DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana 19. november 2001

Letnik XXVII

PREDLOGA ZAKONOV
- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
- skrajšani postopek - EPA 354 - III
- Predlog zakona o delovnih razmerjih (ZDR) - druga obravnava - EPA 274 - II
RATIFIKACIJA
- Predlog zakona o ratifikaciji Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča - EPA 353 - III
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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,

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

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka :
davčna številka :
račun
:

5022924
21881677
50100-845-50204

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

Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

POKOJNINSKEM

INVALIDSKEM

IN

ZAVAROVANJU

- skrajšani postopek - EPA 354 - III

invalidskega zavarovanja, na drugi strani pa tudi za manj
zahtevne uskladitve veljavnega zakona z drugimi zakoni.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2001-2611-0055
Številka: 191-00/2001-3
Ljubljana, 16.11.2001

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

Vlada Republike Slovenije je na 100. korespondenčni seji dne
16. novembra 2001 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM
ZAVAROVANJU,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku.

- dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne
zadeve,
- Nataša Belopavlovič, državna sekretarka v Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve,
- Peter Pogačar, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Vlada Republike Slovenije predlaga, da se predlog zakona v
skladu z 204.a členom Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije obravnava in sprejme po skrajšanem postopku, saj
gre na eni strani za manj zahtevne spremembe in dopolnitve
zakona, ki ne posegajo v bistvo sistema pokojninskega in

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), zakonom o
investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št.
6/94, 25/97, 32/97, 10/98 in 26/99), zakonom o zavarovalništvu
(Uradni list RS, št. 13/00 in 91/00), z zakonom o prvem
pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju
pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99), z
zakonom o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, 22/00)
ter predlogom zakona o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih.

I. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona
Veljavni zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 106/99, 72/00 in 124/00) je bil sprejet 10. decembra
1999 in je začel veljati 1. januarja 2000.
Z njim se je končala reforma sistema pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, katere začetek sega v leto 1996, ko je
Vlada Republike Slovenije pripravila in sprejela Izhodišča za
reformo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja
(Poročevalec DZ RS, št. 34/96), in ki se je leta 1997 nadaljevala z
Belo knjigo o reformi pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
v kateri so bili obrazloženi razlogi in cilji sprememb ter nakazane
najpomembnejše rešitve. Na podlagi obeh dokumentov in po
opravljeni obsežni razpravi je bil sredi leta 1998 pripravljen predlog
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za prvo
obravnavo. H koncu triletne razprave oziroma k nekaterim
končnim rešitvam pa je veliko prispeval tudi dogovor o bistvenih
rešitvah, ki so ga po dolgih in dokaj zahtevnih pogajanjih podpisali
vsi socialni partnerji.

2. Cilji in načela zakona
Načela, na katerih temelji sistem obveznega pokojninskega in
invalidskega zavarovanja in obveznega dodatnega ter
prostovoljnega dodatnega zavarovanja se z novelo zakona ne
bodo spreminjala.
Na prvo mesto je postavljeno načelo, da pravice izvirajo iz dela,
kar pomeni, da je zavarovančevo delo oziroma plačilo zanj podlaga
za višino prispevkov in odmero ter obseg pravic, ki iz njih izhajajo.
Na drugo mesto v sistemu obveznega zavarovanja je postavljeno
načelo vzajemnosti in solidarnosti, po katerem si subjekti
zagotavljajo materialno in socialno varnost tako, da v skladu s
svojimi možnostmi plačujejo prispevke, kasneje, ko izpolnijo
pogoje, pa uveljavljajo pravice. Pri tem je zagotovljena materialna
in socialna varnost tudi tistim osebam, ki si glede na svoj prispevek
in pogoje iz objektivnih razlogov ne morejo zagotoviti splošne
ravni varnosti.
Načelo vzajemnosti je bistvo zavarovanja. Posameznik si zagotovi
mesečne prejemke na določeni ravni, ne glede na trajanje uživanja
pravic, pridobljenih iz tega zavarovanja. Pri načelu vzajemnosti
se predpostavlja enakopravnost zavarovancev in na tej podlagi
ob enakih pogojih zavarovanci pridobijo pravice v sorazmerju s
svojimi prispevki. Korekcijski faktor pri tem je solidarnost, katere
bistvo je v tem, da lahko posamezne skupine zavarovancev
pridobijo večji obseg pravic, kot bi jim šel glede na vplačane
prispevke, če bi bila zaradi tega ogrožena njihova socialna varnost.
Načelo solidarnosti odstopa od čistih zavarovalniških načel, zato
je značilno zlasti za sistem obveznega zavarovanja. To načelo je
tudi razlog, da zavarovanci z višjimi plačami oziroma dohodki
plačujejo prispevke neomejeno, medtem ko se njihove pravice
limitirajo z določitvijo najvišje pokojninske osnove.

