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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

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

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 PRISPEVKIH ZA SOCIALNO 

VARNOST (ZPSV-D) 

- hitri postopek - EPA 304 - III 

EVA: 2001-1611-0208 
Številka: 420-10/2001-1 
Ljubljana, 27.09.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 42. seji dne 27.9.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O PRISPEVKIH ZA SOCIALNO 
VARNOST, 

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost 
obravnava po hitrem postopku zaradi izrednih potreb države. 
Sedanja zbirna stopnja prispevka za obvezno zdravstveno 
zavarovanje v višini 13,25% namreč ne zagotavlja stabilnega 
finančnega poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije. Da bi lahko tudi v prihodnje zagotavljali vsaj enak 
obseg zdravstvenih storitev in dostopnosti do teh storitev, je 
potrebno vsaj minimalno povečanje prispevne stopnje v 
naslednjem letu. Iz navedenih razlogov Vlada Republike 
Slovenije meni, da so razlogi za sprejem zakona po hitrem 
postopku utemeljeni. 

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

- mag. Anton Rop, minister za finance, 
- Darko Končan, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- Marija Ferlež, državna podsekretarka v Ministrstvu za fi- 

nance. 

Mirko Bandelj I. r. 
GENERALNI SEKRETAR 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

V Sloveniji je sistem financiranja obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti, 
porodniškega varstva in zdravstvenega zavarovanja urejen s 
področnimi zakoni in z zakonom o prispevkih za socialno varnost. 
S slednjim se določa obračunavanje in plačevanje vseh prispevkov 
za socialno varnost ter stopnje prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje 
za primer brezposelnosti in za porodniško varstvo. 

Zbirna prispevna stopnja za obvezno zdravstveno zavarovanje 
znaša 13,25%. Navedena zbirna prispevna stopnja (za vse 

pravice in poškodbe pri delu in poklicne bolezni) je od leta 1996 
do leta 1999 zagotavljala dokaj stabilno finančno poslovanje 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: 
ZZZS) in zdravstva oziroma usklajenost prihodkov z odhodki. 
Vsako leto so se izvajali določeni varčevalni ukrepi (zmanjšanje 
kadrov, ležalne dobe, bolnišničnih postelj, materialnih stroškov) 
in prestrukturiranja programov, kar je omogočalo stabilno finančno 
poslovanje. Pri tem so imele določene bolnišnice izgube v 
poslovanju, kar je bilo po eni strani rezultat zaostrene politike 
financiranja, po drugi strani pa tudi notranjih neusklajenosti in 
nezadostnega obvladovanja stroškov poslovanja. 

Od druge polovice leta 2000 dalje mesečni odhodki ZZZS 
presegajo mesečne prihodke, kar vodi v primanjkljaje, ki jih ni 
mogoče več pokrivati z nadaljnjimi racionalizacijskimi ukrepi v 
zdravstvu, temveč le z dodatnimi viri sredstev. 
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V letu 2000 in po oceni poslovanja za leto 2001 bo realna rast 
odhodkov ZZZS večja od realni rasti prihodkov, zaradi česar je 
ZZZS že v letu 2000 realiziral primanjkljaj v višini 3.042 mio SIT, v 
letu 2001 pa se bo primanjkljaj predvidoma povečal na okoli 12.900 
mio SIT. Vzroki za povečan primankljaj so predvsem v 
povečevanju plač v zdravstvu in v rasti cen zdravil. 

Da bi lahko tudi v prihodnje zagotavljali vsaj enak obseg 
zdravstvenih storitev in dostopnosti do teh storitev, je potrebno 
vsaj minimalno povečanje prispevne stopnje v naslednjem letu. 
Zato Vlada Republike Slovenije predlaga povečanje stopnje 
prispevka za 0,20 odstotne točke. Istočasno bo potrebno 
omejevati odhodke iz zdravstvene blagajne z izboljšano regulacijo 
na področju cen zdravil ter z izločitvijo nekaterih pravic, ki niso 
del obveznega zdravstvenega zavarovanja tudi v bogatejših 
socialnih državah, z reformo povračil stroškov izvajalcem 
zdravstvenih storitev pa bo potrebno vzpostaviti boljšo 
preglednost nad odhodki. 

2. PREDLAGANE REŠITVE 

V predlogu zakona je predlagano povečanje stopnje prispevka 
za zdravstveno zavarovanje, in sicer za primer bolezni in 
poškodbe izven dela, ki ga v skladu z veljavnim zakonom plačujejo 
delodajalci in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje za vse 
pravice po stopnji 6,36% ter povečanje stopnje prispevka za 
zdravstveno zavarovanje, in sicer za pravice do zdravstvenih 
storitev, povračila potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino, ki 
ga v skladu z veljavnim zakonom plačuje Zavod za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje po stopnji 5,76%. Predlagano je 
povečanje navedenih stopenj za 0,20 odstotne točke. 

Poleg navedenega je v predlogu zakona predlagano tudi črtanje 
določbe zakona, ki določa rok, do katerega bo potrebno zagotoviti 
prehod na vodenje evidenc obračuna prispevkov za socialno 
varnost po zavarovancih. Navedeni rok je določen tudi z zakonom 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Glede na to, da je s 
spremembami z zakonom o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju možno spreminjanje navedenega roka, je zaradi 
možnosti neskladja med zakonoma, primerneje črtati določbo 
zakona o prispevkih za socialno varnost, ki določa navedeni rok. 

II. FINANČNE POSLEDICE 

Z zvišanjem prispevne stopnje za zdravstvo za 0,20 odstotne 
točke se bo povečala obremenitev delodajalcev in Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Ocenjeni finančni 
učinek, ki bo pomenil dodatni vir prihodkov Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, bo po oceni za leto 2002 znašal okrog 5,8 
mlrd tolarjev. 

III. BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V zakonu o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/ 
96, 34/96 - ZDavP, 3/98, 7/98 - odločba US in 81/00) se v 11. 
členu v 1 .točki v drugi alinei in v 1. a točki v drugi alinei številka 
»6,36« nadomesti s številko »6,56«. 

V 2. točki se številka »5,76« nadomesti s številko »5,96«. 

2. člen 

V 16. členu se črta tretji odstavek. 

3. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne meseca, ki 
sledi mesecu, v katerem je zakon uveljavljen. 

IV. OBRAZLOŽITEV 

1. V 1. členu predloga zakona je predlagano povečanje stopnje 
prispevka za zdravstveno zavarovanje, in sicer za primer 
bolezni in poškodbe izven dela, ki ga plačujejo delodajalci in 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje za vse pravice, 
in sicer s 6,36% na 6, 56%. Predlagano je tudi povečanje 
stopnje prispevka za zdravstveno zavarovanje za pravice 
do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov, 
pogrebnino in posmrtnino, ki ga plačuje Zavod za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, in sicer s 5,76% na 5,96%. 

2. V 2.členu predloga zakona je predlagano črtanje določbe 
tretjega odstavka 16.člena zakona, ki določa 1. januar 2003 
kot rok, do katerega bo potrebno zagotoviti prehod na vodenje 
evidenc obračuna prispevkov za socialno varnost individualno 
po zavarovancih. 

3. V 3. členu predloga zakona je določeno, da zakon začne 
veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati 
pa se bo začel od prvega dne meseca, ki bo sledil mesecu, v 
katerem bo zakon uveljavljen. 
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V. ČLENI ZAKONA O PRISPEVKIH ZA 

SOCIALNO VARNOST, KI SE 
SPREMINJAJO 

11. člen 

Prispevek za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven 
dela plačujejo: 

1. za vse pravice 

- zavarovanci iz 1.,2.,3.,4.,5.,6. 
in 8. točke prvega odstavka 
15. člena zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(v nadaljnjem besedilu: ZZZ) po stopnji 6,36% 

- delodajalci za zavarovance iz 1., 
2., in 3. točke prvega odstavka 
15. člena in zavarovanci iz 
4.,5., 6. in 8. točke prvega odstavka 
15. člena ZZZ po stopnji 6,36% 

1 .a za vse pravice ne glede na 
določbo prve alinee 2. točke 48. 
člena ZZZ 

- Republiški Zavod za zaposlovanje 
za zavarovance iz 9. točke prvega 
odstavka 15. člena, Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije za zavarovance iz 10. točke 
prvega odstavka 15. člena, Republika 
Slovenija za zavarovance iz 15., 16. 
in 19. točke prvega odstavka 15. 
člena in zavarovanci iz 20. točke 
prvega odstavka 15. člena ZZZ po stopnji 5,76% 

