajalca prikrajšani za določene pravice. 

Nadzor nad pravilnostjo obračuna plač otežujejo pomanjkljive 
evidence o prisotnosti na delu. 

V zvezi s pisnim obračunom plač je bilo ugotovljenih 96 kršitev. 

4.15.3. Kršitve v zvezi z izplačilom do roka 

Primeri izplačila plač z zamikom ali sploh neizplačila so še vedno 
zelo pogosti, v poročevalskem obdobju je bilo odkritih kar 496 
kršitev. Sprememba zakona o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti je delavcem, ki na tak način ostanejo brez 
sredstev, prinesla več varnosti, inšpektorjem za delo pa dosti 
dela. V nekaterih enotah je bilo teh primerov ogromno in so bile 
druge kršitve v zvezi z izplačilom plač prav neznatne. 

Inšpektorji so zelo pogosto obravnavali vloge posameznih 
delavcev ali skupine posameznega delodajalca o neizplačilu plač 
v treh ali več zaporednih mesecih. Odločitev, da začnejo postopek 
na podlagi 19.a člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti, je za starejše delavce precej težka, čeprav 
je še najboljša začasna rešitev. Za mnoge je to dodatna 
obremenitev, saj so brez rednega zaslužka. 

Ugotavljamo, da delodajalci le redko poravnajo zapadle 
neizplačane plače. Inšpektorji postopek praviloma nadaljujejo s 
predlogom za uvedbo postopka pred sodnikom za prekrške ali 
podajo kazensko ovadbo. 

Opozarjamo tudi na tihe sporazume med delavci in delodajalci o 
namernem zadržanju plač in sprožitvi postopka po 19.a členu. 

Glede na številne predloge delavcev za začetek postopka po 
19.a členu in naravo kršitve, ki zahteva prednostno obravnavanje, 
opozarjamo na togost pri izvajanju 19.a člena. Praviloma gre za 
problematične delodajalce, ki so težko dosegljivi, inšpekcijski 
pregled pa je treba opraviti tolikokrat, kolikor je zahtev delavcev. 
To včasih pomeni izgubo časa na račun drugih, pravtako 
pomembnih zadev. Dejstvo, da delodajalec delavcem ni izplačal 
plače, lahko ugotovimo hitro in v enem samem postopku za vse 
delavce. 

V poročevalskem obdobju se je večkrat pojavilo vprašanje odnosa 
med 19.a členom zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti in 128. členom zakona o delovnih razmerjih, ki 
ureja posebnosti delovnega razmerja pri zasebnih delodajalcih. 
Šlo je za primer, ko so delavci, zaposleni pri zasebnih delodajalcih, 
prekinili delovno razmerje, zavod za zaposlovanje pa jim ni odobril 
pravice do denarnega nadomestila, ker ni bil izveden postopek 
po 19.a členu. 

4.15.4. Kršitve v zvezi z višino plače 

Sodeč po poročilih posameznih enot teh kršitev ni veliko. 

Inšpektorji ugotavljajo, da veliko delodajalcev izplačuje delavcem 
minimalne plače, tudi tistim v višjih tarifnih razredih, čeprav so 
solventni. Gre za manjše delodajalce v dejavnostih trgovine, 
gostinstva in nekatere storitvene dejavnosti. 

Drugače pa preglede v zvezi z izplačevanjem plače, manjše od 
minimalne, pogosto opravimo na podlagi obvestil agencije za 
plačilni promet. Najpogosteje višina plač ni ustrezna, ker ima 
delodajalec zaprt račun, ni plačilno sposoben, pogosto pa plače 
namerno znižajo pod najnižjo. 

Glede višine osnovne plače je bilo v poročevalskem obdobju 
ugotovljenih 88 kršitev. V zvezi z izplačilom dodatkov in nagrad, 
ki vplivajo na končno višino plače, je bilo ugotovljenih 216 kršitev. 

4.15.5. Kršitve v zvezi z regresom 

Skoraj tako pogoste kot pritožbe zaradi plač so zaradi 
neizplačanega regresa za letni dopust Žal vložijo delavci prijavo 
šele, ko jim preneha delovno razmerje, zaradi česar jih inšpektor 
napoti na uveljavljanje pravic pred pristojnim delovnim sodiščem. 

Kadar je prijava podana še v času delovnega razmerja in opravimo 
pregled, pogosto ugotovimo, da delodajalci regresa sploh ne 
izplačajo, ga ne izplačajo v celoti ali pa v več kot dveh delih. Novi 
zakon o določitvi minimalne plače in izplačilu regresa za letni 
dopust uvaja kazen za kršilce in je vnesel nekoliko več discipline 
na to področje. 

Delodajalci izplačilo regresa povezujejo z izrabo letnega dopusta. 
Če delavec letnega dopusta iz takšnih ali drugačnih razlogov ne 
izrabi, mu regresa ne izplačajo. Slednje je skoraj pravilo pri manjših 
delodajalcih. 

Pogosto se dogaja, da je regres izplačan v obliki bonov, pri čemer 
delodajalci zahtevajo, da se porabijo v njegovih prodajalnah 
oziroma v tistih, ki jih sami določijo. 

V zvezi z izplačilom regresa je bilo v poročevalskem obdobju 
ugotovljenih 210 kršitev. 

4.15.6. Kršitve v zvezi z odpravninami ob upokojitvi 

Inšpektorji so obravnavali zelo malo- le dve- kršitev pravice do 
odpravnine ob upokojitvi. Delavcem pa so svetovali v zvezi z 
upravičenostjo do odpravnine ob upokojitvi, invalidski upokojitvi 
in podobnem. 
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SIikal6: Kršitve v zvezi z plačami in drugimi prejemki 

4.16. SODELOVANJE DELAVCEV PRI 
UPRAVLJANJU 

Prijav ali pobud za posredovanje v zvezi s tem področjem nismo 
prejeli. Le v enem primeru je inšpektorica naletela na kršitve v 
zvezi s sestavo nadzornega sveta družbe. Statut družbe v svojih 
določbah ni imel opredeljenega števila predstavnikov delavcev v 
nadzornem svetu in tako delavci niso imeli možnosti udeležbe v 
nadzornem svetu. 

Nadzorstvo nad izvajanjem predpisov, ki urejajo sodelovanje 
delavcev pri upravljanju, smo izvajali predvsem v okviru interne 
usmerjene akcije. Ugotavljamo, da delavci redko pokažejo 
zanimanje za oblikovanje organov, ki bi zastopali njihove interese 
in ponekod sodelovanje sploh ni zaživelo. Pogosto mora vodstvo 
gospodarske družbe dati pobudo ža oblikovanje sveta delavcev 
oziroma imenovanje predstavnikov delavcev v nadzorni svet, 
čeprav jim tega ni treba. Delodajalci so pripravljeni ponuditi tudi 
administrativno pomoč pri pripravi volitev, vendar odziva s strani 
delavcev ni. 

V poročevalskem obdobju je bilo ugotovljenih 5 kršitev predpisov, 
ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju. 

4.17. STAVKA 
* 

Inšpektorji sicer poročajo o posameznih primerih stavk, vendar 
kršitev ni bilo. V enem primeru je bila izdana ureditvena odločba, 
na katero se je delodajalec pritožil. Drugostopenjski organ je 
odločbo odpravil. 

4.18. POSREDOVANJE ZAPOSLITVE OZIROMA 
DELA 

Pri nadzoru subjektov, ki opravljajo dejavnost posredovanja 
začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, nismo ugotovili 
pogostih kršitev pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti 
agencij za zaposlovanje. Tudi v primerih, ko dela ni opravljala 
oseba, imenovana na napotnici, ni šlo za izstavljanje napotnic v 

nasprotju s pravilnikom in so se kršitve obravnavale drugače 
(nezakonito zaposlovanje ali drugo). Ugotovljenih je bilo le 6 
primerov kršitev. 

4.19. SINDIKALNI ZAUPNIK 

V enem primeru je bil opravljen inšpekcijski pregled v zvezi z 
vloženo zahtevo za varstvo pravic delavca, predsednika sindikata. 
Šlo je za prenehanje delovnega razmerja, ker so delavca uvrstili 
med trajne viške med trajanjem njegove funkcije. Inšpektor je 
izdal ureditveno odločbo. 

4.20. USMERJENE AKCIJE V LETU 1999 

4.20.1. Akciia nadzora nad aktom o sistemizaciji, kier 
so opredeljena dela s povečano nevarnostjo v 
družbah s tujim kapitalom 

Splošno 

Akcijo smo izvajali tako na področju delovnih razmerij, kot varstva 
pri delu. Inšpektorji v svojih poročilih opozarjajo na problem tako 
imenovanih papirnatih družb, ki dejavnosti dejansko ne opravljajo 
in so na uradno registriranem naslovu neznane. Precej podjetij je 
prenehalo delati ali pa so sedež preselila neznano kam. V nekaterih 
družbah je prišlo do sprememb lastniškega deleža, tako da tuj 
kapital ni več udeležen. 

Trajanje In namen akcije 

Akcija je potekala od 1. februarja do 1. maja 1999. 
Namen akcije je bil ugotoviti, koliko spoštujejo zakonodajo v 
družbah s pretežno tujim kapitalom. Posebno smo bili pozorni na 
akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, kjer so opredeljena 
dela s povečano nevarnostjo. 
Nadzor smo izvajali v družbah s tujim kapitalom. 
Nosilci nadzora so bili inšpektorji za delo s področja delovnih 
razmerij in varstva pri delu. 
V okviru akcije smo opravili 356 pregledov pri 237 subjektih. 
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Ugotovitve 

I. 

V zvezi z aktom o organizaciji iri sistemizaciji delovnih mest smo 
ugotovili, da stanje ni zadovoljivo. Družbe akta dostikrat sploh 
niso sprejele. Če pa že obstaja, je pomanjkljiv. Le iz dveh enot 
inšpektorata poročajo o sorazmerno urejenem stanju na tem 
področju. V eni družbi se je kot akt o organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest uporabljal akt matičnega podjetja v tujem jeziku, 
prirejen za družbo v Sloveniji. Po posredovanju inšpektorice so 
ga ustrezno prevedli. Določanje delovnih mest s povečano 
nevarnostjo v aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je 
prava redkost. Večkrat so sicer opredeljena v aktu, ki ureja 
področje varstva pri delu, vendar tudi tam le redko. Inšpektorji 
poročajo o primerih, kjer so bila delovna mesta s povečano 
nevarnostjo kot taka opredeljena v pogodbi o zaposlitvi s 
posameznimi delavci. Majhno število opredelitev delovnih mest s 
povečano nevarnostjo gre pripisati predvsem naravi dejavnosti, 
ki jih večina teh podjetij opravlja, saj so to predvsem pisarniška 
opravila. Inšpektorji so odkrili, da v dejavnostih, ki štejejo za 
nevarne (gradbeništvo, kovinska industrija, predelava plastike...), 
delodajalec vseeno ni opredelil delovnih mest s povečano 
nevarnostjo. 

Inšpektorji ne poročajo o kršitvah delovnopravne zakonodaje v 
zvezi z nezakonitim zaposlovanjem za nedoločen čas. Nekateri 
tuji partnerji sicer zaposlujejo delavce le za določen čas, na kar je 
treba opozoriti. 

Sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas naj bi bilo v skladu 
z delovnopravno zakonodajo prej izjema kot pravilo, vendar 
inšpektorji poročajo, da je zelo pogosto. V eni od pregledanih 
družb je na primer zaposlenih 227 delavcev, od tega kar 176 za 
določen čas, le 51 pa za nedoločen čas. Najpogostejši razlog 
zaposlovanja za določen čas je povečan obseg del, pogosto pa 
v pogodbi o zaposlitvi razlog sploh ni naveden. Skrbi podatek, da 
se pogosto pojavlja tako imenovano podaljševanje zaposlitve za 
določen čas s sklepanjem vedno novih pogodb o zaposlitvi za 
določen čas z istimi delavci. Pri tem velja opozoriti na vprašanje 
prijave delavca v zavarovanje. Na inšpektoratu menimo, da vsaka 
ponovna zaposlitev istega delavca za določen čas, brez 
prekinitve, pomeni novo zaposlitev, zato morajo biti izpolnjene 
vse obveznosti: prijava potrebe po delavcu, pogodba o zaposlitvi 
in prijava v zavarovanje. Praksa zavoda za zdravstveno 
zavarovanje pa je drugačna, saj v teh primerih ne zahtevajo 
odjave in ponovne prijave v zavarovanje. Ugotavljanje kršitev v 
zvezi z večkratnim zaposlovanjem istega delavca za določen 
čas pa otežuje še nov pravilnik o postopku prijave in objave 
prostega delovnega mesta ter o načinu sporočanja podatkov 
zavodu za zaposlovanje. Med izjemami od obvezne prijave 
prostega delovnega mesta je primer žpodaljševanja delovnega 
razmerja za določen čas'. Pravilnik uporablja pojem 
žpodaljševanje', ki ga zakona o delovnih razmerjih in temeljnih 
pravicah iz delovnega razmerja ne poznatal Lahko bi rekli, da je 
večina delovnih razmerij za določen čas sklenjena v nasprotju z 
zakonom, kar pa je zelo težko dokazati, saj se delodajalci 
ukrepom inšpektorja izognejo tako, da navedejo zakonite razloge 
za povečan obseg dela v pogodbi. Za ta delovna mesta bi bila 
lahko in bi morala biti sklenjena delovna razmerja za nedoločen 
čas. Pri pregledih dveh družb sta direktorja izjavila, da sta pri 
tujem lastniku že poskušala doseči sklenitev pogodb o zaposlitvi 
za nedoločen čas z delavci, ki so za določen čas zaposleni že 
nekaj let. To jim ni uspelo, zato je bila odločba inšpektorice 
dobrodošla, saj so z njo dosegli transformacijo delovnih razmerij. 

Kršitve v zvezi s sklepanjem pogodb o zaposlitvi, ki niso skladne 
s kolektivno pogodbo, se sicer pojavljajo, vendar so maloštevilne. 

Gre za nepravilnosti pri vsebini pogodbe o zaposlitvi v zvezi z 
določanjem plač v tuji valuti in o tem, da delovnega mesta ne 
razvrstijo v ustrezen tarifni razred. 

II. 

Ugotovitve inšpekcijskih pregledov na področju varstva pri delu 
kažejo, da večina predvsem v manjših družb, do deset zaposlenih, 
nima urejenega pravilnika iz varstva pri delu. Pri večjih družbah 
običajno interni pravilniki obstajajo. Nekatere družbe uporabljajo 
pravilnik iz obdobja, ko še ni bil prisoten tuji kapital, in tak pravilnik 
ni skladen z obstoječo organizacijo družbe. Ena od družb ima to 
področje vzorno urejeno po nemških predpisih. 

Iz poročil je razvidno, da večina družb ne opravlja proizvodne 
dejavnosti, kar ima za posledico, da tudi nimajo delovnih mest s 
povečano nevarnostjo za poškodbe in druge zdravstvene okvare. 
V družbah, kjer imajo proizvodno dejavnost z delovnimi mesti, na 
katerih je povečana nevarnost pri delu, je ugotovljeno, da zaposleni 
v polovičnem obsegu izpolnjujejo pogoje za opravljanje navedenih 
del. 

Periodični zdravstveni pregledi se v povprečju izvajajo zelo 
pomanjkljivo oziroma z veliko zamudo. V družbah s povečano 
nevarnostjo pri delu jih običajno izvajajo, in to v predpisanih rokih, 
včasih pa jih tudi prekoračijo. Delodajalci zamudo utemeljujejo z 
izgovorom, da zaposleni opravljajo dela s povečano nevarnostjo 
le občasno. Evidence zdravstvenih pregledov se izvajajo skladno 
z opravljenimi zdravstvenimi pregledi. V družbah, kjer zdravstvene 
preglede opravljajo, imajo izdelane tudi evidence. 

Splošna ugotovitev je, da se evidence vodijo v skladu s predpisi 
le v tistih maloštevilnih družbah, kje je varstvo pri delu urejeno. Iz 
poročil je razvidno, da tiste družbe, ki nimajo urejenega akta iz 
varstva pri delu, tudi ne vodijo evidenc po zakonu. 

Ukrepi 

Da bi odpravili nepravilnosti, ugotovljene pri inšpekcijskih pregledih 
v okviru akcije, so inšpektorji v skladu s pooblastili izdali 111 
ureditvenih odločb, v dveh primerih prepovedali opravljanje 
dejavnosti, dokler ne odpravijo pomanjkljivosti, izrekli 10 mandatnih 
kazni in podali tri predloge sodniku za prekrške. 

4.20.2. Akcija nadzora nad izvajanjem predpisov v 
šolstvu 

Splošno 

Akcija naj bi potekala le na področju delovnih razmerij, vendar so 
v dveh enotah inšpektorata opravili tudi nadzorstvo nad 
spoštovanjem predpisov s področja varstva pri delu, kar se zdi 
sprva nenavadno, vendar zelo koristno, saj so zaradi morebitnega 
neurejenega varstva pri delu lahko posredno ogroženi tudi otroci, 
učenci. 
V eni od enot pa so pri pregledih sodelovali tudi z zdravstveno 
inšpekcijo, kar je še povečalo učinek akcije. 

Trajanje In namen akcije 

Akcija je potekala od 1. marca do 1. junija 1999, nadaljevala pa se 
je tudi v novem šolskem letu. 
Namen akcije je bil ugotoviti spoštovanje delovnopravne 
zakonodaje v šolstvu, s posebnim poudarkom na sklepanju 
delovnega razmerja za določen čas ter razporejanjem delavcev 
iz kraja v kraj. 
Nadzor smo izvajali v vseh izobraževalnih ustanovah. 
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Nosilci nadzora so bili inšpektorji za delo s področja delovnih 
razmerij. 
V okviru akcije je bilo izvedenih 144 pregledov pri 126 subjektih. 

Ugotovitve 

4. Zaposlovanje za določen čas na podlagi 14. člena zakona o 
delovnih razmerjih: 
Splošna ugotovitev v zvezi z zaposlovanjem za določen čas, ki 
izhaja iz poročil o opravljenih inšpekcijskih pregledih, je, da je 
postalo skoraj pravilo in ne le izjema, kakor je predvidel 
zakonodajalec. V zvezi s tem se omenjajo tiha navodila, ki naj bi 
jih šolam dajalo ministrstvo za šolstvo in šport in njihovi ustanovitelji 
- občine. Zaradi upadanja števila oddelkov in da bi se izognili 
morebitnemu kasnejšemu ugotavljanju in reševanju trajno 
presežnih delavcev (ki jim gre pravica do odpravnine) naj bi šole 
nove delavce zaposlovale le še za določen čas. 
Na eni strani se šole soočajo z upadanjem števila oddelkov, na 
drugi pa opazno primanjkuje ustreznih pedagoških delavcev za 
določena področja. Zato je zaposlovanje na podlagi 14. člena 
ZDR dokaj pogosto, največkrat res zaradi neustrezne izobrazbe 
ali njene smeri, vendar pa dokaj pogosto tudi zaradi 
nepredvidljivosti vpisa učencev - števila oddelkov za šolsko leto. 
V pogodbi pa kot razlog navedejo žneizpolnjevanje kadrovskih 
pogojev'. Izbranega kandidata potem šola zaposluje več let, 
čeprav si ta izobrazbe ne pridobi. Pa tudi, če si jo, ga ne zaposlijo 
za nedoločen čas. Nekaj kršitev je bilo, ker niso ponovili razpisov. 
Ugotovljene so bile tudi kršitve, ko je bil v pogodbi o zaposlitvi 
naveden 11. člena ZDR, iz vsebine pogodbe pa je izhajalo, da gre 
za zaposlitev na podlagi 14. člena istega zakona. 
6. Zaposlovanje za nedoločen čas na podlagi 17. člena ZDR ter 8. 
člena zakona o delavcih v državnih organih. 
Kot rečeno, je zaposlovanje za določen čas zelo pogosto, 
dokazovanje nezakonitosti pa je zelo težko, zato bi bilo za 
reševanje tega problema potrebno ustrezno sodelovanje z 
ministrstvom za šolstvo in šport, ki vsako leto posebej potrjuje 
oziroma daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest in številu 
izvajalcev. 
Najpogostejši razlogi za zaposlovanje na podlagi 17. člena ZDR 
so nadomeščanje delavca (porodniški dopust, daljša odsotnost 
z dela zaradi bolezni) ali začasno povečan obseg dela, opravljanje 
pripravništva. Inšpektorji poročajo o pogostih kršitvah, ko v 
pogodbi o zaposlitvi za določen čas sploh ni naveden zakonit 
razlog niti trajanje take zaposlitve. 
Pojavlja se tudi že klasična kršitev instituta zaposlovanja za 
določen čas - nadaljevano sklepanje delovnega razmerja za 
določen čas z istim kandidatom, brez objave prostega delovnega 
mesta na zavodu za zaposlovanje. 
Le iz ene od enot poročajo, da je zaposlovanja za določen čas 
malo in je v skladu z zakonodajo. 

3. Razporejanje iz kraja v kraj 
Inšpektorji poročajo, da je razporejanje iz kraja v kraj redko, če 
pa so nanj že naleteli, je izvedeno v skladu s predpisi (stroški 
prevoza se povrnejo...). 

4. Druge ugotovitve 
V nekaterih primerih je bil akt o sistemizaciji delovnih mest 
neusklajen z zahtevami 8. člena zakona o temeljnih pravicah iz 
delovnega razmerja, vendar je treba poudariti, da ministrstvo za 
šolstvo in šport vsako leto posebej potrjuje oziroma daje soglasje 
k sistemizaciji delovnih mest in številu izvajalcev. V nekaterih 
primerih pa delovna mesta niso sistemizirana. Ministrstvo takrat 
predloga o sistemizaciji ne potrdi, zato šole uporabijo tudi javna 
dela. 