Besedilo zakona je bilo kasneje dvakrat novelirano. S prvo
spremembo in dopolnitvijo zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/2000) so bili odpravljeni problemi
predčasnega upokojevanja za zavarovance, ki so pridobili pravico
do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji po zakonu, ki ureja prepoved
proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter zagotovitev
sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno.
Druge spremembe in dopolnitve zakona (Uradni list RS, št. 124/
2000) pa so se nanašale na usklajevanje pokojnin.
Ob zadnji noveli zakona je Državni zbor RS sprejel sklep, s
katerim je naložil Vladi RS, da pripravi analizo dosedanjega izvajanja
zakona, na podlagi katere se bodo, v kolikor bi bilo to ocenjeno
kot potrebno, predlagale ponovne spremembe ter dopolnitve
veljavnega zakona. Analiza o izvajanju zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju je bila dokončno pripravljena v
mesecu maju 2001, Vlada Republike Slovenije pa jo je po obravnavi
in sprejemu na seji dne 7. junija posredovala Državnemu zboru
Republike Slovenije.
Iz omenjene analize je razvidno, da so, čeprav gre za relativno
kratko obdobje uporabe oziroma izvajanja novega pokojninskega
in invalidskega sistema, že vidni učinki spremenjene ureditve
tega zavarovanja, pridobljene pa so tudi določene izkušnje pri
njegovem uresničevanju. Hkrati s tem pa je bilo ugotovljeno, da
so potrebni nekateri posegi v zakon, ki naj ne bi bili sistemske
narave, temveč bi zagotovili lažje izvajanje zakona ter odpravili
pomanjkljivosti ali nejasnosti, ki so se pokazale v dosedanji praksi.
To se je izrazilo tako v tistem delu, ki se nanaša na obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot v delu, ki pomeni novost
in se nanaša na prostovoljno dodatno zavarovanje.

Dodatno zavarovanje pa temelji na zavarovalniških principih in je
oblika dolgoročnega varčevanja na osebnih pokojninskih računih
zavarovancev z namenom, da se jim ob dopolnitvi določene
starosti ali v drugih primerih, določenih v pokojninskem načrtu, iz
privarčevanih sredstev skupaj z donosi iz naložb zagotovijo
dodatne pokojnine ali druge v zakonu določene pravice.

3. Ocena finančnih sredstev

Poleg navedenega razloga za spremembe in dopolnitve zakona,
ki izhajajo zlasti iz opozoril Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije kot izvajalca obveznega zavarovanja, in
opozoril različnih izvajalcev prostovoljnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, da naj se z novelo odpravijo določene
nejasnosti, pa naj bi zakon spremenil oziroma dopolnil tudi nekatere
določbe, v zvezi s katerimi so bili sproženi postopki za oceno
ustavnosti pred Ustavnim sodiščem in upošteval pobude nekaterih
poslancev za spremembo in dopolnitev posameznih zakonskih
določb. Pomemben razlog za pripravo novele pa je tudi potreba
po uskladitvi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za
socialno varnost (Uradni list RS, št. 81/00), zakonom o javnih
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V zvezi s predlaganim zakonom se bodo nekoliko povečala
proračunska sredstva za pridobitev pravice do obveznega
zavarovanja iz naslova delnega plačila za izgubljeni dohodek po
zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki jo
bodo pridobili starši, ki skrbijo za otroka, ki potrebuje posebno
nego in varstvo. Sredstva za plačilo prispevkov za ta namen so
planirana tudi v okviru finančnih posledic, predstavljenih ob
predlogu zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.
Kot posledica uvedbe novega razreda zavarovalne osnove za
samozaposlene zavarovance oziroma za druge zavarovance,
ki ne prejemajo plače, se bodo prihodki Zavoda za pokojninsko in
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invalidsko zavarovanje Slovenije nekoliko znižali (predvidena
ocena za vse tri blagajne socialnega zavarovanja znižanje na
letni ravni predstavlja približno 166 milijonov SIT), kar lahko
posledično pomeni ustrezno povišanje proračunskih sredstev.
Ostale spremembe zakona ne bodo vplivale na povečanje
sredstev, ki jih bo tudi v prihodnje moral zagotoviti državni proračun
za nemoteno izvajanje sistema pokojninskega in invalidskega
zavarovanja. To velja tudi za predlagan način usklajevanja
pokojnin, saj le ta vsebinsko pomeni le določnejše in natančnejše
urejanje tega vprašanja v zakonu. Zato predlagano usklajevanje
ne bo zahtevalo dodatnih finančnih sredstev, mimo tistih,
predvidenih s finančnim načrtom Zavoda in v dokumentih, ki se
nanašajo na državni proračun.