3. za zdravstvene storitve in 
povračila potnih stroškov 

- zavarovanci iz 7. in 11. točke prvega 
odstavka 15. člena ZZZ po stopnji 5,21% 

3a. za zdravstvene storitve in 
povračila potnih stroškov kmetje, 
pri katerih je osnova katastrski 
dohodek od kmetijskih in gozdnih 
zemljišč,po stopnji 18,78% 

4. za nadomestila, pogrebnino in posmrtnino 

- zavarovanci iz 7. točke prvega odstavka 
15. člena ZZZ po stopnji 1,15% 

- zavarovanci iz 9. točke prvega 
odstavka 15. člena ZZZ po stopnji 6,36% 

- Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje za zavarovance iz 9. 
točke prvega odstavka 15. člena 
ZZZ po stopnji 6,36% 

2. za pravice do zdravstvenih storitev, 
povračila potnih stroškov, 
pogrebnino in posmrtnino 

16. člen 

Delodajalci so dolžni dostaviti davčnemu organu obračun 
prispevkov za socialno varnost, zasebniki pa tudi plačilne 
liste za pri njih zaposlene, najkasneje na dan izplačila plač 
oziroma nadomestil plač. Vsebino obračuna prispevkov za socialno 
varnost predpiše minister, pristojen za finance. 
Zavezanci iz 4. člena tega zakona so dolžni dostaviti obračun 
prispevkov za socialno varnost davčnemu organu najpozneje do 
15. dne v mesecu za pretekli mesec. 
Delodajalci so dolžni od 1. januarja 2003 dalje dostavljati 
davčnemu organu obračun prispevkov za socialno varnost po 
tem zakonu po zavarovancih. Obračun prispevkov za socialno 
varnost po tem odstavku predpiše minister, pristojen za finance, 
najkasneje do 31. decembra 2001. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov priloga akta: c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
prispevkih za socialno varnost - hitri postopek (EVA 2001 - 
1611 - 0208). 

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

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

- jih ni 

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

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

/ 

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

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri E$ (lato) 

5) Ali ?P zgpraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

/ 

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

/ 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice E$, $iqma, qecd, Univerza...) 

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

/ 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

Stanko ŠTRAJN 
DRŽAVNI PODSEKRETAR 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

mag. Anton ROP 
MINISTER 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 POKOJNINSKEM IN 

INVALIDSKEM ZAVAROVANJU 

(ZPIZ-1C) 

- skrajšani postopek - EPA 1243 - II 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
SLS + SKD Slovenske ljudske stranke 

POSLANCA 
Franci ROKAVEC, Andrej FABJAN 

Ljubljana, 27.09.2001 

ZADEVA: Nadomestitev besedila predloga Zakona o 
spremembah In dopolnitvah zakona o 
pokojninskem In invalidskem zavarovanju - 

EPA1243 - II In predlog za spremembo 
skrajšanega postopka v hitri postopek 

Besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - EPA 
1243- II, ki sta ga podpisana poslanca vložila v proceduro 
14.07.2000, nadomeščata z novim besedilom in hkrati 
predlagata spremembo skrajšanega postopka v hitri postopek 
zaradi izrednih potreb države. 

Franci ROKAVEC, l.r. 
Andrej FABJAN, l.r. 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

POSLANCA 
Franci ROKAVEC, Andrej FABJAN 

Poslanska skupina 
SLS + SKD Slovenske ljudske stranke 

Ljubljana, 27.09.2001 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije predlagata podpisana poslanca 
Državnemu zboru 

Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije predlagata, da predlog zakona Državni zbor 
Republike Slovenije obravnava in sprejme po hitrem postopku, 
saj gre za izredne potrebe države, s čimer bi zagotovili nujne 
spremembe zakona, ki omogočajo večjo enakost 
zavarovancev pred zakonom in ustavo. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Državnega 
zbora, sporočata, da bosta pri obravnavi zakona sodelovala 
kot predlagatelja na sejah delovnih teles in sejah Državnega 
zbora. 

Predlog Zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o Franci ROKAVEC, l.r 
pokojninskem In Invalidskem zavarovanju Andrej FABJAN, l.r. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
SLS + SKD Slovenske ljudske stranke 

POSLANCA 
Franci ROKAVEC, Andrej FABJAN 

Ljubljana, 3.10.2001 

ZADEVA: Predlog za spremembo hitrega postopka v 
skrajšani postopek 

Pri predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju - EPA 1243 - II, ki 
sta ga podpisana poslanca vložila v proceduro 14.07.2000 in 
njegovo besedilo nadomestila z novim besedilom dne 
27.9.2001 predlagata spremembo hitrega postopka, katerega 
sta predlagala hkrati z nadomestitvijo besedila, nazaj v 
skrajšani postopek. 

Franci ROKAVEC, l.r. 
Andrej FABJAN, l.r. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Z novim zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki 
je bil sprejet decembra 1999, so se v celoti zaostrili pogoji za 
uveljavljanje pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, pa tudi pogoji pod katerimi lahko nekdanji 
zavarovanci uživajo pravice iz tega zavarovanja. Tako je zakon 
zaostril tudi pogoje pod katerimi lahko upokojenci, ki bi sicer morali 
biti vključeni v obvezno zavarovanje, zaprosijo za izvzem iz 
zavarovanja in s tem ohranijo status uživalca pokojnine. Gre za 
osebe, ki bi praviloma morale ob uveljavitvi pravice do pokojnine 
prenehati s pridobitno dejavnostjo, kar pomeni, da bi na primer 
kot podjetniki morali ukiniti svojo dejavnost, saj praviloma statusa 
zavarovanca in upokojenca nista združljiva. 

Drugi odstavek 18. člena zakona omogoča takim osebam izvzem 
iz zavarovanja pod pogojem, da so že izpolnile 63 let starosti 
(moški) oziroma 61 let starosti (ženske) ter pod pogojem, da ne 
opravljajo dejavnosti z osebnim delom, ker imajo zaposlenega 
vsaj enega delavca za opravljanje te dejavnosti oziroma pod 
pogojem, da so do uveljavitve pravice najmanj 6 mesecev 
opravljale isto dejavnost v enakem obsegu ter so bile zavarovane 
na podlagi delovnega razmerja. Glede na to, da je podobno 
možnost predvideval tudi prej veljavni zakon, pri čemer pa zakon 
kot omejitveni pogoj ni določal starosti, lahko ugotovimo, da so se 
pogoji za prej navedene kategorije oseb bistveno zaostrili. 

Zakonodajalec je praviloma v vseh primerih ko gre za 
zaostrovanje pogojev predvidel določeno prehodno obdobje. Edina 
izjema brez prehodnega obdobja so prav upokojenci, ki še niso 
dopolnili 63 let (moški) oziroma 61 let (ženske) in so nosilci neke 
pridobitne dejavnosti. Te osebe je zakon postavil pred izbiro, da 
se bodisi reaktivirajo bodisi ukinejo svojo dejavnost. V primeru, da 
bi te osebe svojo dejavnost ukinile, bi s tem izgubili delo tudi vsi, 
ki so pri njih zaposleni. 

Sedanja določba 302. člena ne daje vsem delodajalcem enake 
možnosti pristopa k oblikovanju pokojninskega načrta ne glede 
na velikost gospodarske družbe ali s.p.. 350. člen ne daje možnosti 
za vključitev osebe v več pokojninskih načrtov. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Glavni cilji predlaganega zakona so: 

1. Določiti prehodno obdobje za dvig starostnega pogoja za 
izvzem iz zavarovanja ter tako izenačiti te osebe z ostalimi 
kategorijami oseb, ki se jim pogoji postopno zaostrujejo. 

2. S spremembo starostnega pogoja, ki je sedaj v veljavi, uskladiti 
določbo zakona z realnimi potrebami in uporabnostjo norme. 

3. Določiti prehodno obdobje do leta 2014, ko naj bi vstopila v 
veljavo določba sedanjega 156. člena, ki določa pogoje za 
predajo kmetij kot pogoj za pridobitev pravice do pokojnine 
ter vzpostaviti potrebne sistemske kakor tudi institucionalne 
naloge, ki bodo omogočile zgodnejšo predajo kmetij, zagotovile 
primerno socialno varnost kmečkih upokojencev kakor tudi 
mehanizme za odkup in zakup kmetijskih zemljišč in gozdov. 

4. S spremembo 302. člena bodo imeli vsi delodajalci enake 
možnosti pristopa k pokojninskemu načrtu, ne glede na velikost 
gospodarske družbe oziroma s.p. 