Zaposlovanje na podlagi pogodb o delu je dokaj pogosto v srednjih 
šolah. Fond ur, ki se lahko opravijo na podlagi takšne pogodbe, je 
upoštevan. V nekaterih primerih delodajalec ni vodil ustrezne evi- 
dence zaposlenih in števila opravljenih ur na podlagi pogodbe o 
delu. Inšpektorji poročajo o kršitvah, ko delodajalec delavca ni 
zavaroval za primer nezgode pri delu in poklicne bolezni. 
Delodajalec v nekaterih primerih ni izpolnil obveznosti, da bi prijavil 
potrebo po delavcu na zavodu za zaposlovanje. 

Nekaj je primerov opravljanja del prek napotnic študentskega 
servisa. Tako je bilo v enem primeru delovno mesto opisano v 
aktu o sistemizaciji delovnih mest, šola pa prostega delovnega 
mesta sploh ni razpisala, ampak je 'zaposlila' študentko. 

V enem primeru inšpektorica poroča, da so morali zaposleni pred 
nastopom dela sami plačati zdravstveni pregled. 

Inšpektorji poročajo tudi o neusklajenosti pogodb o zaposlitvi z 
22. členom kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti, 
saj niso določale tarifnih in plačilnih razredov za določena delovna 
mesta. 

Ukrepi 

Za odpravo nepravilnosti, ugotovljenih pri inšpekcijskih pregledih 
v okviru akcije, so inšpektorji v skladu s pooblastili izdali 40 
ureditvenih odločb, v dveh primerih prepovedali opravljanje 
dejavnosti, dokler ne odpravijo pomanjkljivosti, izrekli 20 mandatnih 
kazni in podali dva predloga sodniku za prekrške. 

Sklepne ugotovitve 

Močno izstopa zaposlovanje za določen čas. Inšpektorji predlagajo 
ustrezno spremembo ali prilagoditev tega delovnopravnega 
instituta za področje šolstva, ki ga označuje vrsta posebnosti. 

4.20.3.Akcija nadzora nad opravljanjem storitev tuiih 
delodajalcev, registriranih v RS 

Splošno 

Predvideno je bilo, da se bo akcija izvajala tako na področju 
delovnih razmerij, kot tudi varstva pri delu. Problem, ki smo ga 
ugotovili že v akciji nadzora nad aktom o sistemizaciji, kjer so 
opredeljena dela s povečano nevarnostjo v družbah s tujim 
kapitalom, je spet prišel do izraza. Ponekod celo v takšni meri, da 
inšpektorji niso opravili niti enega inšpekcijskega pregleda, ker 
uradno registrirane tuje družbe dejansko ne opravljajo dejavnosti, 
so na uradno registriranem naslovu neznane ali pa so sedež 
preselila neznano kam. Tako na primer subjektov na naslovih, ki 
so jih inšpektorjem posredovali pristojni državni organi, ni bilo 
mogoče najti, še več - na teh naslovih so bile zasebne 
stanovanjske hiše, katerih lastniki o domnevni podružnici ali 
zastopništvu tuje družbe niso vedeli povedati ničesar. 

Trajanje In namen akcije 

Akcija je potekala od 1. aprila do 1. julija 1999. 
Namen akcije je bil ugotoviti spoštovanje delovnopravne 
zakonodaje, s posebnim poudarkom na nadzoru opravljanja 
storitev, delovnih dovoljenj in delovnih vizumov ter spoštovanje 
predpisov o varstvu pri delu. 
Nadzor naj bi opravili pri vseh tujih delodajalcih, registriranih v 
Republiki Sloveniji. 
Nosilci nadzora so bili inšpektorji za delo s področja delovnih 
razmerij in varstva pri delu. 
V okviru akcije smo opravili 42 pregledov pri 37 subjektih. 
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Ugotovitve 

I. 

Kjer so inšpektorji kljub velikim težavam pri iskanju tujih 
delodajalcev le uspeli opraviti inšpekcijske preglede, niso našli 
hujših kršitev 'delovnopravne zakonodaje. Na splošno je mogoče 
reči, da tuji delodajalci spoštujejo pravni red Republike Slovenije 
ter da je zagotavljanje pravic delavcev sorazmerno na visoki 
ravni. Vendarle pa so ugotovili nekatere nepravilnosti. Navadno 
pregledan subjekt ni imel sprejetega akta o sistemizaciji delovnih 
mest, v pogodbah o zaposlitvi ali o delu pa je pogosto manjkala 
navedba tarifnega razreda, v katerega je delavec razporejen. 

V zvezi z delovnim razmerjem za določen čas se spet pojavlja 
klasična kršitev. Nadaljuje se sklepanje delovnega razmerja za 
določen čas z istim delavcem brez prekinitve. 

V zvezi z delom na podlagi pogodbe o delu je bilo v enem primeru 
ugotovljeno, da delavec ni bil zavarovan za primer poškodbe pri 
delu in poklicne bolezni. 

Tuji delavci imajo pri zaposlovanju status urejen; imajo delovna 
dovoljenja ali poslovne vizume in so prijavljeni v zavarovanje. 

V zvezi s plačami je največ nepravilnosti v zvezi z določitvijo 
plače v tolarjih. Ob izplačilu jim ne vročijo obračunov plač s podatki, 
ki jih zahteva kolektivna pogodba. Delavcem ni bil izplačan dodatek 
za delovno dobo. 

Večinoma gre le za posamezne kršitve, ki se pojavljajo tu in tam 
in ne za akutne kršitve delovnopravne zakonodaje tujih 
delodajalcev v Sloveniji, na katere bi veljajo posebej opozarjati. 

II. 

Pri pregledih, opravljenih na področju varstva pri delu, je bilo 
največkrat ugotovljeno, da družba nima sprejetega akta o varstvu 
pri delu ter da delavci nimajo opravljenega predhodnega 
zdravstvenega pregleda. 

Poleg teh dveh najpogostejših ugotovitev so inšpektorji ukrepali 
še v zvezi z drugimi posamičnimi nepravilnostmi: odredili so pregled 
in preizkus delovnih naprav in priprav, skladiščnih prostorov, 
vzpostavitev ustrezne oblike organiziranega opravljanja 
strokovnih nalog na področju varstva pri delu ter izdelavo 
programa poučevanja delavcev o varstvu pri delu. 

Ukrepi 

Za odpravo nepravilnosti, ugotovljenih pri inšpekcijskih pregledih 
v okviru akcije, so inšpektorji v skladu s pooblastili izdali sedem 
ureditvenih odločb. Inšpektorji poročajo, da so delodajalci izpolnili 
naložene ukrepe, kar so ugotovili s kontrolnimi pregledi ali v 
naknadno predloženi dokumentaciji. 

Sklepne ugotovitve 

Ugotavljamo, da akcija ni prinesla želenih rezultatov. Kljub temu 
pa ocenjujemo, da je bila vendarle koristna, saj je pokazala, da je 
stanje neurejeno predvsem v zvezi z registracijo, sedežem in 
poslovanjem tujih podjetij v Sloveniji. 

4.20.4.Akcija nadzora nad spoštovanjem predpisov v 
društvih, ki iim ie z odločbo priznan status 
društva, ki deluie v javnem interesu 

Splošno 

Zelo težko je bilo dobiti podatke o društvih, ki jim je z odločbo 
priznan status društva v javnem interesu. 'Raztreseni' so po 
posameznih ministrstvih za društva, ki delujejo v javnem interesu 
na področju, za katero je pristojno ustrezno ministrstvo. Zato 
smo akcijo podaljšali do sredine decembra 1999. Opravili smo le 
malo inšpekcijskih pregledov (tudi v društvih, ki nimajo statusa 
društva v javnem interesu). Pokazalo se je, da posebnih vprašanj 
na področju delovnih razmerij ni, še zlasti ne v zadevah, v katerih 
pogosto ugotavljamo kršitve - torej pri plačah in nezakonitem 
zaposlovanju. Tudi na področju varnosti in zdravja pri delu ni 
večjih problemov. Inšpektorji pri nadzorstvih niso ostreje ukrepali, 
saj so ocenili, da bodo zalegla že opozorila in ustrezni napotki. 

Trajanje In namen akcije 

Akcija je potekala od 1. aprila do 1. sredine decembra 1999. 
Namen akcije je bil ugotoviti spoštovanje delovnopravne 
zakonodaje v društvih, ki jim je z odločbo priznan status društva, 
ki deluje v javnem interesu. Posebno pozornost smo namenili 
pogodbi o zaposlitvi, pogodbi o delu ter plačah, kakor spoštovanju 
predpisov na področju varstva pri delu. 
Nosilci nadzora so bili inšpektorji za delo s področja delovnih 
razmerij in varstva pri delu. 
V okviru akcije je bilo izvedenih 48 pregledov pri 32 subjektih. 

Ugotovitve 

I. 

Kot rečeno, so akcijo spremljale težave pri pridobivanju podatkov 
o društvih, ki jim je z odločbo priznan status društva v javnem 
interesu. Kljub temu so inšpektorji izvedli nekaj inšpekcijskih 
pregledov, vendar pri tem niso naleteli na resnejše kršitve 
delovnopravne zakonodaje. 

Splošna ugotovitev je, da v društvih povečini nimajo zaposlenih 
delavcev, če jih pa že imajo, gre le za nekaj delavcev, pogosto za 
enega samega. Zaposlovanja za nedoločen čas je izjemno malo, 
nekaj več ga je za določen čas. Pri obličnosti pogodb o zaposlitvi 
za določen čas so inšpektorji naleteli na kršitve delovnopravne 
zakonodaje le redko, pri čemer so izdali ureditvene odločbe. 
Ponekod so delo v društvu opravljali delavci, ki so zakonito izgubili 
delo in prejemajo nadomestilo za primer brezposelnosti. O tem 
smo obvestili tudi zavod za zaposlovanje. Delo v društvih je 
večinoma prostovoljno. 

Inšpektorji so opazili, da je manj sklepanja pogodb o delu, kot so 
pričakovali. Največkrat so imela društva sklenjene pogodbe o 
delu za občasna ali začasna dela (šlo je za pomožna dela, 
računovodstvo, pomoč pri izvajanju dejavnosti) v skladu s 107. 
členom zakona o delovnih razmerjih, naleteli pa so tudi na 
nedoslednosti pri obveščanju zavoda za zaposlovanje In v zvezi 
z zavarovanjem za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. 
Društva praviloma redko vodijo evidenco o opravljenem delu po 
pogodbi o delu. V enem primeru so prekoračili zakonsko omejitev 
dela po pogodbi o delu. Na splošno so nepravilnosti v zvezi z 
delom po pogodbi o delu enake, kot so jih ugotovili že pri drugih 
subjektih nadzora. 
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Če so društva zaposlovala delavce, so bili le-ti ustrezno razvrščeni 
v tarifne razrede na podlagi akta o sistemizaciji delovnih mest ali 
na podlagi kolektivne pogodbe, le v posameznih primerih poročajo 
o nepravilnostih. 

Primerov, da ne bi izstavljali pisnih obračunov plač, jih neredno 
izplačevali oziroma izplačevali nižje od minimalne, ni bilo, le v 
enem primeru je bilo društvu naloženo, da mora delavki izstaviti 
obračun plače z vsemi podatki, saj ni navajal podatka o dodatku 
za delovno dobo, stimulaciji in stroških prevoza ter prehrane. 
Nekajkrat niso izplačali dodatkov za delovno dobo in izdelali 
kriterijev za ugotavljanje delovne uspešnosti. 

II. 

Na podlagi pregledov, opravljenih na področju varstva pri delu, so 
bile ugotovljene klasične kršitve zakonodaje, kar pomeni, da 
društva pogosto niso imela sprejetega akta, ki bi urejal varstvo 
pri delu ali pa je bil v določenih poglavjih pomanjkljiv (predvsem v 
zvezi z določitvijo rokov za obdobne zdravstvene preglede in 
preizkuse znanja iz varstva pri delu). Ker delavci v društvih 
povečini opravljajo administrativna dela, tudi niso opravljali 
obdobnih zdravstvenih pregledov in periodičnih preverjanj znanja 
iz varstva pri delu. 

Ukrepi 

Za odpravo nepravilnosti, ugotovljenih pri inšpekcijskih pregledih 
v akciji, so inšpektorji v skladu s pooblastili izdali 15 ureditvenih 
odločb. 

4.20.5.Akciia nadzora nad delodajalci, ki opravljajo 
dejavnost alternativnih metod zdravljenja 

Splošno 

V Sloveniji je malo registriranih družb, ki opravljajo dejavnost 
alternativnih metod zdravljenja, pa še od teh so nekatere v 
mirovanju. Obseg akcije je bil temu primerno majhen. 

Trajanje In namen akcije 

Akcija je potekala od 1. junija do 1. septembra 1999. 
Namen akcije je bil ugotoviti spoštovanje delovnopravne 
zakonodaje pri delodajalcih, ki opravljajo dejavnost alternativnih 
metod zdravljenja. Poseben poudarek smo namenili pogodbi o 
zaposlitvi, pogodbi o delu ter zaposlovanjem tujcev. 
Nosilci nadzora so bili inšpektorji za delo s področja delovnih 
razmerij. 
V okviru akcije je bilo izvedenih 18 pregledov pri 15 subjektih. 

Ugotovitve 

Akcija ni bila obsežna. Delodajalci praviloma ne zaposlujejo 
delavcev ali pa samo maloštevilne. Večjih kršitev v zvezi s 
sklepanjem pogodb o zaposlitvi ni bilo, le v enem primeru je bila 
ugotovljena nepravilnost, ko pogodbi o delu z dvema delavcema 
nista urejali vseh elementov delovnega razmerja (šlo je za 
določitev kriterijev za odmero letnega dopusta, ukrepi iz varstva 
pri delu, določanje delovne uspešnosti...). 

V enem primeru delavci niso bili razporejeni v tarifne razrede, 
niso jim izplačevali dodatka za delovno dobo. Regres za prehrano 
je bil sicer izplačan, vendar v neustrezni višini. 

V enem primeru je bila ugotovljena kršitev v zvezi s sklenitvijo 
pogodbe o delu v nasprotju z 107. členom zakona o delovnih 
razmerjih, zaradi česar je inšpektorica izdala ureditveno odločbo. 

Drugih nepravilnosti ni bilo. 

Ukrepi 

Za odpravo ugotovljenih nepravilnosti so inšpektorji v skladu s 
pooblastili izdali dve ureditveni odločbi. 

4.20.6.Akcija nadzora pri delodajalcih, ki opravljajo 
dejavnost gostinstva in turizma 

Splošno 

Z akcijo smo dobili pregled o delovnopravni problematiki v 
dejavnosti gostinstva in turizma. Izvajanje akcije je bilo vsekakor 
upravičeno, saj delodajalci v tekmi za goste in čim večji zaslužek 
spregledajo delavčeve neodtujljive pravice iz dela. Inšpektorji so 
se odločili, da bodo akcijo nadaljevali tudi v prihodnje. Precej 
inšpekcijskih pregledov je bilo opravljenih na podlagi individualnih 
prijav v zvezi s kršitvami delovnopravne zakonodaje in ne samo 
v okviru akcije, nekaj pa tudi v sodelovanju z drugimi inšpekcijami 
(tržna, davčna inšpekcija...) 

Trajanje in namen akcije 

Akcija je potekala od 1. julija do 1. oktobra 1999. 
Namen akcije je bil ugotoviti spoštovanje določb delovnopravne 
zakonodaje pri delodajalcih, ki opravljajo dejavnost gostinstva in 
turizma. Posebno pozorno smo spremljali spoštovanje določb, ki 
urejajo delo prek polnega delovnega časa, dnevni in tedenski 
počitek ter določb zakonodaje o varstvu pri delu. 
Nadzor naj bi opravili pri vseh delodajalcih, ki opravljajo dejavnost 
gostinstva in turizma. 
Nosilci nadzora so bili inšpektorji za delo s področja delovnih 
razmerij in varstva pri delu. 
V okviru akcije sta bila izvedena 402 inšpekcijska pregleda. 

Ugotovitve 

I. 

Delo prek polnega delovnega časa je težko nadzorovati, predvsem 
zaradi neustreznih evidenc delovnega časa, kar je posebej 
pogosto pri manjših delodajalcih.Tako inšpektorji v precej primerih, 
ko smo prejeli anonimne prijave (delavci se ne želijo izpostavljati) 
v zvezi z delovnim časom, niso mogli ugotoviti, ali delajo delavci 
prek polnega delovnega časa. Delodajalec kršitve odločno zanika. 
V nekaterih primerih smo iz obratovalnega časa in števila 
zaposlenih sklepali, da gre za delo prek polnega delovnega časa 
in najverjetneje tudi do kršitev tedenskega in dnevnega počitka. 
Delo prek polnega delovnega časa je zlasti pogosto v gostinstvu, 
predvsem zaradi potreb gostov. Zaradi slednjega prihaja tudi do 
kršitev pravice do ustreznega počitka, vendar o tem več v 
nadaljevanju. 

Inšpektorji ne poročajo o nepravilnostih v zvezi z uvajanjem dela 
prek polnega delovnega časa. Včasih traja v zakonsko določenih 
mejah ali pa je prekoračen. 

Delo prek polnega delovnega časa se le redko šteje kot poseben 
delovni pogoj. Delavci viške delovnih ur največkrat izrabijo kot 
proste dneve, kar jim, sodeč po razgovorih, ki so jih v nekaterih 
primerih z njimi opravili inšpektorji, tudi ustreza. Nekateri delodajalci 
enkrat mesečno spremljajo in analizirajo podatke o višku 
opravljenih ur, ki se ne plačajo kot nadure ampak se, kot rečeno, 
porabijo kot prosti dnevi, zaradi česar delodajalci o številu ur 
preko polnega delovnega časa ne obveščajo zavoda za 
zaposlovanje. 
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Inšpektorji ugotavljajo, da bi bilo mogoče delo, ki je opravljeno 
prek polnega delovnega časa, opraviti na drug ustrezen način. S 
tem se ne strinjajo delodajalci. V nekaterih primerih povečanega 
obsega dela nastavijo študente ali sklenejo pogodbe o delu. 

Kot rečeno, delodajalci redko vodijo ustrezno evidenco o številu 
delovnih ur prek polnega delovnega časa. Najbolj nezadovoljivo 
stanje v zvezi s tem je pri manjših delodajalcih, predvsem 
samostojnih podjetnikih. 

Delovni čas v glavnem ne presega štirideset ur na teden, 
inšpektorji pa so vendarle naleteli na posamezne primere, ko je 
tedenski delovni čas trajal več kot štirideset ur. 

Zagotavljanje odmorov in počitkov ni vprašljivo, poročajo iz 
nekaterih enot inšpektorata. Tudi prijav je malo, kar lahko kaže, 
da so se delavci sprijaznili z dano situacijo, in bojazni, da bodo 
izgubili zaposlitev. Prijave dobimo šele, ko delovno razmerje že 
preneha, ali pa jim ne neizplačajo plač. Pogosto se delavci 
žodpovedo' nekaterim svojim pravicam, če so le primerno plačani 
za to. V drugih enotah pa iz evidenc prisotnosti na delu, če jih 
vodijo, izhaja, da pravice delavcev do odmora ter dnevnega in 
tedenskega počitka niso zadovoljivo zagotovljene. Po mnenju 
inšpektorjev do teh kršitev prihaja predvsem zaradi nezadostnega 
števila zaposlenih. 

Delodajalci najpogosteje nimajo izdelanih ustreznih delovnih 
koledarjev, s katerimi bi prej seznanili tudi sindikate, skoraj nikoli 
pa ne sprejmejo sklepa o neenakomerni razporeditvi delovnega 
časa. Delovni čas delavcev se najpogosteje razporeja sproti in 
ustno, ponavadi tedensko, pač glede na stanje zaposlenih in 
promet. Vsekakor pa so delavci dolžni delo opraviti. V zvezi z 
razporejanjem delovnega časa delavci tudi ne porabijo presežka 
delovnih ur v skladu s kolektivno pogodbo, ampak tako, kot je 
opisano pri delu prek polnega delovnega časa. 

Druge ugotovitve 

Nezakonitega zaposlovanja je bilo proti pričakovanju malo, kar 
inšpektorji pripisujejo predvsem učinkovitosti mandatnega 
kaznovanja pa tudi delu študentov in dijakov, delu prek polnega 
delovnega časa in vključevanju družinskih članov v delo. 

Tudi v tej dejavnosti smo naleteli na sklepanje delovnih razmerij 
za določen čas. 

Nekaj klasičnih kršitev (potrebe po delu niso prej prijavili, delavec 
ni zavarovan za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni...) je 
bilo ugotovljenih v zvezi z opravljanjem dela po pogodbi o delu. 

Precej nepravilnosti je bilo ugotovljenih v zvezi z obračunavanjem 
in izplačevanjem plač. Delodajalci najpogosteje obračunajo 
povprečni mesečni fond ur, dodatkov na delovni čas, ki je za 
delavca manj ugoden, pa praviloma ne izplačujejo, tudi dodatka 
za popoldansko delo niti za delo na nedeljo ali praznik, za nadurno 
delo, z obrazložitvijo, da delavci te ure porabijo, česar pa 
delodajalec ne more dokazati. 

II. 

Področje varnosti in zdravja pri delu delodajalci zanemarjajo, saj 
večjo pozornost namenjajo izvajanju predpisov z drugih področij. 
Verjetno zato, ker jih drugi inšpektorji pogosteje obiskujejo 
(zdravstvene, sanitarne, tržne inšpekcije). 

Delodajalci v dejavnosti gostinstva največkrat nimajo izdelanega 
pravilnika o varstvu pri delu, ali pa je starejšega datuma. Nimajo 
opredeljenih del in nalog s povečano stopnjo nevarnosti za 
poškodbe in zdravstvene okvare. Veliko pomanjkljivosti je 

ugotovljenih pri električnih inštalacijah, saj so dotrajane, zastarele, 
brez potrebnih shem, oznak... Delodajalci meritev skoraj ne 
opravljajo. Slabo so urejeni prostori za zaposlene, garderobe, 
umivalnice, kopalnice, prostori za počitek... Težave so tudi pri 
transportu in skladiščenju, saj je veliko ročnega prenašanja 
bremen (zabojev, steklenic...) v ravnini in po stopnicah. 