II. BESEDILO ČLENOV

»18. člen
(Pogoji, pod katerimi zavarovanje ni obvezno)
»(1) Šteje se, da samozaposleni ne opravlja samostojne dejavnosti
kot edini ali glavni poklic, če v obdobju zadnjih treh let, dobiček iz
dejavnosti samozaposlenega - v katerem niso upoštevani
obračunani prispevki za obvezno zavarovanje ter znižanje in
povečanje davčne osnove, razen razlike v obrestih, skladno z
zakonom, ki ureja dohodnino - dosežen v posameznem letu in
ugotovljen na podlagi odločbe davčnega organa, ne presega
letnega zneska minimalne plače v tem letu.
(2) Šteje se, da samozaposleni oziroma kmet ne opravlja
dejavnosti kot edini ali glavni poklic, če je izpolnil pogoje za pridobitev
pokojnine in starost 63 let (moški) oziroma 61 let (ženska) in:
ne opravlja dejavnosti z osebnim delom, ker ima zaposlenega
vsaj enega delavca za opravljanje te dejavnosti ali
je do uveljavitve pravice do pokojnine opravljal isto dejavnost
v enakem obsegu, vendar je bil zavarovan na podlagi
delovnega razmerja.«.

1. člen
V 2. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 106/99, 72/2000 in 124/2000) se črta tretji
odstavek.
2. člen
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Nosilci obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja so
sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja
Republike Slovenije ali pokojninske družbe iz 291. člena, ki so
ustanovljene izključno za opravljanje dejavnosti obveznega
dodatnega pokojninskega zavarovanja.«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.

6. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(Izvzem iz obveznega zavarovanja oseb, ki so
vključene v obvezno zavarovanje v tujini)
Osebe, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane v
tujini oziroma njihovi delodajalci, lahko pri ministrstvu, pristojnem
za delo, predlagajo izvzem iz obveznega zavarovanja, če je tako
določeno z mednarodnim sporazumom.«.
7. člen
V 23. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

3. člen
V četrtem odstavku 13. člena se besedilo »če je tako zavarovanje
določeno z mednarodnim sporazumom« nadomesti z besedilom
»kolikor mednarodni sporazum ne določa drugače«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Obvezno se zavarujejo tudi osebe, ki v okviru kakšnega
drugega pravnega razmerja opravljajo delo, za katerega prejemajo
plačilo najmanj v mesečnem znesku minimalne plače, kolikor
niso obvezno zavarovane na drugi podlagi.«.
4. člen
V 15. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Obvezno se zavarujejo družbeniki zasebnih družb in zavodov
v Republiki Sloveniji, ki so poslovodne osebe in niso zavarovane
na drugi podlagi.«.
5. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»(2) Obvezno se zavaruje eden od staršev - upravičencev do
delnega plačila za izgubljeni dohodek po predpisih o starševstvu,
ki prekine delovno razmerje zaradi varstva otroka, ki potrebuje
posebno nego in varstvo.«.
8. člen
V prvem odstavku 27. člena se za besedo »pridobitno« dodata
besedi »oziroma poklicno«, za besedilom »samostojnih
podjetnikov posameznikov« pa se doda besedilo »oziroma drug
predpisan register«.
9. člen
V 33. členu se črta tretja alinea.
Dosedanja četrta alinea, ki postane tretja alinea, se spremeni
tako, da se glasi:
»- za družbenike zasebnih družb in zavodov z dnem vpisa v
register kot poslovodna oseba in se zaključi z izbrisom iz takšnega
registra;«
Dosedanji peta in šesta alinea postaneta četrta in peta alinea.