5. Vsakemu zavarovancu se daje možnost, da se vključi v enega 
oz. več pokojninskih načrtov. 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Posledica zakona bo manjša neenakopravnost med subjekti in 
postopno uvajanje ostrejših pogojev za izvzem iz zavarovanja 
ter s tem izenačitev teh oseb z ostalimi kategorijami oseb, ki se 
jim pogoji postopno zaostrujejo. Ob tem pa zagotavlja, da je 
potrebno primerno prehodno obdobje, ki za vzpostavitev vseh 
mehanizmov za predajo kmetij kot pogoj za pridobitev pravice do 
pokojnine. 

II. BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.list RS 
št. 106-4965/1999, RS 72-3390/2000, RS 81-3711/2000, RS 124- 
5205/2000) se drugi odstavek 18. člena spremeni tako, da se 
glasi: 

»(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko 
samozaposienl ali kmet, ki je pridobil pravico do pokojnine, 
ali ki Je začel postopek za uveljavljanje pravice do pokojnine 
In |e dopolnil 63 let starosti (moški) oziroma 61 let starosti 
(ženska), uveljavi pri zavodu izvzem iz zavarovanja, tudi če 
presega omejitve Iz prejšnjega odstavka, vendar: 

ne opravlja dejavnosti z osebnim delom, ker Ima 
zaposlenega vsaj enega delavca za opravljanje te 
dejavnosti 
je do uveljavitve pravice najmanj 6 mesecev opravljal 
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isto dejavnost v enakem obsegu in Je bil zavarovan na 
te) podlagi ali na podlagi delovnega razmerja.«. 

2. člen 

Drugi odstavek 156. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Pogoj za pridobitev pravice do pokojnine je prenehanje 
obveznega zavarovanja ali uveljavitev izvzema iz 
zavarovanja, razen za vajence in osebe iz drugega odstavka 
34. člena tega zakona.« 

3. člen 

Prvi odstavek 302. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Delodajalec lahko pristopi k pokojninskemu načrtu, po 
kateremu prostovoljno pokojninsko zavarovanje izvaja odprt 
pokojninski sklad, zavarovalnica ali pokojninska družba ali 
oblikuje pokojninski načrt za svoje zaposlene, s tem da se 
zaveže, da bo financiral ta pokojninski načrt tako, da bo 
delno ali v celoti plačeval premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja, določeno v tem pokojninskem načrtu, v korist 
svojih zaposlenih, ki so se vključili v ta pokojninski načrt 

(pokojninski načrt, ki ga financira delodajalec).« 

4. člen 

Četrti odstavek 350. člena in se nadomesti s sledečim besedilom: 

»(4) Oseba se lahko Istočasno vključi v prostovoljno dodatno 
zavarovanje v enega ali več pokojninskih načrtov Iz prvega 
odstavka 292. člena tega zakona.« 

5. člen 

Doda se novi 415. a člen, ki se glasi: 

Določbe tretjega In četrtega odstavka 156. člena se 
uporabljajo od 1.1.2014 dalje. V tem času kmet dobi pravico 
do pokojnine brez pogojev, ki so določeni v 3. In 4. odstavku 
156. člena.« 

6. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu: 

Namen predlagane ureditve je izenačevanje pogojev za 
uveljavljanje pravic iz pokojninskega zavarovanja tistih, ki so 
zavarovani na podlagi delovnega razmerja s tistimi, ki se obvezno 
zavarujejo kot samozaposleni, kar je novi zakon v svojih določbah 
tudi bolj ali manj ekvivalentno uredil. Samozaposleni ne morejo 
plačevati prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
po lastni prosti izbiri, ampak od zavarovanih osnov, ki se določijo 
glede na doseženi dobiček zavarovanca, kar pomeni, da so v 
pravicah in obveznostih v enakopravnem položaju s tistimi, ki so 
zavarovani na podlagi delovnega razmerja. Upokojenec, ki bo 
opravljal dejavnost bo dosegal dohodke, ki so v celoti obdavčeni 
z dohodnino, poleg tega bo plačeval tudi davek na dodano 
vrednost. 

S predlagano rešitvijo bi se omogočil izvzem iz zavarovanja tudi 
tistim upokojencem, ki nimajo zaposlenega nobenega delavca za 
opravljanje te dejavnosti in, ki so vsaj šest mesecev pred 
uveljavitvijo pravice do pokojnine opravljali samostojno dejavnost 
ter so bili tudi zavarovani na tej podlagi. Ob upoštevanju zgoraj 
navedene ugotovitve, da so njihove obveznosti in zavarovanja 
primerljive z obveznostmi tistih, ki so v delovnem razmerju ter ob 
upoštevanju dejstva, da izpolnjujejo tudi vse ostale pogoje za 
upokojitev, je taka ureditev primera tudi z vidika upoštevanja 
pravičnosti in enakosti. 

S tem, ko bi tej kategoriji omogočili nadaljevanje opravljanja 
dejavnosti bi se izognili tudi njegovemu morebitnemu delu na črno, 

ki povzroči poleg neplačila prispevkov in kakršnihkoli davkov 
prav gotovo tudi nelojalno konkurenco. 

K 2. členu: 

Zaradi navedenega in z namenom, da se postopek izvzema iz 
obveznega zavarovanja uredi tako, da pri izvajanju ne bo 
povzročal osebam, ki bodo izpolnjevale pogoje za izvzem, 
nepotrebnih ovir ali nesorazmernih stroškov, predlagava v tem 
smislu tudi dopolnitev 2. odstavka 156. člena zakona. Navedena 
določba ureja pogoje za pridobitev pravice do pokojnine tako, da 
je za pridobitev pravice potrebno prenehanje obveznega 
zavarovana. Brez ustrezne dopolnitve (prenehanje obveznega 
zavarovanja ali uveljavitev izvzema iz zavarovanja) bi lahko prišlo 
do tega, da bi samozaposleni, ko bi začel postopek za uveljavljanje 
pravice do pokojnine in bi tudi izpolnjeval vse pogoje za izvzem iz 
zavarovanja, moral najprej prenehati z opravljanjem dejavnosti 
ter nato ponovno pričeti z opravljanjem in uveljaviti izvzem iz 
zavarovanja. To bi povzročilo dolgotrajne in nepotrebne postopke 
ter nesorazmerne stroške. 

K 3. členu: 

Sprememba besedila prvega odstavka 302. člena daje možnost, 
da lahko vsak delodajalec pristopi k pokojninskemu načrtu po 
katerem prostovoljno pokojninsko zavarovanje izvaja odprt 
pokojninski sklad, zavarovalnica ali pokojninska družba. 
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K 4. členu: 

Predlagani novi 4. odstavek 350. člena daje možnost, da se oseba 
lahko vključi v prostovoljno zavarovanje v enem oziroma več 
pokojninskih načrtih iz prvega odstavka 292. člena tega zakona. 

K5. členu: 

Rešitev 3. in 4. odstavka 156. člena, ki je bila sprejeta ob uveljavitvi 
novega zakona je povzročila mnogo več škode kot koristi. Dejstvo 
je, da zaostreni pogoji gospodarjenja, ki so prisotni v kmetijstvu 
povzročajo nezainteresiranost mladih za prevzem kmetije. Prav 
tako še vedno niso vzpostavljeni pogoji za odkup kmetij s strani 
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, ter pogoji, da bi ta zemljišča 
sklad ponudil v obdelavo zainteresiranim kmetom; pri tem je 

potrebno opozoriti na majhno povpraševanje po zakupih zemljišč, 
itd. Potrebno je dodati, da sedanja višina t.i. kmečke pokojnine ne 
omogoča finančne varnosti kmetov, kar je eden ključnih razlogov, 
da se lastniki kmetij ne odločajo za zgodnejšo predajo kmetije. 
Opozoriti pa je treba tudi na neenakost med upravičenci za 
uveljavitev pokojnine, saj sedanja ureditev zahteva pogoj predaje 
kmetij le od oseb, ki se izključno preživljajo od kmetijstva ne pa od 
ostalih. Vsa ta dejstva narekujejo nujnost spremembe za novi 
415. a člen, ki predvideva prehodno obdobje za uveljavitev določb 
3. in 4. odstavka 156. člena tako, da je skrajni rok 1. 1.2014. V tem 
času pa je potrebno vzpostaviti mehanizme, ki bodo omogočili 
pogoje za zgodnejšo predajo kmetij, boljšo socialno varnost 
kmečkih upokojencev in omogoča upokojitev brez določb 3. in 4. 
odstavka 156. člena. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO: 

18. člen 
(Izvzem iz zavarovanja) 

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko samozaposleni 
ali kmet uveljavi pri zavodu izvzem iz obveznega zavarovanja, 
če mesečna osnova za obračun davka iz dejavnosti, ki jo opravlja, 
ne dosega polovice zneska minimalne plače v obdobju zadnjih 
šestih mesecev pred uveljavitvijo izvzema iz zavarovanja. 