Posamezne ugotovitve 
- večja gostinska podjetja imajo še stare pravilnike o varstvu pri 

delu, manjša in novejša pa jih povečini nimajo, 
- največkrat nimajo opredeljenih del s povečano stopnjo 

nevarnosti, 
- preizkuse znanja iz varstva pri delu organizirajo in jih tudi 

obnavljajo v predpisanih rokih, 
- predpisane ukrepe s področja varstva pri delu povečini 

upoštevajo, 
- zdravniške preglede praviloma opravljajo v rokih, to je vsakih 

šest mesecev. Evidenc povečini ne vodijo, kot zahteva pravilnik 
o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu, pač pa 
imajo zaposleni pri sebi zdravstvene knjižice. Zdravstvene 
preglede opravljajo le po določilih pravilnika o zdravstvenem 
nadzoru oseb živilske stroke, zato so nekoliko vprašljivi obdobni 
zdravstveni pregledi, saj pregled glede obremenitev v zvezi z 
delom ni potreben, 

- sredstva za delo so na splošno ustrezna, saj ima večina sklenjene 
pogodbe za redno vzdrževanje določene gostinske opreme, 
nekateri pa celo zaposlene vzdrževalce, 

- pregledov in preizkusov delovnih naprav s področja varstva pri 
delu povečini ne opravljajo, 

- meritve ekoloških pogojev dela v delovnih in pomožnih prostorih 
največkrat ne opravljajo. Predvsem je vprašljivo prezračevanje 
oziroma odsesavanje odvečne toplote in pare, 

- meritve strelovodnih naprav imajo v večini primerov opravljene, 
- meritve električnih inštalacij pogosto ne opravljajo. 

Ukrepi 

Za odpravo ugotovljenih nepravilnosti so inšpektorji v skladu s 
pooblastili izdali 232 ureditvenih odločb, v 19 primerih prepovedali 
uporabo sredstev za delo, dokler ne odpravijo nepravilnosti, podali 
27 predlogov sodniku za prekrške, zaradi suma storitve 
kaznivega dejanja pa eno ovadbo. 

4.20.7. Akciia nadzora pri delodajalcih, ki opravljajo 
gradbeno dejavnost 

Splošno 

Nezakonitega zaposlovanja tako domačih kot tujih delavcev je 
manj, kot smo pričakovali. Vendar je še nekaj primerov, zato so 
usmerjene akcije inšpektorata in koordinirane vladne akcije za 
preprečevanje zaposlovanja in dela na črno v gradbeni dejavnosti 
dobrodošle. Stanje na področju varnosti in zdravja pri delu se 
izboljšuje, delodajalci vedno bolj upoštevajo in izpolnjujejo naložene 
inšpekcijske ukrepe, kar gre pripisati tudi že skoraj konstantnemu 
nadzoru delodajalcev v tej dejavnosti. 

Trajanje In namen akcije 

Akcija je potekala od 1. junija do 1. avgusta 1999, vendar se je 
nadaljevala še pozno v jeseni, predvsem s kontrolnimi 
inšpekcijskimi pregledi. Čez vse leto pa je potekalo inšpekcijsko 
nadzorstvo v okviru koordinirane vladne akcije v zvezi s 
preprečevanjem zaposlovanja in dela na črno. 

Namen akcije je bil ugotoviti spoštovanje določb delovnopravne 
zakonodaje pri delodajalcih, ki opravljajo gradbeno dejavnost, s 
posebnim poudarkom na zaposlovanju tujcev, razporeditvijo 
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delovnega časa ter spoštovanjem predpisov s področja varnosti 
in zdravja pri delu. 
Nadzor naj bi se izvedel pri vseh delodajalcih, ki opravljajo gradbeno 
dejavnost. 
Nosilci nadzora so bili inšpektorji za delo s področja delovnih 
razmerij in varstva pri delu. 
V okviru akcije je bilo 436 inšpekcijskih pregledov. 

Ugotovitve 

I. 

Glede zaposlovanja tako domačih kot tujih delavcev lahko na 
splošno rečemo, da je pojav nezakonitega zaposlovanja upadel. 
Delovnopravni status delavcev je največkrat urejen - imajo 
sklenjene pogodbe o zaposlitvi, kar je posebej značilno za večje 
gradbene družbe. Pri manjših delodajalcih, ki so največkrat 
podizvajalci in kooperanti, pa so kršitve v zvezi z zaposlovanjem 
pogostejše. Pri teh je opazen tudi pojav sklepanja pogodb o delu 
za opravljanje del, ki sodijo v redno dejavnost delodajalca, kar je 
v nasprotju s 107. členom zakona o delovnih razmerjih, vendar jih 
ni veliko. V zvezi z vsebino pogodb o zaposlitvi inšpektorji 
ugotavljajo, da te pogosto ne vsebujejo vseh elementov, ki jih 
zahteva kolektivna pogodba. 

V zvezi z zaposlovanjem tujcev inšpektorji ugotavljajo, da je 
primerov zaposlovanja tuje delovne sile manj, kot so pričakovali, 
le v nekaterih enotah (npr. Maribor) še vedno poročajo o pogostem 
zaposlovanju tujcev. Največkrat je delovnopravni status tujih 
delavcev urejen - imajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi in delovna 
dovoljenja, kar je, kot rečeno, najpogostejše v večjih gradbenih 
družbah, ki v nekaterih primerih hranijo vso ustrezno 
dokumentacijo na gradbišču samem. Še vedno pa najdemo 
primere nezakonitega zaposlovanja tujcev pri manjših delodajalcih. 

Neenakomerna razporeditev delovnega časa je posebno značilna 
za gradbeno dejavnost in je v večini primerov uvedena kot 
samoumevna, pri čemer delodajalci pozabljajo, da so dolžni urediti 
razporeditev in porabo presežnih ur s pisnim aktom. V nekaterih 
primerih je bilo ugotovljeno, da delodajalci nimajo neenakomerne 
razporeditve delovnega časa, temveč imajo štiridesetumi tedenski 
delovnik. Dejansko pa delavci delajo prek polnega delovnega 
časa. V obeh primerih traja delovni dan v sezoni deset do dvanajst 
ur, višek ur pa se izravnava običajno pozimi ali sproti, ko na 
gradbišču zaradi slabega vremena ni mogoče delati. 

Presežka letnega fonda ur inšpektorji niso ugotovili, saj ga je 
mogoče praviloma porabiti šele ob koncu koledarskega leta. Iz 
pregledov obračunov plač nismo ugotovili nadurnega dela. 

Na splošno je kršitve v zvezi z delovnim časom, odmori, počitki 
in letnim dopustom težko ugotavljati, saj delodajalci večinoma ne 
vodijo evidence opravljenih ur ali pa je prilagojena zakonskim 
zahtevam, kakor tudi plačilne liste delavcev. Zaradi delno 
nepopolnih evidenc, še bolj pa zaradi strukture zaposlenih v 
gradbeništvu, inšpektorji domnevajo, da delavci opravijo dnevno 
tudi več ur, kot je dovoljeno, in nimajo vedno zagotovljenega 
tedenskega počitka. 

Primerov preračunavanja viška opravljenih ur v delovno dobo 
sezonskih delavcev v skladu z 41. členom zakona o delovnih 
razmerjih pri pregledih nismo ugotovili. Tudi sicer še nismo naleteli 
na takšno preračunavanje, razen kot vprašanje o postopku in 
načinu vpisovanja podatkov v delovno knjižico. Posebno vprašanje 

pa je, ali so delavci sploh seznanjeni s to možnostjo, glede na to, 
da zakon možnost preračuna viška opravljenih ur povezuje z 
zahtevo delavca. 

II. 

Rezultati pregledov se razlikujejo pri večjih družbah (z več kot 
150 zaposlenimi) in manjših družbah ter obrtnikih. 

Pri večjih družbah je varstvo delavcev pri delu skladno z zakonom 
in drugimi predpisi dokaj dobro zagotovljeno. Največ pomanjkljivosti 
in kršitev je bilo ugotovljenih pri ureditvi delovnih mest na višini 
(odri, varovalne ograje) in zagotovitvi uporabe osebne varovalne 
opreme. Za prvo lahko rečemo, da je posledica izredno kratkih 
rokov, na katere delodajalci pristajajo, da pridobijo delo v trdem 
boju na tržišču. Neuporabo osebne varovalne opreme, predvsem 
varnostnih čelad, pa si lahko razlagamo kot posledico pomanjkanja 
varnostne kulture. Delavci niso navajeni uporabljati osebne 
varovalne opreme, saj jih do zdaj za to ni nihče ustrezno kaznoval, 
pri delu pa jih ovira. Do izdaje novega zakona o varnosti in zdravju 
pri delu tudi inšpektorji niso mogli biti uspešni, saj so bile kazni 
nenormalno nizke. V nekaterih večjih družbah, ki se dnevno 
ukvarjajo z likvidnostnimi težavami, pa je problem tudi 
zagotavljanje periodičnih zdravstvenih pregledov delavcev v 
predpisanih rokih. 

Stanje v manjših družbah in pri obrtnikih je dosti slabše, kršitve 
predpisov pa številnejše. Za varstvo pri delu je običajno zelo 
slabo poskrbljeno. Delodajalci se svojih dolžnosti in odgovornosti 
ne zavedajo, delavci pa svojih pravic prav tako ne uveljavljajo. 
Gradbišč največkrat ne prijavljajo. Elaborati o ureditvi gradbišč 
so izdelani pomanjkljivo ali jih celo ni, ukrepov in pisnih sporazumov 
o določitvi skupnih ukrepov za zagotovitev zdravja in varnosti 
delavcev ter imenovanje odgovornih oseb za njihovo izvajanje 
največkrat ni. Zavarovanje gradbišč do okolice in označitev 
gradbišč in nevarnosti je pomanjkljivo. Odri so izdelani pomanjkljivo 
in brez dokumentacije. Električne inštalacije na gradbiščih so 
nezavarovane proti poškodbam, postavljajo jih delavci, ki za to 
niso usposobljeni. Predpisanih meritev in preizkusov inštalacij in 
delovne opreme pogosto ne opravijo. Dokumentacijo - potrdila o 
usposabljanju delavcev za varno delo v glavnem imajo, a je 
dostikrat predpisani rok za obdobno usposabljanje že pretekel. 
Veliko je bilo kršitev, ker niso opravljali zdravstvenih pregledov 
delavcev. Tudi ko so jih napotili na zdravstvene preglede, pogosto 
iz napotnic in mnenj zdravnikov ni bilo razvidno, za opravljanje 
katerih del je delavec sposoben. Osebne varovalne opreme 
delavci ne uporabljajo, dostikrat pa je na gradbišču sploh ni. 

Opazno je, da se z doslednim sankcioniranjem kršitev, skladno z 
novim zakonom o varnosti in zdravju pri delu, stanje izboljšuje. 
Če ne bo spremenjen zakon o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju ter zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, v smislu sistema premij bonus - malus, 
pa bistvenih sprememb, tako pri delodajalcih kot tudi pri delavcih, 
v odnosu do varstva in zdravja pri delu ne moremo pričakovati. 

Ukrepi 

Inšpektorji so v skladu s pooblastili izdali 128 ureditvenih odločb, 
v 19 primerih prepovedali uporabo sredstev za delo, dokler ne 
odpravijo nepravilnosti, podali 17 predlogov sodniku za prekrške 
zaradi suma storitve kaznivega dejanja, in izrekli 193 mandatnih 
kazni. 
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Slikal7: Struktura izrečenih ukrepov v akciji nadzora pri delodajalcih, ki opravljajo gradbeno dejavnost 

I 

4.20.8. Akciia nadzora nad spoštovanjem določh. ki 
UfgiaiO sodelovanje delavcev pri upravljanju 

Splošno 

Delavci redko sodelujejo pri upravljanju, pri tem ne upoštevajo 
širokih možnosti, ki jih daje zakon o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju. Inšpektorji ugotavljajo tudi, da do sodelovanja pri 
upravljanju prihaja največkrat le v bivših družbenih podjetjih. V 
novejših in manjših sodelovanje ne zaživi. Tudi individualnih prijav 
kršitev v zvezi s sodelovanjem delavcev pri upravljanju v zadnjih 
letih skoraj ni. 

Trajanje In namen akcije 

Akcija je potekala od 1. avgusta do 1. novembra 1999. 
Namen akcije je bil ugotoviti spoštovanje določb zakona o 
sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki se nanašajo na oblikovanje 
sveta delavcev, delavskega direktorja ter delavskega zaupnika. 
Nadzor naj bi opravili pri vseh delodajalcih. 
Nosilci nadzora so bili inšpektorji za delo s področja delovnih 
razmerij. 
V okviru akcije smo opravili 59 pregledov pri 58 subjektih. 

Ugotovitve 

Sodelovanje delavcev pri upravljanju je predvsem odvisno od 
pobude in volje njih samih, saj jih zakon ne sili v soupravljanje pa 
tudi delodajalcem ne nalaga pobude za to. Vendarle so inšpektorji 
naleteli na primere, ko je vodstvo družbe dalo delavcem pobudo 
za oblikovanje sveta delavcev oziroma za imenovanje 
predstavnikov delavcev v nadzorni svet družbe. Spet drugod pa 
prihaja do napačnega razumevanja namena sodelovanja delavcev 
pri upravljanju, tako s strani vodstva družbe, kakor s strani 
sindikata. Slednji pogosto prevzemajo odločilno vlogo pri 
ustanavljanju sveta delavcev, saj z načini sodelovanja pri 
upravljanju pogosto želijo uveljaviti svoja stališča. V teh primerih 
vodstvo družbe, kot tudi delavci, sodelovanje pri upravljanju 
razumejo le kot 'preoblečeni' sindikalizem. V enem primeru je 
sindikalna podružnica prevzela nekatere aktivnosti sveta delavcev 
oziroma delovala v njegovem imenu. V tem primeru so delodajalec, 
sindikalna podružnica in svet delavcev sklenili tridelno pogodbo o 
izvajanju storitev delavskega predstavništva. Inšpektorica je svet 
delavcev opozorila, da rešitev ni primerna. 

Lahko rečemo, da delavci svoje pravice v zvezi s sodelovanjem 
pri upravljanju le redko popolnoma uresničujejo, tako da zakon, ki 
ureja to področje, v praksi še ni zaživel. Inšpektorji niso naleteli 
na primere, da bi imenovali delavskega direktorja, tudi ne v podjetjih, 
kjer bi po samem zakonu moral biti imenovan (več kot 500 
zaposlenih). 

Ko že rečeno, sodelujejo delavci pri upravljanju predvsem v večjih, 
bivših družbenih podjetjih. Tu sodelujejo pri upravljanju s svetom 
delavcev in njegovih predstavnikih v nadzornem svetu družbe. 
Le redko je bil oblikovan zbor delavcev. 

Večjih kršitev v zvezi z izvolitvijo delavcev v svet delavcev 
inšpektorji niso ugotovili. V enem primeru svet delavcev ni sprejel 
sklepa o razpisu novi volitev v zakonitem roku, pred potekom 
mandata. V drugem primeru družba v statutu ni imela opredeljene 
sestave nadzornega sveta (ni bilo opredeljeno mesto delavskega 
predstavnika). 

Ukrepi 

Za odpravo ugotovljenih nepravilnosti so inšpektorji v skladu s 
pooblastili izdali štiri ureditvene odločbe. 

4-20- 9-Akcna nadzora nad usposabljanjem delavcev 
za varno delo v maniših družbah fdo 50 
zaposlenih) 

Akcija je trajala od 1.marca do 1.oktobra 1999 in to samo na 
področju varstva pri delu. Opravljenih je bilo 216 inšpekcijskih 
pregledov. Načrtovali in izvedli smo jo predvsem zaradi ugotovljenih 
in stalno ponavljajočih se pomanjkljivosti in nepravilnosti ter 
nespoštovanja predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu 
pri delodajalcih, ki zaposlujejo manjše število (do 50) delavcev. Tu 
je opazno, da narašča število poškodb pri delu. Akcija je bila 
usmerjena predvsem na področje izvajanja varnosti in zdravja 
pri delu ter usposabljanja delavcev za varno delo. 

Ugotovljeno je bilo, da imajo skoraj vse družbe bolj ali manj 
pomanjkljive interne akte, tiste z manj kot desetimi zaposlenimi 
pa jih večinoma sploh nimajo. Povečini tudi nimajo ustrezno 
opredeljenih del in nalog s povečano nevarnostjo za poškodbe in 
zdravstvene okvare. Posledica tega je, da tudi usposabljanje za 
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varno delo ni ustrezno, razen tega zamujajo predpisani dveletni 
rok. Delodajalci čakajo na obisk inšpektorja in šele potem na 
podlagi ureditvene odločbe uredijo pomanjkljivosti in nepravilnosti. 

Pri organiziranosti smo bili pozorni na ustreznost internih aktov, 
na strokovnost pooblaščenih delavcev ter na opredelitev 
obveznosti in odgovornosti na tem področju. Glede usposabljanja 
pa na ustreznost programov teoretičnega in praktičnega 
usposabljanja ter strokovno usposobljenost izvajalcev 
usposabljanja. 

Glede organiziranosti izvajanja zahtev in ukrepov varnosti in 
zdravja pri delu je bilo ugotovljeno, da večina delodajalcev nima 
ustreznega strokovnega delavca, ki bi urejal to področje. Zato 
nekateri kljub pomanjkljivemu znanju to bolj ali manj uspešno 
opravljajo sami, drugi pa za to najamejo zunanje organizacije, kar 
je posebej pogosto, kadar gre za zahtevnejše zadeve. 

4.20.10. Akcija nadzora nad varstvom pri delu v 
grafični dejavnosti 

Akcija je potekala v času od 15.junija do 31 .oktobra 1999 in se je 
izvajala samo na področju varnosti in zdravja pri delu. Opravljenih 
je bilo 218 inšpekcijskih pregledov, inšpektorji pa so izdali 129 
ureditvenih odločb, 9 odločb o prepovedi opravljanja dejavnosti, 
dokler ne odpravijo nepravilnosti, in podali 4 predloge sodniku za 
prekrške. 

Pomanjkljivosti in nepravilnosti smo ugotovili predvsem v zvezi z 
delovnimi prostori in transportnimi potmi, varstvom pred hrupom 
ter vodenjem evidenc, in to več pri malih delodajalcih z le nekaj 
zaposlenimi. Dejstvo je, da delodajalci predpisanih zahtev in 
ukrepov s področja varnosti in zdravja ne izvajajo na lastno 
pobudo, ampak čakajo na obisk inšpektorja ter izdajo ureditvene 
odločbe. 

4.21. KOORDINIRANE SKUPNE AKCIJE 
POOSTRENEGA NADZORA ODKRIVANJA IN 
PREPREČEVANJA DELA IN ZAPOSLOVANJA 
NA ČRNO 

4.21.1.Ocena stanja 

Siva ekonomija je pojav, ki ga srečamo v vseh državah, vseh 
gospodarstvih in vseh političnih sistemih. V različnem obsegu in 
moči je prisotna v vseh fazah družbenega razvoja. Nikjer pa nima 
obrobnega pomena. Njen škodljiv vpliv občutijo tako delodajalci 
kot tudi država, socialno zavarovanje, premoženje ter varnost 
ljudi in okolja. Ne glede na to, da lahko v posameznih obdobjih 
dopolnjuje legalno gospodarstvo in lajša socialne napetosti družbe, 
jo države prav zaradi njenega škodljivega vpliva moralno in pravno 
obsojajo ter večinoma tudi preganjajo. 

Obseg in moč sive ekonomije se v zadnjih letih nenehno povečujeta 
tudi v Sloveniji. Na to opozarjajo različne študije številnih institucij. 

Da sta se povečala obseg in moč sive ekonomije oziroma dela na 
črno v Sloveniji, gre pripisati razmeram: 
- veliko število brezposelnih, 
- veliko število relativno mladih upokojencev, 
- relativno visoki stroški obremenitve cene dela v legalnih oblikah 

zaposlitve ali samozaposlitve, 
- dolgotrajni, zapleteni in dragi postopki upravnih služb pri izdajanju 

dovoljenj za delo oziroma dovoljenj za adaptacije ali izgradnjo 
novih delovnih prostorov, 

■ neprilagojena delovna zakonodaja. Manjši delodajalci ne poznajo 
delovnopravne zakonodaje in zato ne uporabljajo obstoječih 
fleksibilnih oblik zaposlovanja, 

- nezanesljiva izplačila plač v mnogih panogah, 
- davčna politika, ki ne spodbuja zaposlovanja in vlaganj v zasebne 

dobrine, 
- nestimuliranje delodajalcev za zaposlovanje, 
- nizek standard številnih državljanov, ki iščejo cenejše storitve in 

proizvode ali se sami ukvarjajo z delom na črno, 
- nezadosten informacijski sistem in premajhna kadrovska 

zasedba inšpektoratov, 
- nizke kazni za ugotovljene kršitve, 
- dolgotrajni postopki pred sodniki za prekrške in pogosto 

zastaranje postopkov, 
- neučinkovit sistem izterjave kazni. 

Pri opredeljevanju dela na črno je treba opozoriti na razlikovanje 
pomena izrazov "delo na črno" In "zaposlovanje na črno". 
Osnovna razlika je, da gre pri delu na črno za nedovoljeno 
opravljanje dejavnosti oziroma opravljanje dejavnosti ali dela v 
nasprotju z zakonom oziroma za neprijavljeno dejavnost ali delo, 
ki omogoča neprijavljen dohodek. O zaposlovanju na črno pa 
govorimo, ko zaposlitev ni izpeljana v skladu z veljavnimi 
delovnopravnimi predpisi. 