15. člen

10. člen
V sedmem odstavku 34. člena se črta drugi stavek.

V petem odstavku 136. člena se besede »osnovo za odmero
pokojnine« nadomestijo z besedama »pokojnino, odmerjeno«.

Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Zavarovanec oziroma upokojenec, ki je pretežni del skupnega
obveznega zavarovanja do pridobitve pravice do pokojnine
dosegel v zavarovanju za ožji obseg pravic, nima pravice do
delne pokojnine, odmere pokojnine od najnižje pokojninske
osnove, do odpravnine in oskrbnine, do varstvenega dodatka,
do dodatka za pomoč in postrežbo, do invalidnine, do pravic za
primer invalidnosti, razen do invalidske pokojnine in do dodatka
za rekreacijo.«
Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.

16. člen
Za 136. členom se doda nov 136.a člen, ki se glasi:
»136.a člen
(Odmera varstvenega dodatka uživalcu pokojnine, ki
uživa tudi pokojnino iz tujine)
Uživalcu pokojnine, ki uživa tudi pokojnino, uveljavljeno v tujini,
se pri ugotavljanju upravičenosti do varstvenega dodatka ter pri
njegovi odmeri upošteva seštevek vseh pokojnin.«.

Dosedanji deveti odstavek se črta.
11. člen

17. člen

V drugi alinei prvega odstavka 59. člena se beseda »prebivala«
nadomesti z besedami »imela prijavljeno stalno prebivališče«.

V drugem odstavku 138. člena se na koncu črta pika in doda
besedilo »oziroma če pridobijo pravico do pokojnine«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Oseba, ki je upravičena do samostojne družinske oziroma
vdovske pokojnine, ki ne dosega zneska državne pokojnine,
lahko ob pogojih iz prvega odstavka 59. člena namesto te
pokojnine uveljavi pravico do državne pokojnine.«.

18. člen
150. člen se črta in nadomesti s tremi novimi členi, ki se glasijo:
150. člen
»(Usklajevanja pokojnin)

12. člen
V 76. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Invalidska pokojnina, odmerjena po prejšnjem odstavku, za
invalidnost, ki je posledica poškodbe izven dela ali bolezni, ne
more presegati zneska pokojnine za invalidnost, ki je posledica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, razen v primeru, če dejanska
pokojninska doba presega 40 let pokojninske dobe (moški)
oziroma 38 let pokojninske dobe (ženska).«.

(1) Pokojnine se usklajujejo na podlagi statističnih podatkov o
gibanju povprečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji.V
posameznem koledarskem letu sme stopnja rasti pokojnin doseči
največ stopnjo rasti povprečnih plač in ne manj kot je bila dosežena
stopnja rasti cen življenjskih potrebščin, razen v primeru, če je
bila stopnja rasti povprečnih plač nižja od stopnje rasti cen
življenjskih potrebščin.

13. člen

(2) Uskladitev pokojnin po prejšnjem odstavku se opravi v
februarju in septembru.
(3) Uskladitev pokojnin velja od prvega dne meseca, v katerem
se opravi uskladitev.

V tretji alinei prvega odstavka 91. člena ter v prvem in tretjem
odstavku 94. člena se za besedama »delovna zmožnost« dodata
besedi »za svoj poklic«.

150.a člen
(Usklajevanje pokojnin s plačami)

14. člen

(1) V februarju zavod določi višino uskladitve tako, da pozitivno
razliko med stopnjo rasti povprečnih mesečnih plač na
zaposlenega, izplačanih za obdobje januar - december
predhodnega leta, v primerjavi s povprečjem teh plač, izplačanih
za enako obdobje eno leto pred tem in stopnjo rasti izplačanih
pokojnin za isti obdobji pomnoži z dvanajst ter zmnožek deli z
enajst. Tej razliki se prišteje še 50% razlike v stopnjah rasti
povprečnih mesečnih plač in pokojnin, izplačanih za predhodno
koledarsko leto.