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko upokojenec, 
kije dopolnil 63 let starosti (moški) oziroma 61 let starosti z(ženska) 
uveljavi pri zavodu izvzem iz zavarovanja, tudi če presega 
omejitve iz prejšnjega odstavka, vendar: 

ne opravlja dejavnosti z osebnim delom, ker ima zaposlenega 
vsaj enega delavca za opravljanje te dejavnosti; 
je do uveljavitve pravice najmanj 6 mesecev opravljal isto 
dejavncfst v enakem obsegu, vendar je bil zavarovan na 
podlagi delovnega razmerja. 

(3) Postopek za uveljavljanje izvzema iz zavarovanja določi min- 
ister, pristojen za delo, po predhodnem mnenju ministra,pristojnega 
za finance. 

156. člen 
(Pridobitev pravic) 

(1) Zavarovanec pridobi pravico iz obveznega zavarovanja z 
dnem, ko so izpolnjeni pogoji za pridobitev pravice. 

(2) Pogoj za pridobitev pravice do pokojnine je prenehanje 
obveznega zavarovanja, razen za vajence in osebe iz drugega 
odstavka 34. člena tega zakona. 

(3) Kmet pridobi pravico do pokojnine po tem zakonu, ko odda 
kmetijo prevzemniku, jo proda ali odda v dolgoročni najem. V 
primeru, ko kmet na podlagi javno objavljene ponudbe za prodajo 
ali zakup kmetijskih zemljišč ali gozdov ne more predati kmetije 

prevzemniku, proti plačilu cene oziroma zakupnine, ki ustreza 
ugotovljeni vrednosti po predpisih o prednostni pravici do nakupa 
oziroma zakupa kmetijskih zemljišč, se šteje pogoj predaje kmetije 
za izpolnjenega. 

(4) Podrobnejše pogoje za predajo kmetije skladno s prejšnjim 
odstavkom določi minister, pristojen za kmetijstvo. 

(5) Pravice na podlagi invalidnosti, telesne okvare ali potrebe po 
stalni pomoči in postrežbi pridobi zavarovanec z dnem nastanka 
invalidnosti ali telesne okvare oziroma z dnem nastanka potrebe 
po stalni pomoči in postrežbi. 

302. člen 
(Pokojninski načrt, ki ga financira delodajalec) 

(1) Delodajalec, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 310. 
člena tega zakona (ali več delodajalcev skupaj) lahko oblikuje 
pokojninski načrt za svoje zaposlene, s tem da se zaveže, da bo 
financiral ta pokojninski načrt tako, da bo delno ali v celoti plačeval 
premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja, določeno v tem 
pokojninskem načrtu, v korist svojih zaposlenih, ki so se vključili 
v ta pokojninski načrt (pokojninski načrt, ki ga financira 
delodajalec). 

(2) Pravico do vključitve v pokojninski načrt, ki ga financira 
delodajalec, morajo pod enakimi pogoji imeti vsi zaposleni pri tem 
delodajalcu. 

(3) Za pridobitev davčnih olajšav po tem zakonu mora biti v 
pokojninskem načrtu, ki ga financira delodajalec, vključenih 
najmanj 66% vseh zaposlenih, ki so v delovnem razmerju pri 
delodajalcu, ki pokojninski načrt financira. 

(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se lahko 
kot pogoj za uveljavitev pravice do vključitve v pokojninski načrt, 
ki ga financira delodajalec, določi, da mora biti zaposleni v 
delovnem razmerju pri delodajalcu, ki pokojninski načrt financira, 
določeno časovno obdobje, ki ne sme biti daljše od enega leta. 

(5) Vključitev v pokojninski načrt, ki ga financira delodajalec, ne 
sme biti pogoj za sklenitev delovnega razmerja pri delodajalcu. 
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350. člen 
(Vključitev v prostovoljno dodatno zavarovanje) 

(1) Oseba se vključi v prostovoljno dodatno zavarovanje po 
pokojninskem načrtu, ki ga izvaja zavarovalnica iz tretjega 
odstavka 306. člena tega zakona tako, da sklene pogodbo o 
prostovoljnem dodatnem zavarovanju z zavarovalnico 
(zavarovalna pogodba prostovoljnega dodatnega zavarovanja) 
oziroma da k taki pogodbi pristopi. 

(2) Oseba se vključi v prostovoljno dodatno zavarovanje po 
pokojninskem načrtu, ki ga izvaja vzajemni pokojninski sklad 

tako, da pristopi k pravilom sklada s pravicami in obveznostmi 
člana vzajemnega pokojninskega sklada. 

(3) Oseba se vključi v prostovoljno dodatno zavarovanje po 
pokojninskem načrtu, ki ga izvaja pokojninska družba tako, da 
sklene pogodbo o prostovoljnem dodatnem zavarovanju s to 
družbo. 

(4) Oseba se lahko istočasno vključi v prostovoljno dodatno 
zavarovanje le po enem pokojninskem načrtu iz prvega odstavka 
291. člena tega zakona. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 DAVKU NA 

IZPLAČANE PLAČE (ZDIP-B) 

- druga obravnava - EPA 330 - II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1611-0206 
Številka: 422-24/2001-1 
Ljubljana, 28.09.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 42. seji dne 27.9.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O DAVKU 
NA IZPLAČANE PLAČE, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 10. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 27.1.1999 in 
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 

Slovenije k predlogu zakona o spremembi zakona o davku na 
izplačane plače - druga obravnava. 

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

- mag. Anton Rop, minister za finance, 
- Darko Končan, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- Marija Ferlež, državna podsekretarka v Ministrstvu za fi- 

nance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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1. člen 2. člen 

V zakonu o davku na izplačane plače (Uradni list RS, št. 34/96 in 
31/97) se v 4. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Stopnje davka so: 

če znaša mesečna bruto plača zaposlenega znaša davek 

do 130.000 tolarjev 0% 
od 130.001 do 400.000 tolarjev 4% 
od 400.001 do 750.000 tolarjev 8% 
nad 750.000 tolarjev 15%." 

Ta zakon začne veljati petnajstni dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne meseca, ki 
sledi mesecu, v katerem je zakon uveljavljen. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 10. seji, dne 27.1.1999, 
opravil prvo obravnavo predloga zakona o spremembi zakona o 
davku na izplačane plače (ZDIP-B). Državni zbor je sklenil 
obravnavo z ugotovitvijo, da je predlog zakona o spremembi 
zakona o davku na izplačane plače primerna podlaga za pripravo 
predloga zakona za drugo obravnavo ter Vladi Republike Slovenije 
kot predlagateljici zakona naložil, da pripravi predlog zakona za 
drugo obravnavo, upoštevaje mnenje Sekretariata za zakonodajo 

in pravne zadeve in popravi končno določbo predloga zakona, ki 
se nanaša na rok za uveljavitev zakona. 

Pri pripravi predloga zakona o spremembi zakona o davku na 
izplačane plače za drugo obravnavo, je predlagatelj upošteval 
sklep Državnega zbora Republike Slovenije in opredelil nov rok 
za uveljavitev zakona. 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Ljubljana, 27. septembra 2001 

AMANDMAJI 

k predlogu zakona o spremembi 
zakona o davku na izplačane plače - 

druga obravnava 

Amandma za novi a.1. člen 

Pred 1. členom se doda nov a.1. člen, ki se glasi: 

" V zakonu o davku na izplačane plače (Uradni list RS, št. 34/96 
in 31/97) se v 2. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"Davka ne plačujejo tuja diplomatska predstavništva in konzulati, 
ki delujejo v Republiki Sloveniji."" 

Obrazložitev: 

Na pobudo Ministrstva za zunanje zadeve in upoštevaje določila 
Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih, Vlada Republike 
Slovenije predlaga, da se tuja diplomatska predstavništva in 
konzulate, ki delujejo v Republiki Sloveniji, oprosti plačevanja davka 
na izplačane plače. 

Amandma k 1. členu 

1. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

Stopnje davka so: 

če znaša mesečna bruto plača zaposlenega znaša davek 

do 130.000 tolarjev 0 % 
od 130.001 do 400.000 tolarjev 3,8% 
od 400.001 do 750.000 tolarjev 7,8% 
nad 750.000 tolarjev 14,8%." 