Zaradi številnih oblik opravljanja dela na črno je težko potegniti 
ločnico med legalnim delom in nezakonito aktivnostjo. Z izrazom 
delo na črno ali prikrito delo pogosto označujemo poleg nezakonitih 
oblik dela, ki se opravljajo profesionalno in ponavljajoče, kot na 
primer nelegalne in stalne zaposlitve ali neprijavljeno delo na domu, 
tudi razne mejne oblike, kot so priložnostna ali začasna dela 
(brezplačna pomoč sosedom, domača opravila, javna dela, 
medsebojna pomoč). 

Skratka, v Sloveniji bi za delo na črno lahko šteli opravljanje 
pridobitvene gospodarske ali negospodarske dejavnosti, če 
pravna oseba opravlja dejavnost, ki ni vpisana v sodni register ali 
če fizična oseba nima priglašene dejavnosti pri ustreznem organu 
oziroma če zanjo nima z zakoni predpisanih listin o izpolnjevanju 
vseh pogojev za opravljanje dejavnosti. 

Za delo na črno lahko štejemo tudi opravljanje deliktnih dejavnosti, 
kot je prostitucija, trgovina z mamili in podobno. Razlika med njimi 
pa se pokaže šele pri nadzoru. Deliktno dejavnost preganja 
tožilstvo, ostale pa nadzira tržni inšpektorat. 

Zaposlovanje na črno obsega vse oblike zaposlovanja pri 
delodajalcu, ki niso v skladu z delovnopravnimi predpisi v 
posamezni državi. Ker se razlikujejo delovnopravni predpisi med 
državami, se razlikujejo tudi oblike zaposlovanja na čmo. 

V Sloveniji (lahko) govorimo o zaposlovanju na črno, kadar sicer 
legalen delodajalec daje delo ali dovoli delo v okviru svoje dejavnosti 
v nasprotju z delovnopravno zakonodajo. Ta nadzor pa je v 
pristojnosti inšpektorata za delo. 

V Sloveniji gre največji odstotek dela in zaposlovanja na črno na 
naslednja področja: gradbeništvo, gostinstvo in turizem, obrt in 
predelovalna industrija, osebne storitve, storitve gospodinjstvom, 
poslovne storitve, kmetijstvo in gozdarstvo. 

4.21.2. Zakon o preprečevanju dela In zaposlovanja na črno 

Predlog zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na čmo je 
v tretjem branju v Državnem zboru. Njegov temeljni namen je, da 
bi celostno uredil področje dela in zaposlovanja na črno. Gre za 
popolnoma nov zakon, saj ga do zdaj nismo imeli. Posamezni 
zakoni pa so le delno posegali na kaznovanje dela in zaposlovanja 
na črno. 
Zakon določa, v katerih primerih se opravljanje dejavnosti 
oziroma dela šteje kot delo na črno, kdaj se šteje 
zaposlovanje delavcev kot zaposlovanje na črno, kdo je 
soudeleženec dela na črno In kaj je nedovoljeno reklamiranje. 
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Temeljni cilj zakona je razmejiti legalno in nelegalno opravljanje 
dejavnosti ali dela, torej tisto, ki zadostuje vsem zakonskim 
predpisom od onega, ki se opravlja popolnoma mimo zakonodaje 
ali le z delnim upoštevanjem. Poleg razmejitve tudi opredeljuje 
dejavnosti ali dela oziroma aktivnosti, ki jih po temeljni razdelitvi 
ne moremo šteti v sklop dela ali zaposlovanja na črno: aktivnosti, 
ki niso delo na črno, sosedska pomoč, delo v lastni režiji, 
nujno delo, humanitarno in karitativno delo. Zakon naj bi 
delno zapolnil pravno vrzel na področju osebnega dela. Po predlogu 
zakona pa je prepovedano tudi naročanje In objavljanje 
oglasov za zaposlovanje in delo na črno. 

4.21.3.Skupne akcije odkrivanja in preprečevanja 
dela in zaposlovanja na črno 

Odkrivanje sive ekonomije je pogosto težavno, njeno 
preprečevanje pa vedno dolgotrajno in naporno. V ta namen je 
bila ustanovljena posebna vladna komisija, ki med drugim tudi 
koordinira skupne akcije poostrenega nadzora inšpekcije dela, 
tržne inšpekcije, davčne uprave in policije. Te akcije pa ne 
nadomeščajo rednih inšpekcijskih pregledov, temveč so le 
dodaten nadzor v vseh tistih dejavnostih in okoljih, kjer se 
predvideva, da je dela in zaposlovanja na črno največ. 

Na Inšpektoratu RS za delo je uveden tudi telefon za anonimno 
prijavljanje dela in zaposlovanja na črno. O tem je bilo veliko 
mnenj in ocen. Večina je bila pozitivnih, ljudje so podprli idejo o 
možnosti, da prijavijo tiste, ki bogatijo prek dela in zaposlovanja 
na črno, s tem da ne plačujejo davkov in prispevkov. Na avtomatski 
odzivnik smo prejeli 519 prijav. Sami klici potrjujejo, da takšen 
telefon ljudje želijo in da jim ni le sredstvo, s katerim lahko nagajajo 
sosedu, temveč ga imajo kot pomoč pri reševanju svojih težav. 
Ne prijavljajo samo dela in zaposlovanja na črno, ampak tudi 
opozarjajo na nespoštovanje zakonodaje na drugih področjih 
(neizplačevanje plač, regresov, čezmernega dela, ipd). Vse prijave, 
ki jih dobimo po tej poti, vsebinsko preverimo. Žal je veliko 
nepopolnih, tako da ni moč identificirati točnega subjekta. Večina 
je takih, kjer inšpektorji ugotovijo kršitve oziroma so jih ugotovili 
že v pregledih pred prijavo. Razumljivo je seveda, da je določen 
odstotek prijav lažnih. 

Posebne delovne razmere in izjemna zahtevnost izvedbe 
posameznih akcij narekuje, da se moramo nanjo prej dobro 
pripraviti. Zahteva tudi visoko stopnjo medsebojno usklajenega in 
koordiniranega sodelovanja posameznih služb, ki sodelujejo v 
akciji. To velja zlasti za tiste akcije, kjer hkrati pregledamo več 
subjektov na večjih površinah (akcije pregleda tržnic, veletržnica 
novoletnih sejmov ipd.) kot tudi za tiste, ki jih opravimo v povsem 
specifičnem okolju, na primer med programom v diskoteki, ko je 
prisotnih tudi do tisoč obiskovalcev, ne da bi prekinili program. 

4.21.4. Ugotovitve in ukrepi akcij po posameznih 
dejavnostih 

4.21.4.1. Skupna akcija nadzora centralne tržnice v 
Ljubljani 

Akcija je potekala v aprilu. Pregledali smo 11 subjektov nadzora. 
V dveh primerih delavki nista imeli sklenjenih ustreznih pogodb o 
zaposlitvi. Nadzorstvo je bilo usmerjeno samo v zakonitost 
zaposlovanja. 

4.21.4.2. Skupna akcija nadzora izvajanja predpisov 
pri subjektih, ki opravljajo dejavnost taksistov 

Nadzor smo opravili pri 13 subjektih nadzora, ki opravljajo 
dejavnost taksistov. 
V štirih primerih je šlo za nezakonito zaposlovanje. Nadzorstvo je 
bilo usmerjeno samo v zakonitost zaposlovanja. 

Na podlagi sklepov komisije za odkrivanje in preprečevanje dela 
in zaposlovanja na črno je bilo med letom opravljenih kar nekaj 
inšpekcijskih pregledov na različnih področjih : nočni lokali - 
diskoteke, zasebne zobne ambulante, čistilni servisi. Subjekte 
smo določili sproti na predlog različnih inšpekcijskih organov, kjer 
je bilo smiselno, da to izvedemo v skupni akciji. 

4.21.4.3. Skupna akcija na področju prireditev 

Akcija je potekala v juliju, avgustu in septembru. Opravili smo 42 
nadzorstev na večjih prireditvah, organiziranih po celi Sloveniji. V 
21 primerih je šlo za nezakonito zaposlovanje. Izdali smo plačilne 
naloge in prepovedne odločbe. 

Na prireditvah delajo delavci, zaposleni po pogodbi o zaposlitvi v 
okviru nadurnega dela, ali imajo sklenjene pogodbe o delu za 
občasno delo. Nekaj je tudi dela z napotnico študentskega servisa. 
V dveh akcijah so na prireditvah pomagali tudi člani gasilskega 
društva, ki so se izkazali s članskimi izkaznicami in so delali 
prostovoljno v dobro društva. V enem primeru je šlo za 
nepravilnosti pri obračunavanju plač. Izdali smo ureditveno odločbo. 
V enem primeru smo zadevo odstopili zdravstvenemu 
inšpektoratu, ker je obstojal sum, da izvajalec gostinske dejavnosti 
ni imel ustreznih dovoljenj in spričeval po zdravstvenih predpisih. 

Sejme in prireditve smo pregledovali spet novembra oziroma ob 
koncu leta. Opravili smo 19 inšpekcijskih pregledov. V šestih 
primerih je ugotovljeno nezakonito zaposlovanje. Izdali smo 
mandatne kazni in prepovedne odločbe. 

V dveh primerih je bilo v nadaljevanju inšpekcijskega postopka 
ugotovljeno, da pri sklenjenih pisnih pogodbah delodajalec ni prijavil 
prevzemnikov dela v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni in o sklenjenih pogodbah o delu ni obvestil zavoda 
za zaposlovanje. 

4.21.4.4. Skupna akcija nadzora v dejavnosti 
gostinstva in nastanitvenih objektov 

V juliju, avgustu in septembru smo izvajali akcije na področju 
gostinstva in nastanitvenih objektov.V koordinirani akciji odkrivanja 
in preprečevanja dela in zaposlovanja na črno v gostinstvu in 
nastanitvenih objektih smo opravili 62 inšpekcijskih nadzorstev. 

Inšpektorji dela so najpogosteje ugotovili: 
Delavce niso pravilno razvrstili v tarifni razred, plač ne 
obračunavajo pravilno. Pojavljajo se nepravilnosti pri izplačilu 
dodatka za delovno dobo, prevozne stroške. Kršene so tudi 
pravice do rednega tedenskega počitka, dopust ni pravilno 
odmerjen. Gostinci za delo nastavijo študente z napotnicami 
študentskega servisa. 

V enajstih primerih je šlo za nezakonito zaposlovanje. 
V skladu z določilom 12. člena zakona o spremembah in dopolnitvah 
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zakona o inšpekciji dela so inšpektorji izrekli mandatno kazen in 
izdali odločbo na podlagi 17. člena zakona o inšpekciji dela o 
prepovedi opravljanja delovnega procesa oziroma uporabe 
sredstev za delo dokler ne odpravijo nepravilnosti. 

V nekaj primerih je ugotovljeno tudi, da delavci, ki opravljajo 
začasna ali občasna dela niso zavarovani za primer poškodbe 
pri delu in poklicne bolezni. 

Inšpektorji za delo iz nekaterih enot so istočasno opravili tudi 
inšpekcijske preglede s področja varstva in zdravja pri delu. Za 
ugotovljene nepravilnosti so izdali ureditvene odločbe na podlagi 
15. člena zakona o inšpekciji dela. 

4.21.4.5. Skupna akcija na področju gradbeništva 

V okviru akcije odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja 
na črno na področju gradbeništva je inšpektorat za delo opravil 
180 nadzorstev. Potrebno je pripomniti, da so Inšpektorji dela, v 
skladu z Izdanim obveznim navodilom, Istočasno Izvajali 
usmerjeno akcijo nadzora nad delom v gradbeništvu na 
obeh področjih nadzora. 
Akcija je potekala julija, avgusta in septembra 1999. 

Ugotovitve na področju zaposlovanja: 

Pri nadzorstvu so največ pozornosti posvetili zakonitosti 
zaposlovanja. Značilno je, da so imeli tudi tisti delodajalci, kjer je 
bilo ugotovljeno zaposlovanje na črno, z večino delavcev 
sklenjene pogodbe o zaposlitvi v skladu s predpisi. Kršilci so 
manjše družbe in samostojni podjetniki. Nekatere delodajalce smo 
večkrat srečali na različnih gradiščih. Zaradi pogostosti pregledov 
je bil odmev med delodajalci večji in zato manj ponavljanja kršitev 
pri istih delodajalcih. 

Pri zaposlovanju tujcev so delodajalci omogočili delo posameznim 
tujcem brez delovnega dovoljenja ali pa je nadaljeval delo v času, 
ko vloga za novo delovno dovoljenje še ni bila rešena. Spet so 
kršitve ugotovljene pri tistih delodajalcih, ki zaposlujejo manjše 
število delavcev. Večje družbe in podjetniki, ki stalno zaposlujejo 
več ali celo pretežno tujce, poskrbijo za vsa potreba dovoljenja. 
Imajo tudi vso dokumentacijo na gradbišču. Sicer pa je običajno ni 
na gradbišču. Pri kar nekaj inšpekcijskih pregledih smo popisali 
osebe na gradbišču, saj je šlo za številne izvajalce in podizvajalce. 
Podatke smo odstopili pristojnim enotam inšpektorata, odvisno 
od sedeža delodajalca. 

Nezakonito zaposlovanje in zaposlovanje tujcev brez delovnih 
dovoljenj smo kaznovali največkrat z denarno kaznijo, v večini 
primerov so bile hkrati izdane prepovedne odločbe po 17. členu 
zakona o inšpekciji dela. Ugotovljenih je bilo 37 nezakonitih 
zaposlitev in izrečenih 37 mandatnih kazni. Izdali smo deset 
predlogov sodniku za prekrške 

Ker so Inšpektorji dela uporabljali obvezno navodilo, smo 
večino nadzorstev opravljali na obeh področjih nadzora. 

S področja delovnih razmerij je za gradbeništvo značilna izrazita 
neenakomerna razporeditev delovnega časa. V sezoni traja 
delovni dan praviloma od deset do dvanajst ur, višek ur pa 
izravnavajo običajno pozimi ali sproti, ko zaradi slabega vremena 
ni mogoče delati na prostem. Tedenski delovni čas je povezan z 
naravo dejavnosti in zato pogosto razporejen na šest delovnih 
dni. Presežkov letnega fonda ur ni bilo mogoče ugotavljati, saj je 
to praviloma mogoče šele ob koncu koledarskega leta. Ugotovili 

smo nekaj nepravilnosti pri obračunavanju dela prek polnega 
delovnega časa. Odmori med delom so praviloma zagotovljeni, 
nekaj je kršitev tedenskega počitka. 

Druge nepravilnosti: akt o sistemizaciji ni sprejet, pripravnikom 
niso določili mentorja, ni programa pripravništva, nepravilno 
obračunavanje plač, na gradbišču ni evidenc o opravljenih urah 
oziroma so drugačne od tistih, ki so podlaga za izplačilo plač, 
pomanjkljive pogodbe o delu, pogodbe o delu niso posredovali 
zavodu za zaposlovanje v presojo zakonitosti in registracijo, 
delodajalci delavcev ne prijavijo v zavarovanje za primer poškodbe 
pri delu in poklicne bolezni. 

Izdali smo 24 ureditvenih odločb. 

Ugotovitve s področja varnosti in zdravja pri delu: večji del 
delodajalcev je delavcem zagotovil usposabljanje za varno delo, 
zato smo ureditvene odločbe izdali tistim, ki delavcev niso napotili 
na usposabljanje v predpisanem roku. Zlasti delodajalci z manjšim 
številom zaposlenih so prepustili izvajanje te in drugih obveznosti 
s področja varnosti in zdravja pri delu zunanjim institucijam, zato 
nimajo pravega pregleda o vsebini in izvedbi usposabljanja. 

Več nepravilnosti je ugotovljenih glede opravljanja predvsem 
obdobnih zdravstvenih pregledov. Manj je bilo nepravilnosti pri 
uporabi neustreznih sredstev za delo oziroma delodajalci niso 
imeli dokumentacije o pregledih in preizkusih. Ugotovitve in ukrepi 
se nanašajo predvsem na dvigala, transportne lestve in fasadne 
odre ter delno na strojno opremo. 
Na gradbiščih, kjer sta dva ali trije izvajalci, običajno nimajo 
sklenjenega pisnega medsebojnega dogovora. 

V nekaj primerih smo ugotovili, da je dela na gradbišču izvajal 
lastnik v lastni režiji, včasih brezplačno pomagajo tudi prijatelji. V 
dveh skupnih akcijah je bilo ugotovljeno, da so izvajali krovska 
dela, pa zanje izvajalec ni imel registracije in obrtnega dovoljenja. 
Ukrepal je tržni inšpektor. Pri zagotavljanju prve pomoči ob 
poškodbah pri delu je bilo manj nepravilnosti. 

Včasih gradbišče ni bilo prijavljeno inšpekciji dela. Takrat so 
inšpektorji izdali prijavo sodniku za prekrške in odločbo. V kar 
nekaj primerih pa niso bili izdelani programi ukrepov. 

Največkrat delavci niso uporabljali varovalne opreme, ki so jo 
sicer delodajalci zagotovili: zaščitne obutve, čelad, očal in celo 
delovne obleke, zaradi česar so bile izrečene denarne kazni. Na 
podlagi novega zakona o varnosti in zdravju pri delu je taka 
mandatna kazen precej višja in bo imela verjetno tudi večji učinek. 

V posameznih primerih je šlo za nespoštovanje ukrepov pri 
montaži, gibanju delavcev v nevarnem območju, uporabi 
neustrezne lestve za vstop in izstop iz gradbene jame. 
Ukrepali smo z ustnimi odločbami, ki so jih izpolnili še med 
nadzorstvom. 

Le na posameznih gradbiščih smo odkrili pomanjkljivosti pri 
urejenosti in opremljenosti (gradbišče ni bilo ustrezno zavarovano 
in označeno) in imenovanju odgovornega vodje del ter vodenju 
gradbenega dnevnika. 

Inšpektorat RS za delo je v okviru skupnih akcij odkrivanja in 
preprečevanja dela in zaposlovanja na črno opravil največ 
inšpekcijskih pregledov prav na področju gradbeništva. 

V tej dejavnosti je v okviru opravljenih skupnih akcij ugotovljenega 
tudi največ nezakonitega zaposlovanja delavcev. 
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4.21.4.6. Skupna akcija nadzora v dejavnosti trgovine 

V okviru skupne akcije inšpektorata RS za delo, tržnega 
inšpektorata in davčne uprave smo opravili inšpekcijsko 
nadzorstvo pri 72 subjektih nadzora. Akcija je potekala v novembru 
in decembru 1999. 

Odkrili smo tri primere "zaposlovanja na črno" in izdali odločbe na 
podlagi prve točke prvega odstavka 17. člena zakona o inšpekciji 
dela in je bil delodajalec kaznovan z mandatno kaznijo na podlagi 
12. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o inšpekciji 
dela. 

Druge pogosteje ugotovljene nepravilnosti: 
- obličnost pogodbe o delu, 
- nepravilno obračunavanje plač, 
- nepravilnosti pri obračunavanju in izplačevanju dodatkov, 
- nepravilna razvrstitev v tarifni razred, 
- zaposlitev za določen čas v nasprotju s 17. členom ZDR, 
- kršitve dnevnega in tedenskega počitka, 
- poln delovni čas delavcev presega štirideset ur na teden, 
- ne vodijo evidenc o delu prek polnega delovnega časa, 
- kršitev 5 odstavka 107. člena ZDR v zvezi z delom po pogodbi 

o delu - delodajalec delavca ni zavaroval za primer poškodbe 
pri delu in poklicne bolezni. 

Izdanih je bilo 31 odločb (od tega tri prepovedne na podlagi 17. 
člena ZID), pet predlogov sodniku za prekrške in tri mandatne 
kazni. 

4.21.4.7. Akcija poostrenega nadzora prometa 
tovornih vozil 

Poleg skupnih akcij odkrivanja in preprečevanja dela in 
zaposlovanja na črno se je inšpektorat za delo udeležil tudi 
posebne akcije poostrenega nadzora prometa tovornih vozil. 

Ministrstvo za notranje zadeve je dalo pobudo za izvedbo akcije 
poostrenega nadzora tovornih vozil, ker vlada precejšnja 
neurejenost na področju tovornega in avtobusnega prometa. Drugi 
razlog pa je direktiva Evropske unije št. B8/599, ki se nanaša na 

kontrolo cestnega prometa in nas obvezuje, da jih izvajamo. 

Na pobudo Evropske unije poteka tudi posebna akcija "Morska 
deklica", v okviru katere se štirikrat letno na območju celotne 
EU izvaja akcija kontrole tovornih vozil ob istem času na več 
različnih krajih. 

V akciji so sodelovali: ministrstvo za notranje zadeve, prometni in 
tržni inšpektorat, carinska uprava, direkcija za ceste, družba za 
državne ceste, Cestel d.o.o... 

Prvo akcijo smo izvedli 3.novembra 1999 na počivališču Voklo. 
Inšpekcijsko nadzorstvo smo opravljali v treh skupinah. Pregledali 
smo 12 vozil oziroma tovorov, od tega sta bili tudi dve vozili s tujo 
registracijo. V desetih inšpekcijskih nadzorstvih ni bilo ugotovljenih 
nepravilnosti. 

Druga taka akcija je potekala 24.novembra 1999 na parkirišču 
Kozina. V akciji je poudarjen nadzor nad prevozom nevarnih snovi. 
Bila so pregledana štiri vozila za prevoz nevarnih snovi (od tega 
eno tuje). V enem primeru smo izdali ureditveno odločbo po 15. 
členu ZID (delodajalec delavca ni napotil na zdravniški pregled in 
ni preizkusil njegove usposobljenosti za varno delo). V drugih 
primerih ni ugotovljenih nepravilnosti. 

Akcije se bodo nadaljevale tudi v prihodnjem letu. 