V prvem odstavku 133. člena se za besedami »dohodek iz
samostojne dejavnosti« dodajo besede »dohodek od kmetijskih
in gozdnih zemljišč,«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Dohodek od kmetijskih in gozdnih zemljišč se všteva med
skupne dohodke uživalca pokojnine in družinskih članov tako, da
se katastrski dohodek pomnoži s količnikom za preračun
katastrskega dohodka, ki ga določi minister, pristojen za delo.«.

(2) V septembru zavod določi višino uskladitve tako, da pozitivno
razliko med stopnjo rasti povprečnih mesečnih plač na
zaposlenega in stopnjo rasti pokojnin, izplačanih za obdobje januar
- julij tekočega leta, v primerjavi s poprečjem januar - december
predhodnega leta, pomnoži z dvanajst ter zmnožek deli s številom
preostalih mesecev od meseca uskladitve pokojnin do konca
koledarskega leta. Pri tem se tudi pri določanju ravni pokojnin iz

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek in se glasi:
»Med skupne dohodke uživalca pokojnine in družinskih članov
se ne vštevata dodatek za pomoč in postrežbo ter invalidnina,
priznana po določbah tega zakona.«.
Dosedanji tretji do sedmi odstavek postanejo četrti do osmi
odstavek.
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prejšnjega koledarskega leta upošteva višino razlike iz drugega
stavka prejšnjega člena.

21. člen
V tretjem odstavku 180. člena se za besedama »povečanju
pokojnine« doda besedilo »ki je bila zmanjšana po prvem odstavku
53. člena tega zakona.«

(3) V primeru, če v mesecu septembru niso bili izpolnjeni pogoji
za izvedbo uskladitve pokojnin, se izvede uskladitev pokojnin na
način, določen v prejšnjem odstavku:
- v mesecu oktobru na podlagi podatkov o stopnjah rasti plač in
pokojnin, izplačanih za obdobje januar - avgust tekočega leta, v
primerjavi s poprečjem januar - december predhodnega leta, ali
- v mesecu novembru na podlagi podatkov o stopnjah rasti plač
in pokojnin, izplačanih za obdobje januar - september tekočega
leta, v primerjavi s poprečjem januar - december predhodnega
leta, ali
- v mesecu decembru na podlagi podatkov o stopnjah rasti plač
in pokojnin, izplačanih za obdobje januar - oktober tekočega leta,
v primerjavi s poprečjem januar - december predhodnega leta,
odvisno od tega, v katerem mesecu so bili izpolnjeni pogoji za
izvedbo uskladitve pokojnin.

22. člen
Črta se 182. člen.
23. člen
Tretji odstavek 186. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Državna pokojnina, varstveni dodatek, dodatek za pomoč in
postrežbo, oskrbnina in invalidnina se ne izplačujejo v času, ko
upravičenec stalno prebiva v tujini, ne glede na to, ali ima v
Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje.«.

(4) Stopnje rasti pokojnin v obdobjih, določenih v tem členu, se
ugotavljajo na podlagi sprememb najnižje pokojninske osnove,
veljavne v teh obdobjih.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se invalidnina za
telesno okvaro, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne
bolezni, izplačuje tudi v času, ko upravičenec stalno prebiva v
tujini.«.

150.b člen
(Ohranjanje realne ravni pokojnin)

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

(1) Če je stopnja rasti povprečnih pokojnin, izplačanih v
posameznem koledarskem letu, v primerjavi s povprečjem
pokojnin, izplačanih v letu pred tem, nižja od stopnje rasti cen
življenjskih potrebščin v istem obdobju, se v februarju poleg
usklajenih pokojnin po 1. odstavku prejšnjega člena izplača
enkratni znesek za 12 mesecev preteklega leta, izračunan
upoštevaje razliko med doseženo stopnjo rasti cen življenjskih
potrebščin in stopnjo rasti pokojnin. Osnova za izračun zneska
za posameznega upravičenca je njegova poprečna mesečna
pokojnina v preteklem letu.