Obrazložitev: 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo 
dodatno razbremenil obdavčitev plač nad 130.000 tolarjev glede 
na predlog zakona, ki je bil sprejet v prvi obravnavi. Tako se bo v 
skladu s predlogom zakona dvignila spodnja meja obdavčitve 
izplačanih plač za en razred, kar pomeni, da bodo plače do višine 
130.000 tolarjev neobdavčene, hkrati pa se bo znižala obdavčitev 
plač nad 130.000 tolarjev, in sicer za 0,20 odstotnih točk. 

Po zadnjih podatkih Davčne uprave Republike Slovenije, ki 
spremlja in obdeluje podatke o davku na izplačane plače je tega 
davka razbremenjenih okrog 29% delavcev, po stopnji 2% pa so 
obdavčene plače 11% delavcev. S predlagano davčno lestvico 
bo tako popolnoma razbremenjenih cca 40 % delavcev. 

Ocenjujemo, da bo zaradi predlagane spremembe zakona prišlo 
do okrog 5,7 mlrd tolarjev proračunskega izpada prihodkov na 
letnem nivoju. 

Amandma k naslovu 

V predlogu zakona o spremembi zakona o davku na izplačane 
plače, se naslov spremeni tako, da se glasi: 

"Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na 
izplačane plače" 

Obrazložitev: 

V kolikor bo sprejet amandma Vlade Republike Slovenije za novi 
a.1. člen predloga zakona o spremembi zakona o davku na 
izplačane plače, se mora spremeniti tudi naslov predloga zakona. 
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PRILOGA 

IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 
EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o spremembi zakona o davku na Izplačane 
plače - druga obravnava (EVA 2001 - 1611 - 0206). 

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

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

- jih ni 

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

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

/ 

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

/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
i 

/ 

navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

/ 

51 Ali so zaorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

/ 

61 Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik? 

/ 

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

/ 

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

/ 

Ime in priimek ter podpis Podpis ministra oziroma 
vodje pravne službe: predstojnika organa: 

Stanko ŠTRAJN mag. Anton ROP 
DRŽAVNI PODSEKRETAR MINISTER 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI KONVENCIJE 0 

NACIONALNIH OSEBNIH DOKUMENTIH 

POMORŠČAKOV (KONVENCIJA 

MEDNARODNE ORGANIZACIJE 

DELA ŠT. 108HMKN0DP) 

EPA 307 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1811-0055 
Številka: 907-07/2000-4 
Ljubljana, 27.09.2001 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. 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: 

Vlada Republike Slovenije je na 42. seji dne 27. septembra 
2001 določila besedilo: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne 

zadeve, 
- mag. Renata Cvelbar Bek, državna podsekretarka v 

Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, 
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve. 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O 
NACIONALNIH OSEBNIH DOKUMENTIH POMORŠČAKOV 
(KONVENCIJA MEDNARODNE ORGANIZACIJE DELA ŠT. 
108), 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

1. člen 2. člen 

Ratificira se Konvencija o nacionalnih osebnih dokumentih Konvencija se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v 
pomorščakov (konvencija Mednarodne organizacije dela št. 108), slovenski jezik glasi: 
sprejeta 13. maja 1958 v Ženevi na 41. zasedanju Generalne 
konference Mednarodne organizacije dela. 
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Konvencija 108 

KONVENCIJA O NACIONALNIH 
OSEBNIH DOKUMENTIH 
POMORŠČAKOV 

Generalna konferenca Mednarodne organizacije dela, 

ki jo je v Ženevi sklical Administrativni svet Mednarodnega urada 
za delo in se je 29. aprila 1958 sestala na svojem enainštiridesetem 
zasedanju in 

je sklenila, da sprejme nekatere predloge v zvezi z vzajemnim ali 
mednarodnim priznavanjem nacionalnih osebnih izkaznic 
pomorščakov, kar je sedma točka dnevnega reda zasedanja, in 

odločila, da se ti predlogi oblikujejo kot mednarodna konvencija, 

je trinajstega maja leta tisoč devetsto oseminpetdeset sprejela to 
konvencijo z naslovom Konvencija o osebnih dokumentih 
pomorščakov, 1958: 

1. člen 

1. Ta konvencija velja za vsakega pomorščaka, ki je zaposlen 
v kateri koli vlogi na ladji, ki ni vojna ladja in je registrirana na 
ozemlju, za katero velja ta konvencija, in je na običajen način 
vključena v pomorsko plovbo. 

2. Ob kakršnem koli dvomu, ali se kategorije oseb po tej 
konvenciji štejejo za pomorščake, o tem odloči pristojni or- 
gan države po posvetovanju z zadevnimi organizacijami 
ladjarjev in pomorščakov. 

2. člen 

1. Članica, za katero velja ta konvencija, izda svojemu državljanu, 
ki je pomorščak in predloži vlogo, osebni dokument 
pomorščaka, ki je v skladu z določbami 4. člena te konvencije; 
če izdaja takega dokumenta za nekatere razrede 
pomorščakov ni smiselna, lahko članica namesto tega izda 
potni list, v katerem je navedeno, da je imetnik pomorščak in 
da ima tak potni list za namene te konvencije enak učinek kot 
osebni dokument pomorščaka. 

2. Članica, za katero velja ta konvencija, lahko izda osebni 
dokument pomorščaka kateremu koli drugemu pomorščaku, 
ki je zaposlen na ladji, registrirani na njenem ozemlju, ali je 
vpisan na uradu za zaposlovanje na njenem ozemlju in zaprosi 
za tak dokument. 

3. člen 

Pomorščak mora vedno imeti osebni dokument pomorščaka pri 
sebi. 

4. člen 

1. Osebni dokument pomorščaka mora biti preprosto oblikovan, 
narejen iz obstojnega materiala in izdelan tako, daje mogoče 
zlahka odkriti spremembe. 

2. Osebni dokument pomorščaka mora vsebovati ime in naslov 
organa, ki ga je izdal, datum in kraj izdaje ter navedbo, da je 

ta dokument osebni dokument pomorščaka za namene te 
konvencije. 

3. Osebni dokument pomorščaka mora vsebovati naslednje 
osebne podatke o imetniku: 
a) polno ime (ime in priimek, kjer je označeno); 
b) datum in kraj rojstva; 
c) državljanstvo; 
d) osebni opis; 
e) fotografijo in 
f) podpis, ali če se imetnik ne more podpisati, njegov prstni 

odtis. 

4. Če članica izda osebni dokument pomorščaka tujemu 
pomorščaku, ni nujno, da vsebuje navedbo njegovega 
državljanstva, taka navedba pa ni odločilni dokaz o njegovem 
državljanstvu. 

5. Omejitev veljavnosti osebnega dokumenta pomorščaka mora 
biti v njem jasno označena. 

6. Ob upoštevanju določb prejšnjih odstavkov mora članica, ki 
izda osebni dokument pomorščaka, natančno določiti njegovo 
obliko in vsebino po posvetovanju z zadevnimi organizacijami 
ladjarjev in pomorščakov. 

7. Nacionalni zakoni oziroma predpisi lahko predpišejo druge 
podatke, ki jih mora vsebovati osebni dokument pomorščaka. 

5. člen 

1. Pomorščaku, ki je imetnik veljavnega osebnega dokumenta 
pomorščaka, ki ga je izdal pristojni organ na ozemlju, za 
katero velja ta konvencija, mora biti omogočena vrnitev na to 
ozemlje. 

2. Pomorščaku mora biti omogočena vrnitev v obdobju najmanj 
enega leta po katerem koli datumu prenehanja veljavnosti, 
označenem v omenjenem dokumentu. 

6. člen 

1. Članica dovoli vstop na ozemlje, za katero velja ta konvencija, 
pomorščaku, ki je imetnik veljavnega osebnega dokumenta 
pomorščaka, kadar se vstop zahteva zaradi kratkotrajnega 
odhoda na obalo, medtem ko je ladja v pristanišču. 

2. Če je v osebnem dokumentu pomorščaka prostor za vpis 
vstopa, dovoli članica imetniku veljavnega osebnega 
dokumenta pomorščaka vstopov na ozemlje, za katero velja 
ta konvencija, tudi kadar zahteva vstop zaradi: 
a) vkrcanja na svojo ladjo ali premestitve na drugo ladjo; 
b) tranzitnega potovanja zaradi vkrcanja na svojo ladjo v 

drugi državi ali zaradi vrnitve v matično državo ali 
c) katerega koli drugega razloga, ki ga odobrijo organi te 

članice. 