4.21.5. Zaključek 

Skupne akcije so zastavljene dolgoročno in predvsem v tistih 
dejavnostih in okoljih, kjer pričakujemo, da je dela in zaposlovanja 
na črno največ. Akcije niso nadomestilo rednih inšpekcijskih 
pregledov, ker so usmerjene le v dodaten in skupen poostren 
nadzor. Obenem posamezne službe opravljajo povsem običajne 
preglede po programih in na podlagi svojih pooblastil. 

Odmev aktivnosti na področju omejevanja sive ekonomije v 
sredstvih javnega obveščanja daje pozitivne rezultate pri 
ozaveščanju ljudi o škodljivih posledicah dela in zaposlovanja na 
črno, ki lahko pripomorejo k širšemu družbenemu zavedanju o 
škodljivosti tega pojava. 

✓ 
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PROGRAMSKE USMERITVE INŠPEKTORATA RS ZA DELO V LETU 2000 

5. PROGRAMSKE USMERITVE 
INŠPEKTORATA RS ZA DELO V 
LETU 2000 

5.1. Splošno 

Inšpektorat RS za delo bo v letu 2000 opravljal redne naloge 
inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem zakonov, drugih 
predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna 
razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, 
zaposlovanje delavcev doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri 
upravljanju, stavke ter varnost delavcev pri delu . 

Nadaljevali bomo vse aktivnosti v zvezi s koordinirano vladno 
akcijo preprečevanja nezakonitega zaposlovanja skupaj z 
drugimi inšpekcijskimi organi ter organi za notranje zadeve. 

Poleg tega bomo izvajali tudi usmerjen inšpekcijski nadzor - 
akcije s področja delovno pravne in varstvene zakonodaje, ki 
imajo namen uresničiti direktive Evropske unije s področja 
nevarnih snovi in varovanja delavcev pred nevarnostmi pri 
izpostavljenosti hrupu na delu. Ugotovitve teh akcij bodo primerna 
ocena trenutnega stanja na omenjenem področju, istočasno pa 
bodo omogočile hitrejšo implementacijo direktiv v naših 
podzakonskih aktih (več o tem poglavju III). 

Usmerjene akcije bomo izvedli v avtomobilskih salonih In 
avtoservislh, dejavnostih trgovine, usnjarsko-predelovalni 
Industriji, čistilnicah in čistilnih servisih, v dejavnosti 
obdelave In predelave lesa, gradbeništva ter v bolnišnicah. 
Izvedli bomo tudi akcijo nadzora nad spoštovanjem 
delovnopravne zakonodaje pri ugotavljanju disciplinske in 
odškodninske odgovornosti delavcev ter akcijo nadzora nad 
statusom delavcev v športnih, plesnih in podobnih društvih. 

5.2. Sodelovanje pri pripravi nove zakonodaje in 
priprava osnutkov podzakonskih predpisov 

Leto 2000 bo za urejanje delovnih razmerij prelomno, saj je 
predviden sprejem nove delovno pravne zakonodaje (zakon 
o delovnih razmerjih, o preprečevanju dela na črno, o 
zaposlovanju tujcev Itd.), poleg tega pa tudi uveljavitev novega 
zakona o pokojninskem in Invalidskem zavarovanju. 
Inšpektorat RS za delo se bo aktivno vključil v pripravo 
podzakonskih predpisov in sodeloval v raznih resornih komisijah, 
saj menimo, da lahko z ugotovitvami inšpekcijskih pregledov 
pomagamo pri oblikovanju primernih zakonskih rešitev na področju 
delovnega prava, hkrati pa opozorimo na morebitne težave pri 
izvajanju. 

Na podlagi zakona o zdravju in varnosti pri delu (Uradni list RS, 
št. 56/99) je treba pripraviti tudi nove podzakonske predpise s 
področja zdravja in varnosti pri delu, ki bodo inšpektorjem 
omogočili celostno Izvajanje določb novega zakona. 
Inšpektorat RS za delo bo zato skupaj z Uradom za zdravje in 
varnost pri delu sodeloval pri pripravi podzakonskih predpisov s 
področja zdravja in varnosti pri delu. 

5.3. Sodelovanje v okviru projekta PHARE 

Glede na zahteve Evropske unije in programa PHARE poteka 
reforma sistema zdravja in varnosti pri delu. Izdelan je bil projekt 
Razvoj sistema varstva in zdravja pri delu. Inšpektorat sodeluje v 
petih skupinah, ki delujejo na področjih priprave približno 
štiridesetih novih podzakonskih predpisov, poučevanja, 
organiziranosti, preverjanja stanja na področju varnosti in zdravja 
pri delu terozaveščanja manjših delodajalcev o varnem in zdravem 
delu. Inšpektorji imajo kot strokovnjaki vpogled v problematiko na 
terenu, zato je nujno, da sodelujejo pri delu teh skupin in pripravi 
ustreznih aktov, predvsem pa pri oblikovanju zaključkov 
posameznih skupin. 

Za izvajanje aktivnosti bo treba izdelati ustrezen informacijski 
sistem. 

Projekt Phare naj bi bil zaključen do decembra 2000. 

5.4. Usmerjene akcije v letu 2000 

Kot že nekaj let doslej, je Inšpektorat RS za delo v program dela 
za leto 2000 spet vključil usmerjene akcije. Ko smo izbirali področja, 
na katerih bi po našem mnenju bilo smotrno izvesti usmerjene 
inšpekcijske preglede, smo imeli v mislih zlasti: 

področja, glede katerih želimo še pred uveljavitvijo nove 
delovnopravne zakonodaje dobiti sliko trenutnega stanja, kar 
bi nam pomagalo pri uvajanju nove zakonodaje, 

področja, o katerih smo dobili opozorila zlasti iz medijev, 

področja, kjer imajo delavci pri delu opravka z nevarnimi 
snovmi; nadzorstvo bomo izvajali glede uresničevanja direktiv 
Evropske unije v zvezi z ravnanjem z nevarnimi snovmi in 
varovanjem delavcev pred nevarnostmi pri izpostavljenosti 
hrupu na delu. 

V zvezi z nadzorstvom nad spoštovanjem predpisov s področja 
varnosti in zdravja pri delu bomo delodajalcem nudili tudi pravno 
pomoč v zvezi z uresničevanjem novih institutov, ki jih uvaja 
zakon o varnosti in zdravju pri delu. 

Glede na primeren letni čas in posebej izpostavljeni problematiki 
smo še pred iztekom leta (1. decembra 1999) začeli akcijo 
nadzora nad spoštovanjem predpisov v dejavnosti trgovine. 
Akcija bo trajala vse do 29. februarja 2000. Je kombinirana, in 
sicer za področje delovnih razmerij, kot tudi varnosti in zdravja 
pri delu. Poseben poudarek je na ugotovitev spoštovanja določb, 
ki urejajo delovni in obratovalni čas, odmore in počitke med 
delovnim časom ter plače. Pravne podlage za izvedbo akcije so 
zakon o delovnih razmerjih v določbah, ki urejajo delovni čas, 
odmore med delovnim časom, dnevni in tedenski počitek, zakon 
o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja v določbah, ki urejajo 
trajanje odmorov in počitkov, določbe kolektivne pogodbe 
dejavnosti trgovine Slovenije v zvezi z delovnim časom in plačami, 
pravilnik o obratovalnem času prodajaln, za področje varnosti in 
zdravja pri delu pa nov zakon o varnosti in zdravju pri delu ter 
nekateri pravilniki. 
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Vzporedno z akcijo v dejavnosti trgovine teče akcija nadzora 
nad Izvajanjem predpisov v avtomobilskih salonih in 
avtoservlsih, ki je prav tako kombinirana, poudarek pa je na 
stanju varnosti in zdravja zaposlenih. Inšpektorji s področja 
delovnih razmerij sodelujejo z namenom, da bi ugotovili spoštovanje 
predpisov v zvezi z načinom zaposlovanja in odkrivanju 
morebitnega nezakonitega zaposlovanja. Pravna podlaga so 
zakon o delovnih razmerjih, zakon o temeljnih pravicah iz 
delovnega razmerja, zakon o varnosti in zdravju pri delu, poleg 
tega pa še zakon o omejevanju tobačnih izdelkov, zakon o 
kemikalijah, zakon o graditvi objektov, kolektivna pogodba za 
gospodarske dejavnosti ter vrsta področnih pravilnikov. 

V naslednjem trimesečju, to je od 1. marca do 31. maja 2000 
bomo izvajali akcijo nadzora nad Izvajanjem predpisov v 
bolnišnicah in nad spoštovanjem zakonodaje pri 
ugotavljanju disciplinske In odškodninske odgovornosti 
delavcev. 

Zaradi odmevnega primanjkovanja nekaterih zdravstvenih 
delavcev, zlasti medicinskih sester, na drugi strani pa zatrjevanju 
pristojnih, da se za te poklice šola več ljudi, kot jih potem lahko 
zaposlijo, smo se odločili, da izvedemo akcijo v bolnišnicah. Radi 
bi ugotovili dejansko stanje glede zaposlovanja, zlasti medicinskih 
sester. Nadzor pa bodo izvajali tudi inšpektorji za področje varnosti 
in zdravja pri delu. Kot pravne podlage smo izbrali določbe zakonov 
in področnih kolektivnih pogodb, ki urejajo obliko zaposlovanja, 
pripravništvo in prostovoljno pripravništvo ter delovni čas. Na 
področju varnosti in zdravja pri delu se bo nadzor izvajal nad 
zagotavljanjem varnosti in zdravja delavcev, ki imajo pri delu 
opravka z ionizirajočimi sevanji ali opravljajo delo v laboratoriju in 
podobno. 

Akcija nadzora nad spoštovanjem delovnopravne zakonodaje 
pri ugotavljanju disciplinske in odškodninske odgovornosti 
delavcev je samostojna, le za inšpektorje za področje delovnih 
razmerij. 

Namen akcije je opraviti nadzor nad zakonitostjo postopkov in 
aktov, izdanih v postopkih ugotavljanja disciplinske in 
odškodninske odgovornosti delavcev, spoštovanjem pravic 
delavcev v teh postopkih ter zagotavljanjem njihove pravne 
varnosti. S tem želimo tudi primerno oceniti trenutno stanje na 
omenjenem področju, kar nam bo pomagalo pri hitrejši 
implementaciji nove delovnopravne zakonodaje. Predvidevamo, 
da bomo akcijo izvedli še pred sprejemom novega zakona o 
delovnih razmerjih. 

Pravne podlage smo poiskali v veljavnem zakonu o delovnih 
razmerjih in temeljnih pravicah iz delovnega razmerja. 

V obdobju od 1. junija do 31. avgusta 2000 bomo Izvajali akcijo 
nad Izvajanjem predpisov v usnjarsko-predelovalni industriji 
in akcijo nad izvajanjem predpisov v čistilnicah in čistilnih 
servisih. 

Akciji sta zamišljeni kot kombinirani, vendar je poudarek na 
ugotavljanju spoštovanja predpisov in obveznosti v zvezi z 
zagotavljanjem varnosti in zdravja delavcev pri delu z nevarnimi 
snovmi. Namen nadzorstva je torej ugotoviti stanje na področju 
varnosti in zdravja v zvezi z ravnanjem z nevarnimi snovmi, na 
podlagi česar bo moč sprejeti ustrezne pravilnike, usklajene z 
direktivami Evropske unije s tega področja. 

V nadzorstvo bodo vključeni tudi inšpektorji za področje delovnih 
razmerij, ki bodo ugotavljali spoštovanje predpisov delovnopravne 

zakonodaje v zvezi z aktom o sistemizaciji delovnih mest 
(opredelitev delovnih mest s povečano nevarnostjo) in obliko 
zaposlovanja. 

Od 1. septembra do 31. novembra 2000 bosta vzporedno tekli 
akcija nadzora nad Izvajanjem predpisov v dejavnosti 
obdelave in predelave lesa ter nad statusom delavcev v 
športnih plesnih In podobnih društvih. 

Prva akcija bo kombinirana, njen namen pa je splošen pregled 
stanja v dejavnosti obdelave in predelave lesa. 

Akcija nadzora nad statusom delavcev v športnih plesnih in 
podobnih društvih je zamišljena kot samostojna in jo bodo izvajali 
le inšpektorji s področja delovnih razmerij. Njen namen je preveriti 
načine in zakonitost zaposlovanja v športnih, plesnih in podobnih 
društvih (tudi klubih), predvsem v zvezi z morebitnim 
zaposlovanjem tujcev. Akcija je časovno namenoma naravnana 
na jesensko obdobje, ko se po poletnem zatišju spet začnejo 
športne in podobne aktivnosti. Poleg tega pa pričakujemo, da bo 
v tem času že sprejet nov zakon o zaposlovanju tujcev. Če ta še 
ne bo sprejet, bomo akcijo zasnovali na veljavnem zakonu o 
zaposlovanju tujcev (poleg drugih zakonov). 

Praviloma so akcije razporejene skozi vse leto, in sicer na 
trimesečja, istočasno pa tečeta največ dve akciji hkrati. V načrt 
dela za leto 2000 smo vključili tudi akcijo nadzora nas izvajanjem 
predpisov v gradbeništvu, katere posebnost je, da bo trajala 
predvidoma od 1. maja do 31. oktobra 2000. Posebej intenzivna 
bo v poletnih mesecih, ko je gradbena sezona na višku. Akcijo 
bomo izvajali le na področju varstva pri delu, njen namen pa je 
zagotoviti poostren nadzor v dejavnosti gradbeništva, kjer je vsako 
leto ugotovljenih največ nezgod pri delu in nevarnih pojavov. 

5.5. Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje 
inšpektorjev po zahtevah EU 

V okviru PHARE in njihove dejavnosti v zvezi z vzpostavljanjem 
sistema za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu je tudi zahteva 
za praktično preverjanje in ocenjevanje izobraževalnih potreb 
delovnih inšpektorjev, v skladu s smernicami Evropske unije. To 
pomeni, da bomo morali v letu 2000 pripraviti celovit izobraževalni 
sistem za inšpektorje, ki bo temeljil na izobraževalnih delavnicah, 
seminarjih in tečajih. Že prej bo treba pripraviti kataloge za izvedbo 
posamezne oblike izobraževanja in pilotne izobraževalne projekte 
za posamezen modul dejavnosti inšpektorata. 

Inšpektorje bomo usposobili še za posamezne novosti pri 
opravljanju inšpekcijskega nadzorstva v zvezi z novim zakonom 
o varnosti in zdravju pri delu (funkcija delavskega zaupnika) in 
novo delovno pravno zakonodajo. 

Iz predloga programa je razvidno, da bodo imeli inšpektorji za 
delo v letu 2000 poleg opravljanja rednega inšpekcijskega 
nadzorstva tudi druge dodatne strokovne naloge. Zato je nujno, 
da se kadrovsko okrepimo z novimi delavci, saj sprejem nove 
zakonodaje ter že usmerjene akcije terjajo več pooblaščenih 
delavcev. 

Začeti je treba trajne oblike izobraževanja tujih jezikov za 
delavce, ki se ukvarjajo s prenosom zakonodaje na področju 
varnosti in zdravja pri delu. 
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5.6. Informatika 

V letu 2000 načrtujemo povezavo enot inšpektorata na enotno 
omrežje državnih organov. Pomeni, da bo inšpektorat s svojimi 
enotami enotno povezan v okviru projekta avtomatiziranega 
pisarniškega poslovanja, elektronske pošte in medmrežja. 
Spremenili in nadgradili bomo aplikacije varstva pri delu in delovnih 
razmerij. Zaradi izmenjave podatkov se bomo povezali z drugimi 
organi in uradi (Inštitutom za varovanje zdravja, Uradom za 
statistiko, Uradom za zdravje in varnost pri delu itd.). 

Vse aktivnosti smo začeli že v drugI polovici leta 1999 v 
okviru projekta PHARE. Z javnim razpisom bomo Izbrali 

izvajalca, ki bo izvedel mrežno povezavo vseh enot 
inšpektorata. Nadgradnja mrežne povezave bo omogočila 
neposredno izmenjavo podatkov, direktne vpise v bazo 
nezgod pri delu in vzpostavitev drugih podatkov, ki zahteva 
projekt. Projekt mora biti končan do konca leta 2000. 

Ob sprejemu nove zakonodaje s področja delovnih razmerij bo 
treba na podlagi novih opomnikov za delo pripraviti ustrezne 
osnove za prenovo baze podatkov in šifriranja aktov inšpektorata. 

Še naprej bomo posodabljali strojno in programsko opremo 
inšpektorata. 
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Poročilo o 

DELU IN FINANČNEM POSLOVANJU 

FIHO V LETU 1999 

FUNDACIJA ZA FINANCIRANJE INVALIDSKIH IN 
HUMANITARNIH ORGANIZACIJ V 
REPUBLIKI SLOVENIJI 

Številka: 100/9-30-1/2000 
Datum: 6.6.2000 

ZADEVA: Posredovanje poročila 

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 
v RS pošilja na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi Fundacije 

za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS 
(Uradni list RS št. 9 z dne 6.2.1998) v prilogi 

- POROČILO O DELU IN FINANČNEM POSLOVANJU V 
FIHO V LETU 1999. 

Poročilo je sprejel svet FIHO na 22. seji dne 29.5.2000. 

Direktor FIHO 
Franc DOLENC, l.r. 

Priloga: 1x 
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I. UVOD 

Leto 1999 je bilo za delovanje Fundacije za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij (v nadaljevanju FIHO) zelo pomembno. Državni zbor 
je dal soglasje k pravilom FIHO in k pravilniku o merilih in pogojih za uporabo 
sredstev FIHO. S tem soglasjem so bili izpolnjeni vsi pogoji za delovanje 
FIHO, ki so opredeljeni v zakonu o lastninskem preoblikovanju Loterije 
Slovenije in odloku o ustanovitvi FIHO. 

Kljub sprejetim aktom pa se je svet FIHO pri izvajanju svoje dejavnosti 
srečeval s problemi, ki izvirajo iz neurejenega pravnega statusa invalidskih in 
humanitarnih organizacij. Ker to vprašanje ni ustrezno rešeno v zakonih s 
področja socialnega ter invalidskega varstva, je svet FIHO v pravilniku o 
merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO določil tudi nekatere pogoje in 
merila za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam, ki 
bi morali biti določeni z zakonom. Gre za pogoje, ki so vezani na ustrezno 
šifro dejavnosti društva, delovanje društva na celotnem območju države, 
financiranja njihove dejavnosti iz sredstev proračunov ter opredelitev - kaj so 
posebni socialni programi. Ker bodo navedena vprašanja ustrezno določena v 
zakonu o invalidskih organizacijah in zakonu o humanitarnih organizacijah, 
zakona pa sta še v zakonodajni proceduri, bo potrebno po sprejetju 
navedenih zakonov spremeniti oziroma dopolniti tudi pravilnik o merilih in 
pogojih za uporabo sredstev FIHO. 

Odprta vprašanja, ki so povezana s statusom invalidskih in humanitarnih 
organizacij so bila tudi razlog, da je svet FIHO v 39. členu pravil FIHO zapisal, 
da se iz sredstev FIHO začasno (dokler ne bo sprejeta ustrezna zakonodaja) 
financira le tiste invalidske in humanitarne organizacije, ki so se iz sredstev 
Loterije Slovenije financirale do 8.3.1998, ko je bila ustanovljena FIHO. Ker 
zaradi navedenega določila niso mogle vložiti prošnje za dodelitev sredstev 
FIHO tudi nekatere organizacije, ki so sicer izpolnjevale pogoje, ki so določeni 
v pravilniku o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO, je svet na predlog 
nadzornega odbora iz pravil FIHO črtal navedeni člen. K spremembi pravil je 
dal soglasje tudi Državni zbor RS. 

Na podlagi izkušenj, ki jih je svet FIHO pridobil ob obravnavi vlog invalidskih 
in humanitarnih organizacij v letih 1998 in 1999 je svet sprejel tudi dopolnitve 
pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije v delu, ki ureja 
pogoje in merila za pridobitev sredstev FIHO. Državni zbor RS pa k 
spremembam pravilnika ni dal soglasja, zato ostaja pravilnik do nadaljnjega 
nespremenjen. 

Kljub začetnim težavam, ki so bile pogojene s pomanjkljivo zakonodajo, 
nekaterimi nesoglasji med invalidskimi in humanitarnimi organizacijami zaradi 
delitve sredstev Loterije Slovenije v preteklem obdobju in različnimi pogledi na 
veljavni koncept delovanja civilne družbe na področju invalidskega varstva in 
humanitarnih organizacij, so člani sveta FIHO s svojim konstruktivnim 
sodelovanjam v komisijah in na sejah sveta presegli navedena odprta 
vprašanja in pri odločanju o posameznih predlogih za razporeditev sredstev 
FIHO dosegli visoko stopnjo soglasja. Da je temu tako se vidi na podlagi 
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udeležbe na sejah sveta, ki je bila v povprečju 85 %, predlagani sklepi pa so 
bili največkrat sprejeti soglasno. Z zadovoljstvom lahko ugotovimo, da je FIHO 
v letu 1999 upravičil svoj obstoj, to pa je tudi dobra popotnica za njegovo delo 
v prihodnje. , 
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II. PREGLED DEJAVNOSTI SVETA FIHO, KOMISIJ 

IN NADZORNEGA ODBORA 

1. Svet FIHO 

Svet je imel v letu 1999 sedem rednih in eno izredno sejo, na katerih je 
obravnaval 31 točk dnevnega reda. Kot je bilo že uvodoma povedano, je bila 
udeležba na sejah sveta v poprečju 85 %. Na sejah je obravnaval in 
sprejemal naslednja pomembnejša gradiva. 

1.1. Poročilo o delu in porabi sredstev FIHO v letu 1998 

Poročilo zajema delovanje FIHO od njegove ustanovitve - to je od 9.3.1998 
do 31.12.1998 in vsebuje podatke o delu sveta in njegovih organov, 
dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij ter razporeditev sredstev 
FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 1998. Poročilo je bilo 
posredovano Državnemu zboru RS, Ministrstvu za delo, družino in socialne 
zadeve ter Uradu Vlade RS za invalide. 