3. Članica lahko, preden dovoli vstop na svoje ozemlje iz enega 
od razlogov, iz prejšnjega odstavka, zahteva od pomorščaka, 
ladjarja ali njegovega agenta ali ustreznega konzula, zadostne 
dokaze, vključno z dokumentarnim gradivom, o 
pomorščakovem namenu in njegovi zmožnosti, da bo ta 
namen izpolnil. Članica lahko pomorščakovo bivanje tudi omeji 
na obdobje, ki se šteje kot ustrezno za ta namen. 

4. Ničesar v tem členu ni mogoče razlagati kot omejitev pravice 
članice, da kateremu koli posamezniku prepreči vstop na 
svoje ozemlje ali zadrževanje na njem. 
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7. člen 

Listine o ratifikaciji te konvencije se pošljejo generalnemu direktorju 
Mednarodnega urada za delo v registracijo. 

8. člen 

1. Ta konvencija zavezuje samo tiste članice Mednarodne 
organizacije dela, katerih ratifikacije so registrirane pri 
generalnem direktorju. 

2. Veljati začne dvanajst mesecev po dnevu, ko sta bili pri 
generalnem direktorju registrirani ratifikaciji dveh članic. 

3. Zatem začne ta konvencija veljati za vsako članico dvanajst 
mesecev po dnevu, ko je bila ratifikacija registrirana. 

9. člen 

1. Članica, ki je ratificirala to konvencijo, jo lahko odpove po 
preteku desetih let od dneva, ko je prvič začela veljati, z 
aktom, ki ga pošlje v registracijo generalnemu direktorju 
Mednarodnega urada za delo.Taka odpoved začne učinkovati 
šele eno leto po dnevu, ko je bila registrirana. 

2. Vsaka članica, ki je ratificirala to konvencijo in v enem letu po 
izteku desetletnega obdobja iz prejšnjega odstavka ne uveljavi 
pravice do odpovedi po tem členu, ostane zavezana za 
naslednje desetletno obdobje, potem pa jo lahko pod pogoji iz 
tega člena odpove po izteku vsakega desetletnega obdobja. 

10. člen 

1. Generalni direktor Mednarodnega urada za delo uradno 
obvesti vse članice Mednarodne organizacije dela o registraciji 
vseh ratifikacij in odpovedi, ki so mu jih poslale članice 
organizacije. 

2. Ko generalni direktor uradno obvesti članice organizacije o 
registraciji druge ratifikacije, ki mu je bila poslana, jih opozori 
na datum začetka veljavnosti te konvencije. 

11. člen 

Generalni direktor Mednarodnega urada za delo sporoči 
generalnemu sekretarju Združenih narodov vse podatke o vseh 
ratifikacijah in odpovedih, ki jih je registriral v skladu z določbami 
prejšnjih členov, zaradi registracije v skladu s 102. členom 
Ustanovne listine Združenih narodov. 

12. člen 

Administrativni svet Mednarodnega urada za delo predloži 
Generalni konferenci poročilo o uporabi te konvencije, kadar meni, 
da je to potrebno, in prouči, ali je primerno na dnevni red 
konference uvrstiti vprašanje njene celotne ali delne spremembe. 

13. člen 

1. Če konferenca sprejme novo konvencijo, ki to konvencijo v 
celoti ali delno spreminja, in če z novo konvencijo ni drugače 
določeno, 
(a) nova spremenjena konvencija, ki jo ratificirajo posamezne 

članice, povzroči ipso iure takojšnjo odpoved te konvencije 
ne glede na določbe 9. člena zgoraj, če in ko nova 
spremenjena konvencija začne veljati; 

(b) od dneva, ko začne veljati nova spremenjena konvencija, 
ta konvencija članicam ni več na voljo za ratifikacijo. 

2. Ta konvencija vsekakor še naprej velja v svoji sedanji obliki in 
vsebini za tiste članice, ki so jo ratificirale, niso pa ratificirale 
spremenjene konvencije. 

14. člen 

Angleška in francoska različica besedila te konvencije sta enako 
verodostojni. 

t 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje pogodbe skrbita Ministrstvo za promet ter Ministrstvo Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
za delo, družino in socialne zadeve. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Konvencija št. 108 o nacionalnih identifikacijskih dokumentih 
pomorščakov je bila sprejeta leta 1958 na 41. zasedanju Globalne 
konference Mednarodne organizacije dela. Konvencija je začela 
veljati leta 1961. 

Temeljni razlog za pristop h Konvenciji št. 108 je predvsem nuja, 
da se imetnikom slovenskih pomorskih knjižic omogoči nemoteno 
potovanje v tujino z namenom vkrcanja na ladjo ali izkrcanja z nje. 
Marsikatere države podpisnice te Konvencije priznavajo le osebne 
dokumente pomorščakov, ki so jih izdale ostale podpisnice, kar 
včasih pripelje do neprijetnih okoliščin, ki jih morajo pomorščaki 
reševati kot vsi ostali popotniki, ki potujejo skozi tisto državo. 
Čeprav so slovenske pomorske knjižice izdelane po splošno 
veljavnih predpisih (tudi v skladu s Konvencijo št. 108), pa je 
pristop h Konvenciji št. 108 potreben predvsem zaradi formalne 
ureditve tega problema. 

Konvencija št. 108 ureja predvsem področje osebnih dokumentov 
pomorščakov, ki naj bi se priznavali s strani vseh držav podpisnic 
te konvencije. V besedilu konvencije je uporabljen generičen pojem 
(nacionalni) osebni dokument pomorščakov oz. nacionalne 
osebne izkaznice pomorščakov. V praksi in notranji zakonodaji 
držav se predvsem uporablja pojem pomorska knjižica. Ta pojem 
se uporablja tudi v Republiki Sloveniji v skladu s Pravilnikom o 
pomorskih in brodarskih knjižicah ter dovoljenjih za vkrcavanje 
(Uradni list SFRJ št. 13/81), ki je bil sprejet na podlagi Zakona o 
pomorski in notranji plovbi (Uradni list SFRJ št. 22/77). Uporaba 

izraza ostaja v veljavi tudi po sprejetju novega Pomorskega 
zakonika, ki predvideva sprejem novega pravilnika o pomorskih 
knjižicah. Do tedaj je v uporabi zgoraj omenjen pravilnik. 
Konvencija določa izdajanje osebnih dokumentov pomorščakov, 
njihovo obliko, vsebino ter veljavnost. Pomorščakom, ki imajo 
osebne dokumente v skladu s to Konvencijo, je dovoljen vstop v 
državo podpisnico v primeru postanka ladje v pristanišču, v 
primeru vkrcanja na ladjo ali premestitve na drugo ladjo, tranzitnega 
potovanja zaradi vkrcanja na svojo ladjo v drugi državi ali zaradi 
vrnitve v matično državo ter v primeru kakšnega drugega razloga, 
ki ga odobrijo pristojni organi države podpisnice. Ureja tudi vrnitev 
pomorščaka na ozemlje države, ki je izdala dokument. 

Konvencijo ratificira v skladu s 3. odstavkom 75. člena Zakona o 
zunanjih zadevah Državni zbor Republike Slovenije. 

Zaradi pristopa ter izvajanja Konvencije ne bo potrebno spremeniti 
ali sprejeti novih predpisov. 

Izvajanje Konvencije št. 108 o nacionalnih osebnih dokumentih 
pomorščakov ne bo povzročilo novih finančnih obveznosti. Njeno 
izvajanje bo zagotovljeno v okviru rednega dela Ministrstva za 
promet ter Uprave Republike Slovenije za pomorstvo v njegovi 
sestavi. Obveznosti, ki jih ima Republika Slovenija, v zvezi z 
izvajanjem ratificiranih konvencij, po Ustavi Mednarodne 
organizacije dela, se bodo izvajale v okviru rednega dela 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 
EVROPSKIH SKUPNOSTI 

D Naslov predloga akta: PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI 
konvencije o nacionalnih osebnih dokumentih 
POMORŠČAKOV (ŠT. 108) MEDNARODNE ORGANIZACIJE 
DELA 

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

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: Določbe 
»Evropskega sporazuma o pridružitvi« se ne nanašajo 
direktno na predloženo gradivo. 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izha|ajoče 
obveznosti Izpolnjene: 
Predlog zakona ni povezan s predpisi EU. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: / 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zaoral navedenimi pravnimi viri ES (leto): / 

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

6) Ali |e predlog akta preveden in v kateri Iezlk? Original je v 
francoskem in angleškem jeziku, prevod je v slovenskem jeziku. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija E$, države članic«; ES, SIQMA, OEQD, Univerza.^ 
ne 

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

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

dr. VLADO DIMOVSKI l.r. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI KONVENCIJE 0 

ZAPOSLOVANJU TER DELOVNIH 

POGOJIH IN ŽIVLJENSKIH RAZMERAH 

IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE NEGE 

(KONVENCIJA MEDNARODNE 

ORGANIZACIJE DELA ŠT. 149) 

(MKZIZN) 

- EPA 308 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1811-0063 
Številka: 907-07/2000-5 
Ljubljana, 27.09.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 42. seji dne 27. septembra 
2001 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O 
ZAPOSLOVANJU TER DELOVNIH POGOJIH IN 
ŽIVLJENSKIH RAZMERAH IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE 
NEGE (KONVENCIJA MEDNARODNE ORGANIZACIJE 
DELA ŠT. 149), 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne 

zadeve, 
- mag. Renata Cvelbar Bek, državna podsekretarka v 

Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, 
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

1. člen 

Ratificira se Konvencija o zaposlovanju ter delovnih pogojih in 
življenjskih razmerah izvajalcev zdravstvene nege (konvencija 
Mednarodne organizacije dela št.149), sprejeta 21. junija 1977 v 
Ženevi na 63. zasedanju Generalne konference Mednarodne 
organizacije dela. 

2. člen 

Konvencija se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v 
slovenski jezik glasi: 
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Konvencija 149 

KONVENCIJA O ZAPOSLOVANJU TER 

DELOVNIH POGOJIH IN ŽIVLJENJSKIH 

RAZMERAH IZVAJALCEV 
ZDRAVSTVENE NEGE 

Generalna konferenca Mednarodne organizacije dela, ki 

jo je v Ženevi sklical Administrativni svet Mednarodnega urada 
za delo in se je sestala 1. junija 1977 na svojem triinšestdesetem 
zasedanju, 

zavedajoč se življenjsko pomembne vloge izvajalcev zdravstvene 
nege, skupaj z drugimi delavci na področju zdravstva, pri varovanju 
in izboljšanju zdravja in blaginje prebivalstva in 

zavedajoč se, da bi moral javni sektor kot delodajalec izvajalcev 
zdravstvene nege igrati dejavno vlogo pri izboljševanju pogojev 
zaposlovanja in delovnih razmer izvajalcev zdravstvene nege, in 

upoštevajoč, da sedanje stanje izvajalcev zdravstvene nege v 
številnih državah, v katerih primanjkuje strokovno usposobljenega 
osebja in v katerih se obstoječe osebje ne uporablja vedno najbolj 
učinkovito, ovira razvoj učinkovitih zdravstvenih storitev, in 

opominjajoč, da so izvajalci zdravstvene nege zaščiteni s številnimi 
mednarodnimi konvencijami dela in priporočili, ki opredeljujejo 
splošne standarde zaposlovanja in delovne razmere, kot so 
instrumenti o diskriminaciji, svobodi združevanja in pravici do 
kolektivnega dogovarjanja, prostovoljni spravi in arbitraži, 
delovnem času, plačanem letnem dopustu in plačanem študijskem 
dopustu, socialni varnosti in storitvah socialnega skrbstva, zaščiti 
materinstva in varovanju zdravja delavcev, in 

upoštevajoč, da posebne okoliščine, v katerih se izvaja 
zdravstvena nega, izražajo potrebo, da bi se zgoraj navedeni 
splošni standardi dopolnili s posebnimi standardi za izvajalce 
zdravstvene nege, ki bi bili oblikovani tako, da bi jim omogočili 
status, ki bi ustrezal njihovi vlogi na področju zdravstva in bil 
zanje sprejemljiv, in 

upoštevajoč, da so bili naslednji standardi oblikovani v sodelovanju 
s Svetovno zdravstveno organizacijo in da se bo sodelovanje s 
to organizacijo nadaljevalo pri spodbujanju in zagotavljanju 
njihovega izvajanja, in 

odločena, da sprejme nekatere predloge o zaposlovanju ter 
delovnih pogojih in življenjskih razmerah izvajalcev zdravstvene 
nege, kar je šesta točka dnevnega reda zasedanja, ter 

določujoč, da so ti predlogi v obliki mednarodne konvencije, 

sprejema dne enaindvajsetega junija leta tisoč devetsto 
sedeminsedemdeset naslednjo konvencijo, ki se imenuje 
Konvencija o izvajalcih zdravstvene nege, 1977: 

1. člen 

1. V tej konvenciji zajema izraz »izvajalci zdravstvene nege« vse 
kategorije oseb, ki zagotavljajo zdravstveno nego in storitve 
zdravstvene nege. 

2. Ta konvencija velja za vse izvajalce zdravstvene nege ne 
glede na to, kje delajo. 

3. Pristojni organ lahko po posvetovanju z zadevnimi organizacijami 
delodajalcev in delavcev, kjer take organizacije obstajajo, uvede 
posebna pravila za izvajalce zdravstvene nege, ki izvajajo 
zdravstveno nego in storitve zdravstvene nege prostovoljno. Ta 
pravila ne smejo odstopati od določb v točki a) drugega odstavka 
2. člena, 3. člena, 4. člena in 7. člena te konvencije. 

2. člen 

1. Vsaka članica, ki ratificira to konvencijo, mora v okviru splošnega 
zdravstvenega programa, kjer taki programi so, in v obsegu 
razpoložljivih sredstev za celotno zdravstveno varstvo sprejeti 
in uporabljati, skladno z razmerami v državi, politiko storitev in 
imenovanih izvajalcev zdravstvene nege, da bi zagotovila obseg 
in kakovost zdravstvene nege, potrebne za doseganje najvišje 
možne ravni zdravja prebivalstva. 

2. Sprejeti mora predvsem potrebne ukrepe, s katerimi izvajalcem 
zdravstvene nege zagotovi: 

(a) ustrezno izobraževanje in usposabljanje glede na naloge, ki 
jih opravljajo, in 

(b) pogoje zaposlovanja in delovne razmere, vključno z 
možnostmi napredovanja in primerno plačilo, kar bo verjetno 
pritegnilo osebe v ta poklic in jih v njem tudi zadržalo. 

3. Politika, omenjena v prvem odstavku tega člena, mora biti 
oblikovana po posvetovanju z zadevnimi organizacijami 
delodajalcev in delavcev, kjer take organizacije obstajajo. 

4. Ta politika mora biti usklajena s politikami, ki se nanašajo na 
druge vidike zdravstvenega varstva in druge delavce s področja 
zdravstva, po posvetovanju z zadevnimi organizacijami 
delodajalcev in delavcev. 

3. člen 

1. Osnovne zahteve glede izobraževanja in usposabljanja iz 
zdravstvene nege ter nadzora nad tovrstnim izobraževanjem in 
usposabljanjem so predpisane z nacionalnimi zakoni oziroma 
predpisi, ali jih predpiše pristojni organ ali pristojna strokovna 
telesa, ki jih za to pooblastijo ustrezni zakoni oziroma predpisi. 

2. Izobraževanje in usposabljanje iz zdravstvene nege morata 
biti usklajeni z izobraževanjem in usposabljanjem drugih delavcev 
s področja zdravstva. 

4. člen 

Nacionalni zakoni oziroma predpisi morajo določati zahteve za 
izvajanje zdravstvene nege in omejiti to dejavnost na osebe, ki 
izpolnjujejo te zahteve. 

5. člen 

1. Sprejeti je treba ukrepe za spodbujanje sodelovanja izvajalcev 
zdravstvene nege pri načrtovanju zdravstvenih storitev in 
posvetovanj z njimi o odločitvah, ki jih zadevajo, skladno z 
razmerami v državi. 

2. Določanje pogojev zaposlovanja in delovnih razmer naj poteka 
v obliki pogajanj med zadevnimi organizacijami delodajalcev in 
delavcev. 
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3- Reševanje sporov v zvezi z določanjem pogojev zaposlovanja 
mora potekati s pogajanji med stranmi ali z neodvisnimi in 
nepristranskimi sredstvi, kot so posredovanje, sprava in 
Prostovoljna arbitraža, da se zagotovi zaupanje vseh vpletenih 
strani. 

6. člen 

Izvajalcem zdravstvene nege je treba omogočiti vsaj enake 
razmere, kot jih imajo drugi delavci v državi, na naslednjih 
Področjih: 

(a) delovni čas, vključno z ureditvijo in nadomestili za nadurno 
delo, delo izven rednega delovnega časa in delo v izmenah, 

(b) tedenski počitek, 
(o) plačani letni dopust, 
(d) študijski dopust, 
(e) porodniški dopust, 
(f) odsotnost z dela zaradi bolezni, 
(g) socialna varnost. 