Ob izdaji soglasja k aktom FIHO, pa je Državni zbor sprejel še dodaten sklep, 
s katerim je svet FIHO zadolžil, da v roku 30 dni po razdelitvi sredstev 
invalidskim in humanitarnim organizacijam Državnemu zboru posreduje 
poročilo o subjektih, ki so prejeli finančna sredstva v letu 1999 in njihovi višini. 
Poročilo je bilo državnemu zboru posredovano v zahtevanem roku. 

1.2. Razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam 
v letu 1999 

Na podlagi sprejetega finančnega načrta FIHO za leto 1999, v katerem so bila 
za financiranje dejavnosti in naložb invalidskim organizacijam namenjena 
sredstva v višini 1.560.000.000 sit ter humanitarnim organizacijam v višini 
520.000.000 sit, je svet FIHO na predlog komisij za ocenjevanje in pripravo 
predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam 
sprejel sklep o razporeditvi sredstev v letu 1999. Pregled razporejenih 
sredstev je prikazan v nadaljevanju poročila. 

1.3. Odgovor na pobudo Ustavnega sodišča RS o oceni ustavnosti in 
zakonitosti 39. člena pravil FIHO 

Ustavno sodišče RS je na pobudo YHD - Društva za teorijo in kulturo 
hendikepa pričelo s postopkom ocene ustavnosti in zakonitosti 39. člena 
pravil FIHO in pozvalo FIHO, da podrobneje obrazloži razloge, ki so 
narekovali sprejetje spornega člena. Odgovor na pobudo ocene ustavnosti 
navedenega člena je bil posredovan Ustavnemu sodišču RS v zahtevanem 
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roku. Ustavno sodišče je pobudo YHD - Društva za teorijo in kulturo 
hendikepa zavrglo, ker je izpodbijano poročilo med postopkom ocene 
ustavnosti prenehalo veljati. 

1.4. Preoblikovanje Loterije Slovenije v delniško družbo 

Na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije se je 
navedena družbena organizacija preoblikovala v delniško družbo z znanimi 
lastniki. Ker je FIHO 40 % lastnik delnic novonastale delniške družbe, je svet 
FIHO imenoval v nadzorni svet delniške družbe dva svoja člana. Poleg tega je 
za skupščino delničarjev pripravil spremenjen predlog razdelitve dobička 
Loterije Slovenije v letih 1993 - 1998. Skupščina delničarjev je razporedila 
dobiček Loterije Slovenije tako, da je FIHO prejel dividende v višini 
377.290.106 sit in od navedenega zneska 44.000.000 sit sredstev za nakup 
poslovnih prostorov FIHO. 

1.5. Srednjeročne naloge FIHO 

Delovna skupina, ki jo je na predlog direktorja imenoval svet FIHO je 
pripravila predlog srednjeročnih nalog FIHO, ki vsebujejo prednostne naloge, 
ki naj bi jih svet realiziral v tem mandatnem obdobju. V srednjeročnem 
programu so zajete naslednje prednostne naloge: 

• Izdelava primerjalnega pregleda programov dejavnosti invalidskih in 
humanitarnih organizacij, ki se financirajo iz sredstev FIHO s programi, ki 
se financirajo iz Republiškega proračuna in sredstev zavarovalnic. Cilj 
naloge je bolj jasno določiti, katere socialne programe naj se v bodoče 
financira iz sredstev FIHO, da se financiranje programov ne bo podvajalo. 

• Izdelava objektivnih meril in standardov za financiranje dejavnosti 
invalidskih in humanitarnih organizacij za financiranje socialnih programov, 
kritja stroškov delovanja teh organizacij in njihovih naložb. 

• Opredelitev družbeno sprejemljivega nivoja zagotavljanja sredstev FIHO 
za posamezne uporabnike, da bodo vse socialne skupine uporabnikov 
sredstev FIHO v približno enakem položaju. 

• Izdelava sistema internega strokovnega in finančnega nadzora nad porabo 
sredstev FIHO. 

• Izdelava modela evalvacije socialnih programov, ki se financirajo iz 
sredstev FIHO in to z vidika ocene ekonomskih in socialnih učinkov 
porabljenih sredstev. 

• Uskladitev aktov FIHO z zakonom o invalidskih organizacijah in zakonom 
o humanitarnih organizacijah. 

Svet FIHO je srednjeročni program prednostnih nalog sprejel soglasno. 
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1.6. Potrditev finančnega načrta FIHO za leto 2000 in sprejem sklepa o 
izvedbi javnega razpisa za razporeditev sredstev v letu 2000 

Na podlagi ocene priliva sredstev od klasičnih iger na srečo (Loterija 
Slovenije, Športna loterija) ter posebnih iger na srečo (igralnice) in na podlagi 
ocene prenosa nerazporejenih sredstev iz preteklega leta v leto 2000, je svet 
FIHO sprejel finančni načrt za leto 2000 v višini 2.225.000.000 sit. Planirana 
sredstva se razporedijo tako, da se: 

• 1.620.000.000 sit nameni za invalidske organizacije in 
• 540.000.000 sit nameni za humanitarne organizacije 

Svet je sprejel tudi besedilo javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v 
letu 2000, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu RS. 

1.7. Priprava strategije klasičnih iger na srečo 

Zaradi neugodnih posledic podeljevanja novih koncesij za prirejanje klasičnih 
iger na srečo na dohodek obeh fundacij ter neenakopravnega položaja 
prirediteljev klasičnih iger na srečo, sta FIHO in Fundacija za financiranje 
športnih organizacij posredovali Uradu za nadzor prirejanja iger na srečo 
pobudo za pripravo strategije klasičnih iger na srečo. Urad je pobudo sprejel 
ter imenoval delovno skupino za pripravo strategije. Svet FIHO je v navedeno 
skupino imenoval svojega predstavnika. Ob predvidevanjih Urada za nadzor 
prirejanja iger na srečo (ki je prevzel tehnično izvedbo priprave strategije) bo 
gradivo pripravljeno do 30. junija 2000. Predvidevamo, da bo Vlada RS 
strategijo obravnavala in sprejela še v letošnjem letu. 

1.8. Pregled porabe sredstev invalidskih in humanitarnih organizacij 

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO 
invalidskim organizacijam je obiskala vse invalidske organizacije, ki so v letu 
1998 in 1999 prejele sredstva FIHO, se seznanila z izvajanjem njihovih 
programov ter pregledala ali se sredstva FIHO uporabljajo v skladu z 
veljavnim pravilnikom ter sklepi sveta. Komisija je ugotovila, da so invalidske 
organizacije odobrena sredstva koristila v skladu s sklepi sveta FIHO in da s 
pridobivanjem dodatnih sredstev iz proračuna, lastne gospodarske dejavnosti, 
donacijami in prostovoljnim delom zagotavljajo realizacijo njihovih programov 
dejavnosti v letu 1999. Pri treh invalidskih organizacijah je ugotovila, da za 
planirane naložbe še nimajo ustrezne dokumentacije, zato tem organizacijam 
ni odobrila izplačila sredstev dokler strokovni službi FIHO niso predložile 
zahtevane dokumentacije. 

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev 
humanitarnim organizacijam je obiskala tiste dobrodelne organizacije in 
organizacije za samopomoč, ki so v letu 1999 prejele od FIHO več kot 
10.000.000 sit. 
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Komisija je ugotovila, da so humanitarne organizacije z dodeljenimi sredstvi 
skrbno gospodarile. Največ sredstev so namenile za izvajanje socialnih 
programov, manj pa za izvajanje dejavnosti (materialni stroški, honorarji, 
plače itd.) ter naložbeno dejavnost. Humanitarne organizacije s svojimi 
programi posegajo na tista področja dejavnosti, kjer država ni prisotna z 
dejavnostjo javnih služb. Pri tem pa komisija ugotavlja, da niso dovolj 
razmejene pristojnosti med državnimi organi, njihovimi službami in 
humanitarnimi organizacijami. V posameznih primerih nekatere humanitarne 
organizacije izvajajo celo naloge, ki so v pristojnosti zdravstvenih ustanov. 

Nekatere humanitarne organizacije (predvsem društva bolnikov) nimajo 
ustreznih prostorov za svoje delovanje, zato gostujejo v prostorih zdravstvenih 
ustanov. Večino strokovnega dela pa opravljajo s prostovoljnim delom 
različnih strokovnjakov. 

1.9. Program dela strokovne službe FIHO in sveta v letu 2000 

V programu dela za leto 2000 so opredeljene tiste naloge strokovne službe in 
sveta FIHO, ki so določene z zakonskimi predpisi in akti FIHO, opredeljujejo 
pa pristojnosti FIHO pri razporeditvi sredstev invalidskim in humanitarnim 
organizacijam. Program dela vsebuje tudi naloge, ki so opredeljene v sprejetih 
srednjeročnih nalogah FIHO. 

1.10. Druge pomembnejše naloge, ki jih je svet FIHO obravnaval v letu 
1999 

Poleg nalog, ki so navedene v točkah od 1-9 je svet FIHO sprejel tudi 
naslednje sklepe: 

• Na podlagi tolmačenja Ministrstva za finance je sprejel ugotovitveni sklep, 
da FIHO v postopku razporeditve sredstev invalidskim in humanitarnim 
organizacijam ni dolžan uporabljati zakona o javnih naročilih. 

• Sprejet je bil sklep, da se invalidskim in humanitarnim organizacijam (ki so 
v letu 1998 prejemale sredstva Loterije Slovenije) od 1.1.1999 dalje 
izplačuje mesečne akontacije v višini 1/12 zneska iz leta 1998 dokler svet 
FIHO ne bo razporedil sredstev za leto 1999. 

• Svet je obravnaval ugovore Društva invalidski forum Slovenije in Sklada 
SILVA na razporeditev sredstev FIHO za leto 1999 in oba ugovora zavrnil 
kot neutemeljena. Enako je zavrnil vlogo Društva paralitikov Slovenije za 
dodelitev sredstev v letu 1999. 

• Upravnemu sodišču RS je bil poslan odgovor na tožbo Kluba invalidnih 
študentov Ljubljana zoper sklep o zavrnitvi njihove vloge za dodelitev 
sredstev FIHO v letu 1999. 

• Svet FIHO je potrdil vsebino obrazca FIHO 3 - Poročilo o finančno 
izvedenih letnih delovnih programih invalidskih in humanitarnih organizacij 
iz sredstev FIHO za leto 1999. 

• Svet FIHO je sprejel sklep o nakupu poslovnih prostorov v Ljubljani Stegne 
21 c. 
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2. Dejavnost komisij FIHO za ocenjevanje in pripravo predlogov za 
razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam 

Obe komisiji je imenoval svet FIHO z namenom, da v skladu s pravilnikom o 
merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO svetu posredujeta v razpravo in 
odločanje strokovno oblikovane in utemeljene predloge za dodelitev sredstev 
invalidskim in humanitarnim organizacijam, mesečno odločata o razporeditvi 
sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam v okviru odobrene vsote 
za tekoče leto (na podlagi mesečnih prilivov sredstev iz naslova iger na 
srečo), izvajata strokovni nadzor nad porabo sredstev in obravnavata pisne 
vloge za dodelitev sredstev s strani posameznih organizacij. 

Komisiji sta imeli v letu 1999 vsaka po 12 sej, na katerih sta po postopku, ki je 
določen v pravilniku pripravili predloge za razporeditev sredstev FIHO v letu 
1999, mesečno sta odločali o razporeditvi sredstev za dejavnost in naložbe 
invalidskih in humanitarnih organizacij in izvajali druge naloge, ki so v njuni 
pristojnosti. Komisija za razporeditev sredstev humanitarnim organizacijam pa 
je v postopku priprave predlogov za razporeditev sredstev FIHO v letu 1999 s 
predstavniki dobrodelnih organizacij sklicala še posebni usklajevalni sestanek, 
na katerem je tem organizacijam predstavila svoj predlog za razporeditev 
sredstev. Obe komisiji sta obiskali invalidske oziroma humanitarne 
organizacije in preverili ali se sredstva FIHO uporabljajo za namene, za katere 
so jim bila odobrena. 

3. Dejavnost komisije za pripravo aktov FIHO 

Svet je imenoval komisijo z namenom, da pripravlja predloge sprememb in 
dopolnitev aktov FIHO, spremlja zakone in druge predpise, ki se nanašajo na 
dejavnost FIHO in k tem aktom pripravlja svoja mnenja oziroma pripombe. 

Komisija je imela v letu 1999 8 sej, na katerih je pripravila predlog sprememb 
in dopolnitev pravil FIHO (črtanje 39. člena) in pripravila predlog sprememb 
ter dopolnitev pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO 
(sprememba 8., 9. in 11. člena pravilnika, ki ureja pogoje in merila za 
pridobitev sredstev FIHO). Komisija je obravnavala tudi razloge zaradi katerih 
Državni zbor RS ni dal soglasja k spremembam pravilnika in ocenila, da 
zavrnitev sprememb pravilnika najbolj prizadene tiste organizacije, ki so bile v 
Državnem zboru RS proti predlaganim spremembam pravilnika. 

Komisija je pripravila odgovor Ustavnemu sodišču, ki je sprejel pobudo za 
oceno ustavnosti in zakonitosti 39. člena pravil FIHO, pripravila odgovor 
Upravnemu sodišču na tožbo Kluba invalidnih študentov. Pripravila in svetu 
FIHO je posredovala v potrditev obrazec FIHO 3 - Poročilo o finančno 
izvedenih letnih delovnih programih invalidskih in humanitarnih organizacij. 
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4. Dejavnost nadzornega odbora 

Nadzorni odbor je svet FIHO imenoval z nalogo, da nadzira uresničevanje 
sklepov sveta in njegovih komisij, porabo sredstev FIHO ter njegovo bilanco. 
O svojih ugotovitvah in predlogih nadzorni odbor poroča svetu. 

Nadzorni odbor je pričel s svojim delom januarja 1999. V lanskem letu je imel 
štiri seje, na katerih je obravnaval ugovore osmih invalidskih oz. humanitarnih 
organizacij na zapisnik o odpiranju vlog za razporeditev sredstev FIHO v letu 
1999. Po proučitvi ugovorov jih je šest zavrnil kot neutemeljene, komisiji za 
akte FIHO pa je predlagal, da prične s postopkom sprememb pravil FIHO 
(črtanje 39. člena) ter sprememb pravilnika o merilih in pogojih za uporabo 
sredstev FIHO. 

Nadzorni odbor je obravnaval tudi poročilo o delu in porabi sredstev FIHO od 
9.3. do 31.12.1998 ter bilanco uspeha za navedeno časovno obdobje. Oba 
dokumenta je s predlaganimi dopolnili posredoval v sprejem svetu FIHO. 
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III. VIRI SREDSTEV ZA FINANCIRANJE DEJAVNOSTI 

FIHO 

Z Zakonom o igrah na srečo (Uradni list RS št.: 27 z dne 19.5.1995) so 
določeni viri za financiranje dejavnosti FIHO. Sredstva za financiranje 
dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij se pridobivajo iz naslednjih 
virov: 

- Iz sredstev za dodeljene koncesije za trajno prirejanje klasičnih iger na 
srečo, ki jih izvajata Loterija Slovenije d.d. in Športna loterija Slovenije. 
Višina sredstev je odvisna od vrste iger ter znaša 80 % oz. 20 % od 
posamezne igre. 

- Iz sredstev občasnih klasičnih iger na srečo, ki jih prirejajo društva in 
neprofitne humanitarne organizacije. Prireditelji teh iger morajo iz dohodka 
doseženega s prodajo srečk (zmanjšanega za izplačane dobitke), plačati 
5% sredstev iz ustvarjenega dobička. 

- Iz sredstev dodeljene koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo. 
Igralnice iz ustvarjenega dohodka od iger na srečo vplačujejo 2 % 
sredstev. 

- Iz dohodka Loterije Slovenije d.d. na podlagi 40 % lastništva delnic 
(dividende). 

V letu 1999 je FIHO iz naslova klasičnih in posebnih iger na srečo ter dividend 
prejel naslednja sredstva: 

Loterija Slovenije d.d. 1.609.894.581,26 sit 
Športna loterija Slovenije 132.025.114,95 sit 
igralnice 49.907.026,64 sit 
druge pravne osebe (društva) 147.856,00 sit 
Loterija Slovenije d.d. (dividende) 377.290.106,88 sit 

SKUPAJ 2.169.264.685,73 sit 

Iz podatkov je razvidno, da je FIHO leta 1999 prejel od Loterije Slovenije d.d. 
skupno 91 % sredstev, od vseh drugih prirediteljev iger na srečo pa 9 % 
sredstev. 
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IV. PREGLED RAZPOREDITVE SREDSTEV 

INVALIDSKIM IN HUMANITARNIM 

ORGANIZACIJAM V OBDOBJU 1995 - 1999 

Do leta 1998 je sredstva za izvajanje programov invalidskih in humanitarnih 
organizacij razdeljeval Loterijski svet, ki ga je imenovala Skupščina Republike 
Slovenije, deloval pa je pri Loteriji Slovenije. Sredstva od iger na srečo so se 
navedenim organizacijam razdeljevala na osnovi pravilnika o razporejanju 
loterijskih sredstev za socialno - humanitarne in športne dejavnosti na 
posamezne organizacije, ki ga je na podlagi takrat veljavnega zakona o igrah 
na srečo sprejel loterijski svet. 

V tem obdobju so bila invalidskim in humanitarnim organizacijam sredstva 
razdeljena v naslednji višini: 

leto invalidske organizacije humanitarne organizacije SKUPAJ 
1995 1.230.053.928 135.277.818 1.355.331.746 
1996 1.358.302.170 153.700.325 1.512.002.495 
1997 1.485.264.988 160.108.909 1.645.373.897 
1998 1.500.733.810 172.626.279 1.673.360.089 
1999 1.507.655.295 525.839.202 2.033.494.497 

Iz podatkov je razvidno, da je bilo od leta 1995 do 1998 razmerje med 
razdeljenimi sredstvi invalidskim in humanitarnim organizacijam 89 : 11. V letu 
1999 pa se je na podlagi novega pravilnika o merilih in pogojih za uporabo 
sredstev FIHO to razmerje bistveno spremenilo in znaša 75 : 25. 

V preteklem obdobju se je tudi spremenilo število in notranja struktura 
invalidskih in humanitarnih organizacij, ki so prejemale sredstva od iger na 
srečo. 

leto število invalid, organizacij število humanitarnih org. SKUPAJ 
1995 10 23 33 
1996 10 22 32 
1997 11 26 37 
1998 14 31 45 
1999 16 28 44 

Z izjemo leta 1996 in 1999 je v preteklih letih naraščalo število organizacij, ki 
so prejemale sredstva od dohodka iger na srečo, medtem, ko so v tem 
obdobju razpoložljiva sredstva realno ostala nespremenjena, z izjemo leta 
1999, ko so se sredstva povečala zaradi izplačil dividend Loterije Slovenije 
d.d. V preteklem obdobju pa se je spreminjalo razmerje med številom 
invalidskih in humanitarnih organizacij. Nekatere humanitarne organizacije so 
pridobile šifro dejavnosti invalidskih organizacij, zato so bile pri razdelitvi 
sredstev od iger na srečo razvrščene v skupino invalidskih organizacij. 
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V. PREGLED RAZPOREDITVE SREDSTEV 

INVALIDSKIM IN HUMANITARNIM 

ORGANIZACIJAM V LETU 1999 

Ker je svet FIHO v mesecu maju 1999 sprejel poročilo o razporeditvi sredstev 
invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 1999 in ga posredoval 
Državnemu zboru RS, Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in 
Uradu Vlade RS za invalide, v tem poglavju posredujemo le pregled 
realiziranih dejavnosti in naložb invalidskih organizacij v letu 1999 (tabela I) in 
pregled realiziranih dejavnosti in naložb humanitarnih organizacij v letu 1999 
(tabela II). 

Državni zbor RS je dne 21.10.1999 soglašal, da se črta 39. člen pravil FIHO, 
ki je določal, da so do sredstev FIHO upravičene tiste organizacije, ki so se iz 
sredstev Loterije Slovenije financirale do 8.3.1998. Z ukinitvijo navedenega 
člena so pridobile možnost financiranja iz sredstev FIHO tudi društva, ki so se 
na javni razpis prvič prijavila v letu 1999. Svet FIHO je na 18. seji dne 
15.11.1999 na predlog komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za 
razporeditev sredstev humanitarnim organizacijam sprostil rezervirana 
sredstva društvu Hospic v višini 23.500.000 sit, YHD - Društvu za teorijo in 
kulturo hendikepa je iz nerazporejenih sredstev odobril 400.000 sit, Društvu 
bolnikov z osteoporozo pa je odobril 938.000 sit. 

Komisija je organizacijam za samopomoč dodatno odobrila nerazporejena 
sredstva - prenešena sredstva FIHO iz leta 1998 v višini 2.927.773 sit. 

V skladu s 14. členom pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev 
FIHO, komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev 
FIHO Zvezi društev vojnih invalidov Slovenije ni sprostila odobrenih sredstev 
za naložbe v višini 32.000.000 sit, ker navedena organizacija ni predložila 
dokumentacije o nakupu poslovnih prostorov. Nerazporejena sredstva so se 
prenesla v leto 2000. 
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VI. IZVAJANJE DEJAVNOSTI INVALIDSKIH IN 

HUMANITARNIH ORGANIZACIJ V LETU 1999 

Invalidske in humanitarne organizacije so na podlagi 23. člena pravilnika o 
merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO dolžne posredovati letno poročilo 
o delu in porabi sredstev FIHO v preteklem letu. V ta namen je komisija za 
akte pripravila obrazec: »Finančno poročilo o izvedenih letnih delovnih 
programih invalidskih in humanitarnih organizacij iz sredstev FIHO za leto 
1999. Obrazec je pripravljen tako, da je iz njega razvidna poraba sredstev 
FIHO: 

- za programe in storitve na državni in lokalni ravni 
- za stroške delovanja organizacij na državni in lokalni ravni 
- za naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje na državni in lokalni 

ravni in 
- pregled izvedenih programov invalidskih in humanitarnih organizacij na 

državni ter lokalni ravni. 