7. člen 

Vsaka članica si mora prizadevati, če je potrebno, da izboljša 
obstoječe zakone in predpise o zdravju in varnosti pri delu z 
njihovo prilagoditvijo posebnostim dela v zdravstveni negi ter 
okolju, v katerem se ta izvaja. 

8. člen 

Določbe te konvencije se uresničujejo z nacionalnimi zakoni 
oziroma predpisi, razen če se uresničujejo drugače s kolektivnimi 
Pogodbami, splošnimi akti delodajalcev, arbitražnimi razsodbami, 
sodnimi odločbami ali kako drugače v skladu s prakso v državi. 

9. člen 

Listine o ratifikaciji te konvencije se pošljejo generalnemu direktorju 
Mednarodnega urada za delo v registracijo. 

10. člen 

1. Ta konvencija zavezuje samo tiste članice Mednarodne 
organizacije dela, katerih ratifikacije so registrirane pri generalnem 
direktorju. 

2. Veljati začne dvanajst mesecev po dnevu, ko sta bili pri 
generalnem direktorju registrirani ratifikaciji dveh članic. 

3. Za tem začne ta konvencija veljati za vsako članico dvanajst 
mesecev po dnevu, ko je bila ratifikacija registrirana. 

11. člen 

1 • članica, ki je ratificirala to konvencijo, jo lahko odpove po preteku 
desetih let od dneva, ko je prvič začela veljati, z aktom, ki ga 

pošlje v registracijo generalnemu direktorju Mednarodnega urada 
za delo. Taka odpoved začne učinkovati šele eno leto po dnevu, 
ko je bila registrirana. 

2. Vsaka članica, ki je ratificirala to konvencijo in v enem letu po 
izteku desetletnega obdobja iz prejšnjega odstavka ne uveljavi 
pravice do odpovedi po tem členu, ostane zavezana za naslednje 
desetletno obdobje, potem pa jo lahko pod pogoji iz tega člena 
odpove po izteku vsakega desetletnega obdobja. 

12. člen 

1. Generalni direktor Mednarodnega urada za delo uradno obvesti 
vse članice Mednarodne organizacije dela o registraciji vseh 
ratifikacij in odpovedi, ki so mu jih poslale članice organizacije. 

2. Ko generalni direktor uradno obvesti članice organizacije o 
registraciji druge ratifikacije, ki mu je bila poslana, jih opozori na 
datum začetka veljavnosti te konvencije. 

13. člen 

Generalni direktor Mednarodnega urada za delo sporoči 
generalnemu sekretarju Združenih narodov vse podatke o vseh 
ratifikacijah in odpovedih, ki jih je registriral v skladu z določbami 
prejšnjih členov, zaradi registracije v skladu s 102. členom 
Ustanovne listine Združenih narodov. 

14. člen 

Administrativni svet Mednarodnega urada za delo predloži 
Generalni konferenci poročilo o uporabi te konvencije, kadar meni, 
da je to potrebno, in prouči, ali je primerno na dnevni red 
konference uvrstiti vprašanje njene celotne ali delne spremembe. 

15. člen 

1. Če konferenca sprejme novo konvencijo, ki to konvencijo v 
celoti ali delno spreminja, in če z novo konvencijo ni drugače 
določeno, 

(a) nova spremenjena konvencija, ki jo ratificirajo posamezne 
članice, povzroči ipso iure takojšnjo odpoved te konvencije 
ne glede na določbe 11. člena zgoraj, če in ko nova 
spremenjena konvencija začne veljati; 

(b) od dneva, ko začne veljati nova spremenjena konvencija, ta 
konvencija članicam ni več na voljo za ratifikacijo. 

2. Ta konvencija vsekakor še naprej velja v svoji sedanji obliki in 
vsebini za tiste članice, ki so jo ratificirale, niso pa ratificirale 
spremenjene konvencije. 

16. člen 

Angleška in francoska različica besedila te konvencije sta enako 
verodostojni. 
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4. člen 3. člen 

Za izvajanje pogodbe skrbita Ministrstvo za zdravje ter Ministrstvo Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
za delo, družino in socialne zadeve. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Konvencija št. 149 o zaposlovanju ter delovnih pogojih in življenjskih 
razmerah izvajalcev zdravstvene nege, je bila sprejeta leta 1977 
na 63. zasedanju Generalne konference Mednarodne organizacije 
dela. Konvencija je stopila v veljavo leta 1979. 

Izvajalci zdravstvene nege so zaščiteni s številnimi splošnimi 
konvencijami in priporočili Mednarodne organizacije dela, ki se 
nanašajo na diskriminacijo, svobodo združevanja in pravico do 
kolektivnega dogovarjanja, načine mirnega reševanja sporov, 
delovni čas, plačan letni dopust in plačan študijski dopust, socialno 
varnost, varstvo materinstva... Vendar pa posebnosti izvajanja 
zdravstvene nege izražajo potrebo po sprejemu oziroma ratifikaciji 
posebnih standardov. 

Ratifikacija omenjene konvencije bi tako prispevala k dodatnemu 
izboljšanju pogojev zaposlovanja, delovnih pogojev in življenjskih 
razmer izvajalcev zdravstvene nege. 

Država članica, ki ratificira to konvencijo mora sprejeti in voditi 
politiko zagotavljanja storitev zdravstvene nege in sestavo 
izvajalcev zdravstvene nege, sprejeti mora ukrepe zagotavljanja 
strokovnega usposabljanja in izobraževanja izvajalcev 
zdravstvene nege ter pogoje zaposlovanja in delovne razmere, 
vključno z možnostmi napredovanja in ustrezno plačilo. Izvajalcem 
zdravstvene nege treba omogočiti vsaj enake razmere, kot jih 

imajo drugi delavci v državi in sicer glede delovnega časa, 
tedenskega počitka, plačanega letnega dopusta, študijskega 
dopusta, porodniškega dopusta, odsotnosti z dela zaradi bolezni 
in socialne varnosti. Država mora izvajalce zdravstvene nege 
vključevati v načrtovanje storitev zdravstvene nege in se z njimi 
posvetovati glede vitalnih vprašanj z zadevnega področja. 
Konvencija daje tudi poudarek urejanja področja varnosti in zdravja 
pri delu, upoštevajoč posebnosti dela v zdravstveni negi ter okolje 
v katerem se ta izvaja. 

Področje je v Sloveniji urejeno z delovno pravno zakonodajo, 
posebnosti pa so urejene v branžni kolektivni pogodbi. Zaradi 
pristopa ter izvajanja Konvencije ne bo potrebno spremeniti ali 
sprejeti novih predpisov. 

Izvajanje Konvencije ne bo povzročilo novih finančnih obveznosti. 
Njeno izvajanje bo zagotovljeno v okviru rednega dela pravnih in 
fizičnih oseb, ki opravljajo zdravstveno dejavnost ter v okviru 
rednega dela Ministrstva za zdravje. Kar zadeva obveznosti po 
Ustavi Mednarodne organizacije dela, se bodo te opravljale v 
okviru rednega dela Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve. 

Konvencijo ratificira v skladu s 3. odstavkom 75. člena Zakona o 
zunanjih zadevah Državni zbor Republike Slovenije. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 
EVROPSKIH SKUPNOSTI 

D Naslov predloga akta: PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI 
konvencije o zaposlovanju ter DELOVNIH POGOJIH 
IN ŽIVLJENJSKIH RAZMERAH IZVAJALCEV ZDRAVSTVENE 
NEGE (ŠT. 149) MEDNARODNE ORGANIZACIJE DELA 

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

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: Določbe 
»Evropskega sporazuma o pridružitvi« se ne nanašajo 
direktno na predloženo gradivo. 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče 
obveznosti Izpolnjene: 
Predlog zakona ni povezan s predpisi EU. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

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

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

6) AH le predlog gktjt preveden In v kateri jezik? Original je v 
francoskem in angleškem jeziku, prevod je v slovenskem jeziku. 

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

8) Ppvezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev: / 

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): / Podpis ministra oziroma 

. predstojnika organa: 
b) Ali Je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: / 

Vlado Dlmovskl l.r. 
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: / 
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BELEŽKE 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

Telefon:  

Podjetje: 

Ar. 

Poštna številka: 

Davčna številka:. 

NAROČAM __ 

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolar|ev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204- Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.I. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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