Vse invalidske in humanitarne organizacije, ki so v letu 1999 prejele sredstva 
FIHO, so v predpisanem roku posredovale letna poročila. 

1. INVALIDSKE ORGANIZACIJE 

Invalidske organizacije imajo v slovenskem prostoru že dolgoletno tradicijo. 
Najstarejša med njimi - Zveza slepih in slabovidnih Slovenije bo letos 
praznovala 80 - letnico delovanja. Invalidi ustanavljajo svoja društva z 
namenom, da si medsebojno pomagajo, se družijo, organizirajo različne 
interesne dejavnosti in zadovoljujejo tiste specifične potrebe, ki jih potrebujejo 
zaradi posledic obolenj, poškodb, itd., država pa teh potreb ne zagotavlja 
skozi delovanje javnih služb. 

Invalidske organizacije so organizirane različno. Nekatere delujejo le na 
državnem nivoju, večina ima svoja društva ustanovljena tudi na regionalnem 
nivoju, nekatera pa delujejo tudi na lokalni ravni. Način njihovega 
organiziranja in delovanja je odvisen od števila članstva, vrste invalidnosti, 
predvsem pa od načina in obsega izvajanja storitev za svoje članstvo. Invalidi 
se vključujejo v svoja društva glede na vrsto obolenj, invalidnosti ter okoliščin, 
ki so vplivale na nastanek invalidnosti (invalidnost od rojstva, poškodbe pri 
delu ali ob nesrečah, poškodbe med vojno ali kot posledica vojne). 

Iz letnih poročil invalidskih organizacij so dobro razvidne vse specifike 
njihovega delovanja na državnem in lokalnem nivoju. 

- Zveza slepih in slabovidnih Slovenije je na državni ravni izvedla 28 
programov in to s področja izobraževanja ter usposabljanja slepih in 
slabovidnih otrok, mladine in odraslih oseb, nudila denarne pomoči 
socialno ogroženim članom ter izvajala programe ohranjevanja zdravja. 
Izvajala je informativno in založniško dejavnost v Braillovi pisavi in zvočni 
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tehniki (izdelava in izposoja strokovne literature v Braillovi pisavi, 
računalniškem izpisu in zvočni tehniki, izdajanje zvočnih časopisov in 
časopisov v Braillovi pisavi, itd.). Zveza je usposabljala prostovoljce za 
spremljanje slepih oseb, nabavljala in razdeljevala tehnične pripomočke za 
slepe. Izvajala pa je tudi programe dejavnosti s področja športa in kulture. 
Na lokalni ravni pa so regijska društva izvajala programe opismenovanja 
odraslih oseb v Braillovi pisavi in računalniško opismenjevanje, nudila 
pomoč kasneje oslepelim odraslim osebam, zagotavljala socialno in drugo 
pomoč slepim in slabovidnim osebam, usposabljala slepe osebe za 
gospodinjska in ročna dela, ozaveščala javnost o potrebah slepih oseb, 
organizirala tečaje iz mobilnosti ter orientacije ter organizirala športne, 
kulturne in rekreativne dejavnosti. 

Iz sredstev, ki jih je Zveza slepih in slabovidnih Slovenije prejela za 
naložbe, je zveza dokončala adaptacijo svojih poslovnih prostorov v 
Ljubljani, v objektu Okroglo pri Kranju je financirala zamenjavo strehe ter 
popravilo fasade. Na lokalnem nivoju pa so bila sredstva porabljena za 
investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v petih regijskih društvih. 

- Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je na državni ravni izvedla 
19 programov. Med najpomembnejšimi velja omeniti organiziranje tečajev 
znakovnega jezika, ki jih je za člane društva in druge gluhe osebe izvajalo 
17 strokovnjakov, ki imajo opravljen izpit za tolmača znakovnega jezika. 
Društvo je omogočilo svojim članom pravno pomoč pri uveljavljanju 
njihovih pravic - zagovomištvo, za svoje člane je organiziralo različne 
oblike izobraževanja in usposabljanja, za starše gluhih in naglušnih otrok 
je organizirala posvetovalnice, v katerih so strokovnjaki usposabljali starše 
za delo s svojimi gluhimi ali naglušnimi otroki. Za odrasle gluhe osebe je 
društvo organiziralo seminar na temo »kako naj postavim svojo 
profesionalno in življenjsko pot v prihodnje?«. Med pomembnejšimi 
programi je potrebno omeniti program ohranjevanja zdravja, ki ga društvo 
izvaja v svojih objektih. Društvo pa je nudilo tudi materialno pomoč 
ogroženim posameznikom. Na področju informativne dejavnosti je društvo 
izdajalo glasilo »iz sveta tišine« ter RTV program »prisluhnimo tišini«. 
Društvo je bilo zelo uspešno tudi na področju športne dejavnosti. 

Zveza društev gluhih in naglušnih je sredstva za naložbe uporabila za 
odkup hiše v Kranjski gori, ki jo bo uporabljala za izobraževalno dejavnost 
ter ohranjevanje zdravja svojih članov. Sredstva, ki jih je prejela za 
investicije na lokalni ravni pa je namenila za dograditev poslovnih 
prostorov Društva gluhih in naglušnih Ljubljana. 

- Društvo distrofikov Slovenije je na državni ravni izvedlo 13 programov. 
Zaradi povečanih življenjskih stroškov (kot posledica težke invalidnosti) so 
110 članom odobrili denarno pomoč - kompenziranje invalidnosti, 
organizirali usposabljanje članov za čimbolj enakopravno vključevanje v 
širšo socialno okolje. V njihovem domu Dva topola v Izoli pa so organizirali 
in izvajali rehabilitacijske programe in programe ohranjevanja zdravja. 
Veliko pozornost pa so namenjali informativni in založniški dejavnosti. 

poročevalec, št. 43 168 20. junij 2000 



Posameznim članom so omogočili nakup nujno potrebnih tehničnih in 
delovnih pripomočkov, za svoje člane pa so organizirali tudi prevoze s 
prilagojenimi kombiji. Aktivni so bili tudi na področju športne in kulturne 
dejavnosti. 

Odobrena sredstva za naložbe je društvo porabilo za nadaljevanje 
investicije v domu Dva topola, nakup dveh prilagojenih kombijev in za 
nakup poslovnih prostorov za enoto društva v Mariboru. 

- Zveza paraplegikov Slovenije je na državni ravni izvedla 12 programov. 
Precej sredstev so namenili za dodelitev socialnih pomoči članom, ki so se 
znašli v denarni stiski. Sredstva so jim dodelili za nakup kurjave, obleke in 
ozimnice. Posameznim članom so denarno pomagali pri nakupu 
ortopedskih pripomočkov ter adaptaciji stanovanj, redno pa so obiskovali 
obolele člane na njihovem domu in bolnišnicah. V okviru programa 
usposabljanja za aktivno življenje in delo so članom nudili strokovno 
pomoč pri dodatnem izobraževanju in usposabljanju za delo po končani 
zdravstveni rehabilitaciji ter z delodajalci urejali odprta vprašanja, ki so bila 
povezana z zaposlitvijo njihovih članov. V okviru programa ohranjevanja 
zdravja so organizirali prevoze članov na zdravstvene preglede, pošiljali 
svoje člane na obnovitveno rehabilitacijo v zdravilišča in svoje počitniške 
objekte. V okviru izobraževalnega programa so mladim članom nudili 
pomoč pri njihovem šolanju, študentom nudili organiziran prevoz na 
študijske in druge obveznosti. Z Vlado RS pa so se dogovorili o 
organiziranju mreže šole na daljavo za najtežje prizadete študente in 
dijake. Njihov strokovni delavec arhitekt je izdelal načrte za odpravljanje 
arhitekturnih ovir za 44 njihovih članov - paraplegikov in tetraplegikov. 
Društvo je bilo aktivno tudi na področju športne ter interesne dejavnosti. 

Zveza paraplegikov je odobrena sredstva za naložbe namenila za plačilo 
stroškov pripravljalnih del za izgradnjo doma paraplegikov Piran. 

- Združenje multiple skleroze Slovenije je na državni ravni izvedlo 11 
programov. Svojim članom je zagotavljalo različne oblike socialnih pomoči, 
zagotavljalo pravno pomoč - zagovorništvo. Svojim članom je društvo 
omogočalo obnovitveno rehabilitacijo v termah Topolščica in v okviru 
navedenega programa organiziralo predavanje na temo ohranjevanja 
zdravja v domačem okolju. Posameznikom in skupinam so nudili pomoč 
pri pridobivanju znanj, ki jih potrebujejo za zaposlitev, posameznim članom 
pa so dodelili denarno pomoč za nakup nujno potrebnih tehničnih 
pripomočkov. Za svoje člane so organizirali prevoze s prilagojenimi kombiji 
na obnovitveno rehabilitacijo, aktivno pa so vključili v programe 
odpravljanja arhitekturnih ovir. Društvo je bilo aktivno na športnem 
področju, saj s to obliko dejavnosti invalidi krepijo preostale fizične 
sposobnosti in spodbujajo zdrav način življenja. 
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Združenje multiple skleroze je odobrene sredstva za naložbe namenilo za 
dograditev centra multiple skleroze v Ankaranu ter za vzdrževanje 
apartmajev v Atomskih toplicah v Podčetrtku. 

- SOŽITJE Zveza društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije je na 
državni ravni izvedlo 12 programov. Sožitje že vrsto let namenja osrednjo 
pozornost izobraževanju in usposabljanju družin z duševno prizadetim 
otrokom. Različni strokovnjaki so izvajali programe v organiziranih 
skupinah ter individualno. Seminarske oblike predavanj so povezane z 
aktivnim preživljanjem prostega časa v zdraviliščih. Podobne programe 
usposabljanja za aktivno življenje in delo je Sožitje izvajalo tudi za odrasle 
prizadete osebe. Veliko pozornost so namenili izdajanju različne strokovne 
literature kot so revija Naš zbornik in Priročnik za starše. S prevozom s 
kombiji je društvo dnevno omogočalo 230-im prizadetim otrokom 
obiskovanje šol, zavodov in drugih institucij. Kot druge invalidske 
organizacije je tudi Sožitje veliko pozornost namenjalo športni in kulturni 
dejavnosti ter organiziranju različnih interesnih dejavnosti. 

Sožitje je odobrena sredstva za naložbe porabilo za nakup šestih kombijev 
ter opremljanje poslovnih prostorov. 

- Zveza delovnih invalidov Slovenije je na državni ravni izvedla 12 
programov. Težišče njihove dejavnosti je bilo usmerjeno na področje 
socialne dejavnosti. Organizirali so strokovno usposabljanje prostovoljcev 
za nuđenje pomoči na domu tistim socialno ogroženim članom, ki so 
tovrstne pomoči najbolj potrebni. V okviru programa ohranjevanje zdravja 
so članom omogočili bivanje in koriščenje zdravstvenih storitev v 
zdraviliščih. V zdravilišču Topolščica in Šmarjeških toplicah so organizirali 
10 dnevno obnovitveno rehabilitacijo oseb s oškodbami lokomotornega 
sistema in drugih poškodb, kot posledice nesreč ali obolenj. V skladu z 
njihovim pravilnikom so odobravali socialno ogroženim članom denarno 
pomoč. Z mesečnimi obvestili pa so člane seznanjali z dejavnostjo zveze, 
posredovali različne napotke pri uveljavljanu pravic delovnih invalidov in jih 
seznanjali z novostmi na področju invalidskega varstva. V okviru 
sprejetega socialnega programa so usposobili 104 prostovoljce za delo z 
družinami, v katerih živijo težko prizadete invalidne osebe. Lani se je v 15 
športnih panogah pomerilo preko 2900 delovnih invalidov. V ustvarjalnih 
delavnicah in terapevtskih skupinah so se delovni invalidi usposabljali za 
različna ročna dela. 

Zveza delovnih invalidov je odobrena sredstva za naložbe porabila za 
nakup pisarniške opreme in osebnega avta za potrebe zveze, za 
vzdrževanje počitniških objektov v termah Čatež in Radencih ter za nakup 
poslovnih prostorov Društva invalidov Vrhnika. 

- SONČEK - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije je na 
državni ravni realizirala 11 programov. Težišče njihove dejavnosti je bilo 
usmerjeno v izvajanje programov pomoči invalidov, ki prebivajo v 
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stanovanjskih skupinah (osebna nega in spremljanje, pomoč pri 
vsakodnevnih opravilih, usposabljanje za samostojno življenje in delo, 
organizirano koriščenje prostega časa, itd.). Z organiziranim prevozom s 
prilagojenimi kombiji pa so invalidom omogočili dostop do delovnih mest, 
izobraževalnih in drugih ustanov. Z izdajanjem revije PET so njihove člane 
seznanjali z aktualnimi problemi s področja invalidskega varstva, 
ozaveščali člane o njihovih pravicah, seznanjali pa so jih tudi z delovanjem 
zveze ter območnih društev. Z delovanjem kulturnih skupin so med invalidi 
spodbujali kulturno in umetniško ustvarjalnost (ples, glasba, drama). 

Zveza društev za cerebralno paralizo je odobrena sredstva za naložbe 
porabila za nakup prostorov Centra SONČEK Ptuj in za dograditev Centra 
SONČEK Elerji pri Ankaranu. 

Zveza društev invalidov vojn Slovenije je na državni ravni izvedla 11- 
programov. Njihova osrednja dejavnost je bila namenjena izvajanju 
različnih socialnih programov, ki so v funkciji usposabljanja invalidov za 
aktivno življenje in delo, društvo je zagotavljalo članom denarno pomoč kot 
kompenzacijo za njihovo invalidnost. V lastnih počitniških objektih in 
toplicah je društvo omogočilo svojim članom obnovitveno rehabilitacijo. Z 
izobraževalnimi programi so usposabljali članstvo za delo z invalidi na 
terenu, precej pozornosti pa so namenili tudi informativni dejavnosti ter 
seznanjanju javnosti o problemih, s katerimi se srečujejo njihovi člani. 
Posameznim članom so omogočili nakup tehničnih pripomočkov. Aktivni 
pa so bili tudi na področju športne, kulturne in interesne dejavnosti. 

Odobrena sredstva za naložbe so porabili za nakup opreme v njihovem 
domu na Korenskem sedlu, stanovanja v Nerezirah, za adaptacijo 
poslovnih prostorov zveze v Ljubljani in za nakup opreme v poslovnih 
prostorih njihovih društev. 

- Zveza društev vojnih invalidov Slovenije je na državni ravni izvedla 4 
programe. Na tej ravni je organizirala izobraževanje svojih članov in 
poverjenikov za izvajanje socialnih programov na lokalni ravni, spremljala 
zakonodajo ter izvajanje politike invalidskega varstva v republiki, vse 
ostale programe pa je izvajala v občinah, kjer prebivajo njihovi člani. 
Zaradi starostne strukture članstva so programi društva naravnani izrazito 
socialno-varstveno, saj svojim članom zagotavljajo denarno pomoč, 
obiskujejo jih na domovih in v bolnišnicah, nudijo pomoč pri nastanitvah v 
domovih upokojencev, organizirajo zdraviliško zdravljenje v toplicah ter 
nudijo pomoč pri drugih zdravstveno svetovalnih storitvah. Velik povdarek 
dajejo športno-rekreativni ter interesni dejavnosti. 

- Zveza za šport invalidov Slovenije je na državni ravni realizirala 17 
različnih mednarodnih in republiških športnih tekmovanj ter prireditev. 
Gluhi športniki so tekmovali na 14 zimskih svetovnih igrah gluhih, slepi in 
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slabovidni so nastopali na evropskem prvenstvu v keglanju, invalidi s 
cerebralno paralizo so se udeležili evropskega prvenstva v namiznem 
tenisu, lažje in zmerno prizadeti invalidi so nastopali na poletnih svetovnih 
igrah specialne olimpijade, gluhi so se udeležili evropskega prvenstva v 
streljanju, slepi in slabovidni invalidi so tekmovali na evropskem prvenstvu 
v šahu ter evropskem prvenstvu v galbolu, parapiegiki so nastopali na 
evropskem prvenstvu v košarki na vozičkih itd. Poleg navedenih svetovnih 
in evropskih prvenstev je zveza za šport organizirala 31 državnih 
prvenstev, itd. 

Odobrena sredstva za naložbe je Zveza za šport invalidov porabila za 
nakup športne opreme. 

- Društvo laringektomiranih Slovenije je na državni ravni izvedlo 7 
programov. Društvo je svojo aktivnost usmerjalo v ustanavljanje in 
vzdrževanje mreže sekcij in ustanavljanje območnih društev. Svoje člane 
in poverjenike je društvo usposabljalo za pomoč svojim članom na terenu. 
S programom »naučimo se govoriti« in programom »izboljšanje kvalitete 
življenje oseb po odstranitvi grla« so se invalidi ob pomoči strokovnjakov 
učili različnih tehnik nadomestnega govora, navajali na skupinsko delo, 
spodbujali samozavest in razreševali probleme na osebnem ter 
družinskem nivoju. S programom »skupaj je lažje« so spodbujali invalide 
in njihove družinske člane za aktivno življenje V širšem socialnem okolju, 
organizirali so izlete in medsebojna srečanja, vse s ciljem, da se prepreči 
socialna izključenost invalidov. V ta namen so izvajali tudi različne oblike 
rehabilitacije in fizične aktivnosti. Z izdajanjem mesečnika OBVESTILO in 
brošur so informirali članstvo o delu društva ter aktualnih dogodkih na 
področju zdravstva in socialnega varstva. 

Odobrena sredstva za naložbe je društvo porabilo za nakup svojih 
poslovnih prostorov. 

- Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije je na državni ravni izvedla 9 
programov. Zveza je izvajala različne oblike rehabilitacije in samopomoči. 
S strokovnjaki (zdravniki, pravniki) so izvajali programe svetovanja 
invalidom in njihovim družinskim članom (kako živeti s STOMO, kaj lahko 
narediš sam za čim bolj kvalitetno življenje), izvajali so program 
zagovorništva, nudili socialno pomoč ogroženim posameznikom, 
organizirali različna strokovna srečanja, dejavni pa so bili tudi na 
mednarodnem področju. S programom »klub svojcev« so pomagali 
svojcem, da so lažje sperjemali svojca po operaciji. Z navedenim 
programom so jih seznanjali kako sprejeti novo situacijo v družini, jih 
naučili elemente samoorganiziranosti in samopomoči. 

Odobrena sredstva za naložbe so porabili za nakup poslovnih prostorov v 
Ljubljani ter nakup pisarniške opreme. 
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- Društvo za ankilozirajoči spondilitis Slovenije je na državni ravni 
izvedlo 7 programov. S programom usposabljanja za aktivno življenje in 
delo (ki so ga izvajali zdravstveni delavci) so invalidi pridobili osnovna 
znanja o naravi bolezni, seznanjeni so bili, kako preprečevati 
napredovanje obolenja in kako živeti z boleznijo ter njenimi posledicami. V 
program rehabilitacije (ki zajema redne tedenske vaje v bazenih in 
telovadnicah) so bili zajeti vsi člani društva. S programom ohranjevanja 
zdravja so 200 socialno ogroženim članom omogočili 14-dnevno bivanje v 
toplicah. Z izdajanjem internih glasil ter zloženk so člane seznanjali z 
naravo revmatskih obolenj in njihovih posledicah na organizem. S 
športnimi in rekreativnimi aktivnostmi so ohranjevali zdravje tistih članov, ki 
jim bolezen še ni povzročila nepopravljive telesne okvare. 

Odobrena sredstva za naložbe je društvo porabilo za nakup poslovnih 
prostorov in pisarniške opreme. 

- Društvo invalidski forum Slovenije je posredovalo poročilo o njihovem 
delu v letu 1999 iz katerega je razvidno, da je v njihovo društvo vključeno 
155 invalidov. Njihova dejavnost ni usmerjena v individualno reševanje 
socialnih in drugih problemov invalidov, ampak kot invalidski forum 
opozarjajo državne organe in širšo javnost na neustrezen socialni položaj 
invalidov v družbi, neustrezno zakonsko urejanje invalidskega vrstva, 
neustrezno organiziranost civilne družbe na področju invalidskega varstva, 
opozarjajo pa tudi na neupravičene socialne razlike med posameznimi 
skupinami invalidov itd. 

- Združenje invalidov FORUM Slovenije je na državni ravni organiziralo 
dve predavanji s področja družbenega položaja invalidov v Sloveniji. 
Organiziralo je tudi novoletno srečanje v Ljubljani, na katerega so bili 
povabljeni člani foruma in strokovna javnost. Forum je organiziral tudi dve 
odmevni medijski akciji za zaščito in preprečevanje invalidnosti ob napadih 
NATA na Jugoslavijo. 

2. HUMANITARNE ORGANIZACIJE 

Humanitarne organizacije so v slovenskem prostoru prepoznavne kot društva, 
ki jih ustanavljajo posamezniki ali verske skupnosti z namenom, da bi 
reševale socialne stiske, težave in potrebe posameznih skupin prebivalstva. 
Glede na vsebino delovanja pa zakon o socialnem varstvu deli humanitarne 
organizacije na dobrodelne organizacije, ki jih ustanavljajo posamezniki ali 
verske skupnosti z namenom, da nudijo pomoč pri reševanju socialnih stisk 
ogroženih skupin ljudi ali posameznikov. Te organizacije svoje programe 
dejavnosti oblikujejo tudi glede na poslanstvo, ki ga opravljajo in socialno 
strukturo prosilcev za razne vrste pomoči. 
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V drugo skupino humanitarnih organizacij sodijo organizacije za samopomoč. 
Te organizacije ustanavaljajo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno 
reševali socialne potrebe svojih članov. 

Glede na navedeno vsebinsko razdelitev obeh skupin humanitarnih 
organizacij (ki pa imajo isto šifro dejavnosti) je svet FIHO na osnovi predloga 
komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev 
humanitarnim organizacijam na 14. seji dne 12.4.1999 odločil, da sodi v 
skupino dobrodelnih organizacij 10 društev, v skupino organizacij za 
samopomoč pa 18 društev. 

Za razliko od invalidskih organizacij, ki svoje programe v celoti financirajo iz 
sredstev FIHO (razen redkih izjem) dobrodelne organizacije in organizacije za 
samopomoč pridobivajo sredstva za izvajanje svojih programov tudi od drugih 
plačnikov (iz sredstev proračuna, zavarovalnic, donatorjev, itd.). Zaradi 
navedenih razlogov so v poročilu o dejavnosti dobrodelnih roganizacij in 
organizacij za samopomoč opisani le tisti programi teh organizacij, ki so se v 
letu 1999 financirali iz sredstev FIHO. 

a) DOBRODELNE ORGANIZACIJE 

- Slovenska KARITAS je na državni ravni izvedla 6 socialnih programov, 
na lokalni ravni pa 4 programe. Materialno pomoč v prehrani, oblačilih, 
stanovanjski opremi in drugo je prejelo preko 600 družin, neposredno 
pomoč na domu ali župniji (materialna pomoč zaradi stroškov zdravljenja, 
pomoč na domu, vključevanje bolnih ali starejših v družbo) je prejelo 9000 
oseb, 400 brezdomcev je prejemalo prehrano, prenočišče ter nujne 
higienske storitve, 5000 otrok iz socialno ogroženih družin pa je prejemalo 
različne socialne storitve, kot so plačilo nabave šolskih potrebščin, 
svetovalne storitve in zagovomištvo. Beguncem in azilantom je bila 
nudena materialna pomoč ter pomoč pri vključevanju v pristojne državne 
institucije. Osebam s težavami v medosebnih odnosih je bilo omogočeno 
zakonsko, družinsko in življenjsko svetovanje. Navedene socialne storitve 
je izvajalo 160 strokovnjakov - prostovoljcev. 

Na lokalnem nivoju so škofijske karitas izvajale nekatere specifične 
socialne programe kot so socialna pomoč otrokom iz ogroženih družin, 
dnevno varstvo otrok z motnjami v razvoju, pomoč mladim invalidom - 
predvsem slepim, izposojanje ortopedskih pripomočkov, itd. 

- Gorska reševalna služba pri Planinski zvezi Slovenije je na državni 
ravni organizirala različne preventivne dejavnosti (dan varstva pred 
snežnimi plazovi, preizkus delovanja radijskih zvez in opreme) izvajala 
reševanje planincev v gorah in poizvedovanje za izginulimi gorniki. Največ 
sredstev pa je namenila za nakup tehnične in sanitetne opreme, ki je 
potrebna za reševanje v gorah. 
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- Rdeči križ Slovenije je na državni ravni izvedel 7 programov. V letovišču 
Debeli rtič je omogočil brezplačno letovanje 526 otrokom iz socialno 
ogroženih družin, 42.000 socialno ogroženim posameznikom je razdelil 
pakete prehrambenih artiklov, higienskih pripomočkov, oblačil in 
stanovanjske opreme. Za mentorje - prostovoljce, ki delajo z mladimi na 
osnovnih in srednjih šolah je organiziral dva ' tridnevna seminarja, 
organiziral seminar za mladinske voditelje za delo v območnih združenjih 
RK, organiziral je mednarodni tabor RK, katerega se je udeležilo 40 mladih 
iz evropskih držav. Za mlade člane RK pa je organiziral 6 taborov, ki jih je 
poimenoval »tabor mladih za zdravje in mir«. 

Odobrena sredstva za naložbe je RKS porabil za nadaljevanje izgradnje 
letovišča Debeli rtič v Ankaranu. 

- Zveza slovenskih društev za boj proti raku je na državni ravni izvedla 7 
programov. V višjih razredih osnovnih šol je izvedla zelo odmevno akcijo 
»ne prižgi prvič cigarete«. Z izdajo brošur plakatov in drugih oblik 
informiranja je najširšo slovensko javnost opozarjala na škodljivost 
nepravilne prehrane, kot pomembnega vzročnega faktorja za obolelost za 
rakom. V sodelovanju z zdravniki in drugimi strokovnjaki je izvedla različne 
oblike izobraževanja rizičnih skupin prebivalstva o preventivni dejavnosti 
ter zgodnjem odkrivanju raka. Za zdravnike in predavatelje zdravstvene 
vzgoje je organizirala seminar na temo »rak pri moških«. Seminarja se je 
udeležilo 100 slušateljev. 

- OZARA Nacionalno združenje za kakovost življenja je na državni in 
lokalni ravni izvedlo 4 programe. Za osebe z dolgotrajnimi psihosocialnimi 
težavami in za osebe v duševni stiski je v dnevnih centrih nudilo različne 
oblike pomoči. V navedene programe je bilo vključenih 317 oseb. Osebe z 
dolgotrajnimi psihosocialnimi težavami pa društvo vključuje v stanovanjske 
skupine, ki opravljajo tri temeljne funkcije: bivanje - namestitev, socialno 
rehabilitacijo in delovno terapijo. Tretja oblika dejavnosti društva je bilo 
ustanavlljanje mreže klubov svojcev oseb, ki imajo dolgotrajne 
psihosocialne težave ali so v duševni stiski. V teh klubih se svojci 
združujejo z namenom, da si medsebojno pomagajo, se seznanjajo z 
naravo duševnih obolenj in njenih posledic na zakon in družino, itd. V 
nacionalno mrežo klubov prostovoljcev za pomoč osebam v duševni stiski 
je bilo vključeno 45 strokovnjakov prostovoljcev, njihove storitve pa je 
koristilo 750 oseb. 

Odobrena sredstva za naložbe je društvo porabilo za nakup opreme 
poslovnih prostorov ter adaptacijska dela v objektih stanovanjskih skupin 
in dnevnih centrov. 

- Slovensko združenje za duševno zdravje ŠENT je na državni ravni 
izvedlo 6 programov. Izavajalo je različne izobraževalne programe za 
pomoč in samopomoč ljudem v stiski, organiziralo je skupine za 
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samopomoč v katere je vključevalo osebe z dolgotrajnimi težavami v 
duševnem zdravju. Lani je društvo prejelo od države posestvo »RAZORI«, 
na katerem želijo organizirati socialno-delovno-terapevtski center. V center 
bodo postopoma vključevali osebe s težavami v duševnem zdravju. Zaradi 
pomanjkanja sredstev pa njihov program še ni v celoti zaživel. Društvo je 
lani veliko pozornosti namenjalo informativni in založniški dejavnosti, saj je 
izdalo več zloženk in drugih informativnih gradiv ter strokovne literature. S 
programom zagovorništva je društvo nudilo pravno pomoč njihovim 
varovancem pri uveljavljanju zakonskih pravic in jih zastopalo pred 
državnimi organi. Na lokalnem nivoju pa je imelo društvo v večjih regijskih 
centrih organizirano 5 dnevnih centrov za pomoč osebam s težavami v 
duševnem zdravju. 

Odobrena sredstva za naložbe je društvo porabilo za adaptacijo posestva 
»RAZORI«, za adaptacijo in nakup opreme dnevnih centrov in poslovnih 
prostorov društva. 

- Gerontološko društvo Slovenije je financiralo projekt »priprava na 
upokojitev«. Za strokovnjake, ki delajo s starejšimi občani je organiziralo 
seminar, na katerem jih je seznanilo z metodami dela za navedeno 
populacijo. Društvo pa je izdalo tudi zloženko z navodili svojcem, kako 
ravnati z dementnim bolnikom in kako pri tem ohraniti lastno zdravje. 

Evangeličanska humanitarna organizacija - EHO Podpornica je na 
državni ravni izvedla 4 programe. Starejšim osebam, invalidom in 
bolnikom je nudila mobilno pomoč na domu ( prehrana, higiena, nega 
bolnih, urejanje pravnih in materialnih zadev posameznika, čiščenje 
bivalnih prostorov). Tovrstno pomoč je prejemalo 300 starejših občanov, 
60 bolnikov in 13 invalidov. EHO Podpornica je nudila tudi strokovno 
pomoč mladim v stiski, socialno ogroženim osebam je nudila denarno 
pomoč. Organizirala je posvetovanje o pomoči zasvojenim osebam ter 
organizirala različne oblike rekreativne dejavnosti. 

Odobrena sredstva za naložbe je EHO Podpornica namenila za nakup 
osebnega avtomobila, ki je namenjen za izvajanje nege in pomoči na 
domu. 

Društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami Vilko Mazi je na 
državni ravni izvedlo 10 programov. Težišče njihovega dela je bilo v 
usposabljanju njihovih uporabnikov storitev za samostojno življenje in delo 
ter premagovanje ovir, ki jih povzroča motnja govora. S predavanji, 
socialnimi igrami, dramatizacijskimi vajami itd. so strokovnjaki pri 
uporabnikih njihovih storitev odpravljali stare - neučinkovite načine 
vedenja, razvijali znanja in spretnosti za učinkovito razreševanje 
vsakodnevnih situacij, ki vplivajo na motnje govora. Z nastopi v dramskih 
in lutkovnih skupinah so odpravljali motnje govora pri otrocih. Veliko 
pozornosti so namenili medsebojnemu druženju, premagovanju strahu 
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pred javnimi nastopi, organizirali tečaje retorike in literarne večere. Z 
izdajanjem zloženk in druge strokovne literature so seznanjali širšo javnost 
o problemih, s katerimi se srečujejo osebe z motnjami govora. 

- Slovensko društvo HOSPIC je na državni ravni izvedlo 7 programov. 
Društvo si je v svojih programih dejavnosti zadalo zahtevno nalogo 
vzpostaviti v 15 večjih mestih mrežo centrov HOSPIC, v katerih bi izvajali 
programe, ki so povezani z lastno predstavo o življenju in smrti, 
detabuizirali strah pred smrtjo ter nudili individualno pomoč svojcem 
umrlih. V ta namen je društvo že organiziralo skupine za samopomoč in 
organiziralo strokovna predavanja na temo »odnos do smrti in žalovanja«. 
Za zdravstvene delavce je organiziralo seminar z naslovom »Odnos 
zdravstvenega osebja do umirajočih bolnikov in njihovih svojcev«. Pričeli 
so z zbiranjem prostovoljcev za delo z umirajočimi in njihovimi svojci ter 
za prvo skupino pripravili strokovno usposabljanje. 

Odobrena sredstva za naložbe so porabili za nakup opreme v prostorih 
njihovih društev. 

b) ORGANIZACIJE ZA SAMOPOMOČ 

- Društvo onkoloških bolnikov Slovenije je izvajalo različne programe, ki 
so povezani s celovito rehabilitacijo žensk z rakom na dojki (individualno 
svetovanje, organiziranje seminarjev, druženje, organiziranje pohoda na 
Triglav). Za ženske z rakom na dojki in njihove svojce so organizirali 
srečanje v Cankarjevem domu, katerega se je udeležilo 800 oseb. Društvo 
je sofinanciralo izdajo revije »Okno«. Programe društva so izvajali 
strokovnjaki iz Onkološkega inštituta Ljubljana in prostovoljci. 

- Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije je v termah Čatež 
organizirala poletno srečanje ledvičnih bolnikov iz vse Slovenije. Njihovi 
predstavniki so se udeležili zimskih športnih iger bolnikov s transplantasijo 
ledvic v Moeni v Italiji ter letnih svetovnih iger v Budimpešti. Društvo je 
financiralo tudi izdajanje časopisa »Dializni glasnik«. Na lokalni ravni so 
društva ledvičnih bolnikov izvajala različne socialno humanitarne 
dejavnosti (medsebojno srečanje bolnikov, predavanja o zdravem načinu 
življenja bolnikov, nudila denarno pomoč socialno ogroženim, itd.). 

• Društvo psoriatikov Slovenije je dodeljevalo denarno pomoč socialno 
ogroženim bolnikom z luskavico, izvajalo delovno terapijo in fizioterapijo, 
usposabljalo prostovoljce za delo z bolniki ter organiziralo različne oblike 
druženja članov društva. 

- Društvo hemofilikov Slovenije je socialno ogroženim članom 
sofinanciralo stroške prevozov v šolo ali na delo, mladim članom 
zagotavljalo štipendije za študij na srednjih in visokih šolah. Za člane 
društva so organizirali težaj o samozdravljenju s samoterapijo. Socialna 
delavka je obiskala vse člane-bolnike na njihovem domu in ugotavljala 
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dejanski socialni položaj družine, v kateri živijo njihovi člani. Zbrani podatki 
bodo društvu v pomoč pri izdelavi programa pomoči socialno ogroženim 
članom. Društvo je nadaljevalo z dopolnjevanjem nacionalnega registra 
bolnikov - hemofilikov. S sredstvi FIHO pa so tudi financirali glasilo 
»Koncentrat«. 

- Društvo phenilketonurikov - PKU Slovenije je članom nudilo denarno 
pomoč za nakup dietne prehrane. Obolelim otrokom je društvo omogočilo 
letovanje na Debelem Rtiču. Ob tem jih je seznanilo z naravo njihovega 
obolenja in načinom prehranjevanja z dietno prehrano. Društvo je 
omogočilo tudi prevod in tiskanje knjige »Živeti s phenilketonurijo«, trem 
družinam pa je omogočilo srečanje družin iz evropskih držav v Španiji. 

- Zveza društev diabetikov Slovenije - SLODA je lani ustanovila center 
za edukacijo in rekreacijo diabetikov na Otočcu. Ob svetovnem dnevu 
sladkorne bolezni je društvo organiziralo republiško proslavo v Škofji Loki, 
na kateri je bilo preko 300 udeležencev. V Lendavi so organizirali 4. 
športno rekreativno srečanje članov, na katerem se je zbralo preko 700 
članov bolnikov. Na sejmu »Narava - zdravje« so strokovnjaki 
obiskovalcem merili krvni sladkor, jih seznanjali s posledicami sladkorne 
bolezni in preprečevanjem obolenja, delili pa so jim tudi njihove knjižice in 
zloženke. Na 84. osnovnih in srednjih šolah so organizirali tekmovanje o 
znanju s področja sladkorne bolezni. Tekmovanja se je udeležilo preko 
2000 učencev in dijakov. 

- Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije je organiziralo v Cankarjevem 
domu javno tribuno z naslovom »Mati z epilepsijo«. Z javno tribuno so 
želeli seznaniti najširšo javnost s posledicami epilepsije na nosečnost in 
posledično tudi na otroka. Njihove člane bolnike in družinske člane so na 
predavanjih seznanjali z novostmi pri zdravljenj epilepsije in načinu 
življenja s to boleznijo. Za otroke in mladostnike in njihove starše so 
organizirali svetovalni telefon »EPITEL«, na katerem so strokovnjaki 
odgovarjali na zastavljena vprašanja. Na lokalni ravni pa so oblikovali 
skupine za samopomoč bolnikom z epilepsijo. 

- Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije je organizirala strokovno 
usposabljanje prostovoljcev za delo s koronarnimi bolniki (fizoterapevti, 
študenti medicine, medicinske sestre). Na sejmu »Narava zdravje«, so 
obiskovalce seznanjali z vsebino in učinki rehabilitacije koronarnih 
bolnikov ter načini preprečevanja koronarnih obolenj. Društvom na lokalni 
ravni so nudili strokovno pomoč pri izobraževanju njihovega članstva o 
pomenu zdravega prehranjevanja na preprečevanje koronarnih obolenj. 

- Zveza društev upokojencev Slovenije je izvedla raziskavo o potrebah 
starejših oseb po pomoči na domu. V raziskavo je bilo zajeto 4300 
starejših oseb iz 11 občin. V prostoroh društev upokojencev so tedensko 
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izvajali svetovanje o reševanju osebnih in dolžinskih problemov 
starostnikov v domačem okolju, organizirali so usposabljanje mentorjev za 
izvajanje programov na športno rekreativnem in kulturnem področju. V 
športna in rekreativna tekmovanja ter skupinska letovanja je bilo vključeno 
preko 50.000 upokojencev. 

- Slovensko društvo za celiakijo je izdajalo glasilo, v katerem je člane 
društva, distributerje prehrambenih izdelkov in širšo javnost seznanjalo o 
nujnosti nabave artiklov brez glutenskih sestavin, ki jih potrebujejo njihovi 
člani za prehranjevanje. Društvo je svoje člane seznanjalo z novostmi 
zdravljenja celiakije in oskrbe s prehrano na mednarodni ravni. 
Organiziralo je družabna srečanja, na katerih so se bolniki seznanjali, kako 
živeti z navedeno boleznijo, organiziralo pa je tudi različne športne igre in 
druge oblike družabništva. 

- Društvo pljučnih bolnikov Slovenije je za bolnike s kronično boleznijo 
dihal organiziralo skozi vse leto respiratorno fizioterapijo (dihalne vaje). 
Društvo je izdalo več različnih brošur s področja svoje dejavnosti in jih 
posredovalo šolam ter zdravstvenim domovom. Iz sredstev FIHO društvo 
že tretje leto financira raziskavo »komunikacija s pljučnim rakom« (vsako 
leto zboli v Sloveniji za pljučnim rakom 1000 oseb). Na sejmu »Narava, 
zdravje« je društvo predstavilo svoje programe in obiskovalcem delilo 
propagandno gradivo. Društvo izdaja tudi glasilo »Zdrav dih za navdih«. 

- Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi je z različnimi oblikami 
samoizobraževanja svoje člane seznanjalo z boleznijo, načini zdravljenja, 
preprečevanji zapletov pri zdravljenju in načini ohranjevanja zdravja. 
Bolnike, ki so bili predvideni za zdravljenje v tujini, je društvo seznanjalo z 
njihovimi pravicami do zdravljenja, postopki napotitve v tujino in jim po 
potrebi organiziralo tudi spremljevalca. Socialno ogroženim članom- 
bolnikom so nudili denarno pomoč, štipendije za šolanje, nudili pomoč pri 
usposabljanju za drugo delo ter pri napotitvi na klimatsko zdravljenje. 
Njihova dejavnost je tudi rekreacija in druženje. 

- Društvo bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo je v okviru programa 
»Premagovanje socialnih stisk in ovir bolnikov«, ki so preboleli možgansko 
kap, organiziralo različne oblike obnovitvene rehabilitacije v zdraviliščih, 
nudilo socialno pomoč ogroženim posameznikom, razvijalo samopomoč in 
medsebojno pomoč članom in njihovim svojcem. V okviru programa 
»Zdrave življenjske navade« so strokovnjaki za člane društva in njihove 
sorodnike dvakrat mesečno organizirali svetovalnico, v kateri so jih 
seznanjali z načini preprečevanja obolevnosti ter invalidnosti. V ta namen 
so izdali tudi knjigo »Vse o možganski kapi« ter zloženko o pripomočkih za 
odpravo motenj govora. Društvo je lani nadaljevalo z akcijo širjenja klubov 
bolnikov po možganski kapi na lokalni ravni. 
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odpravo motenj govora. Društvo je lani nadaljevalo z akcijo širjenja klubov 
bolnikov po možganski kapi na lokalni ravni. 

- Društvo bolnikov s parkinsonizmom TREPETLIKA je organiziralo za 
svoje člane izobraževalne delavnice, na katerih so jih strokovnjaki 
seznanjali z načini prehranjevanja, higiene, oblačenja in razgibavanja. 
Skupaj je bilo na delavnicah prisotnih 180 bolnikov in njihovih svojcev. 
Društvo je organiziralo tudi svetovanje po telefonu. Dvakrat mesečno se 
bolniki lahko po telefonu pogovorijo z nevrologom in medicinsko sestro o 
težavah, ki so povezane z njihovo boleznijo. Najbolj zanimiva vprašanja in 
odgovore društvo objavlja v glasilu »Trepetlika«. 

- Društvo srčnih bolnikov s spodbujevalnikom Slovenije. V okviru 
programa »Šola zdravega življenja« je društvo organiziralo za svoje člane 
različne oblike obnovitvene rehabilitacije (telovadba, namizni tenis, 
sprehodi) z namenom preprečevanja napredovanja bolezni ter krepitve 
srca in ožilja. Podobne programe društvo organizira tudi v zdraviliščih in 
na morju. Na predavanjih so strokovnjaki člane seznanjali o načinu 
življenja z boleznijo ter načinih zdravega prehranjevanja. Društvo je 
izdajalo tudi zloženko z naslovom »Navodila za vsakodnevno rabo«. 

- Zveza društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko je v okviru 
zdravstvenega preventivnega programa organizirala za svoje člane 
predavanje, kako si v starosti sami pomagamo pri premagovanju gibalnih 
težav, ki so nastale kot posledica pridobljenih ran. Petim članom so 
omogočili letovanje v zdraviliščih. 

- YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa je lani prejelo sredstva 
FIHO za delovanje društva, medtem ko so se njihovi programi 
neodvisnega življenja hendikepiranih oseb (zagotavljanja asistence) 
financirali s sredstvi Republiškega zavoda za zaposlovanja skozi 
programe javnih del. Društvo je lani organiziralo asistenso 27 invalidnim 
osebam. 

- Društvo bolnikov z osteoporozo je v okviru izobraževalnega programa 
svoje člane seznanjalo z načini zdravega življenja bolnikov z osteoporozo, 
zdravi prehrani, dosežkih na področju zdravljenje osteoporoze doma in v 
tujini ter kako odkrivati in preprečevati začetek nastajanja te bolezni. 

Organizacije za samopomoč so odobrena sredstva za naložbe (ki so v skupni 
masi sredstev predstavljala manj kot 10 %) porabile za nakup pisarniške 
opreme, razen v primeru Zveze društev upokojencev Slovenije, ki je sredstva 
namenila za vzdrževanje počitniškega doma v Rogaški Slatini. 

Poročilo pripravil: 
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