24. člen
V prvem odstavku 188. člena se za besedami »s polnim delovnim
časom« postavi pika, ostalo besedilo se črta.
Na koncu drugega odstavka se pika nadomesti z vejico ter doda
besedilo »in čas, ki ga prebije v delovnem razmerju s krajšim
delovnim časom od polnega delovni invalid s pravico do delne
invalidske pokojnine.«.

(2) Stopnja rasti pokojnin se ugotavlja na način, določen v četrtem
odstavku prejšnjega člena.«

25. člen
19. člen

V prvem odstavku 204. člena se za peto alineo doda nova šesta
alinea, ki se glasi:
»-delodajalcev za zavarovalno dobo s povečanjem za
zavarovance iz četrtega odstavka 430. člena tega zakona,«.

V drugem odstavku 154.člena se številka »30« nadomesti s
številko »33«.

Dosedanji šesta in sedma alinea postaneta sedma in osma alinea.

20. člen
Za 163. členom se doda nov 163.a člen, ki se glasi:

26. člen
V prvi alinei 207. člena se za besedami »nadomestilo plače,«
besedilo črta.

»163.a člen
(Izplačevanje prejemkov iz invalidskega zavarovanja
uživalcem, ki ne pridejo na kontrolni pregled)

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

(1) Zapadli mesečni zneski prejemkov, pridobljeni iz invalidskega
zavarovanja, se ne izplačajo uživalcu, ki brez upravičenega
razloga ne pride v določenem roku na pregled, na katerem naj bi
se znova ugotovilo stanje invalidnosti ali stopnja telesne okvare.

»(2) Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se ne
plačujejo od nadomestil iz invalidskega zavarovanja.«.
27. člen

(2) Po prejšnjem odstavku zadržani mesečni zneski se izplačajo
uživalcu, ki pride na pregled v enem mesecu od dneva, ki je bil
določen za pregled.

V 208. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki
se glasi:

(3) Uživalcu, ki pride na pregled po preteku enomesečnega roka,
se zadržani mesečni zneski prejemkov ne izplačajo, novi prejemki
pa se mu izplačujejo od prvega dne naslednjega meseca po tem,
ko se je zglasil na pregledu.«.

»(4) Ne glede na določbo prve alinee prvega odstavka 209. člena
tega zakona, je najnižja osnova za obračun prispevkov, za
zavarovance iz drugega odstavka 15. člena tega zakona, najnižja
pokojninska osnova.«.
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Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
28. člen
Napovedni stavek prvega odstavka 209. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Osnova iz druge alinee 207. člena tega zakona se za
samozaposlene in kmete določi glede na doseženi dobiček
zavarovanca, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki
za obvezno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove,
razen razlike v obrestih, skladno z zakonom, ki ureja dohodnino,
in sicer:«
Zadnja alinea prvega odstavka se črta in nadomesti z dvema
alineama, ki se glasita:
»- če je osnova med trikratno in triinpolkratno povprečno plačo
zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini triinpolkratne
najnižje pokojninske osnove iz 48. člena tega zakona, povečane
za davke in prispevke iz tretjega odstavka 47. člena tega zakona;
- če je osnova nad triinpolkratno povprečno letno plačo zaposlenih
v Republiki Sloveniji, najmanj v višini najvišje pokojninske osnove
iz 49. člena tega zakona, povečane za davke in prispevke iz
tretjega odstavka 47. člena tega zakona.«.
29. člen
210. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(Osnove za zavarovanje vrhunskih športnikov in
šahistov ter oseb, ki so prostovoljno vključene v
obvezno zavarovanje)

Za tretjo alineo se dodata novi četrta in peta alinea, ki se glasita:
»- zavod za zaposlovanje za osebe, ki jim plačuje prispevek za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje do izpolnitve pogojev za
priznanje pravice do pokojnine,
- delodajalci za zavarovance iz 190. člena tega zakona.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če se prispevki plačujejo od najnižje osnove, določene v
tretjem odstavku 208. člena, je ne glede na prvo alineo prejšnjega
odstavka, zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanec za del
prispevka, ki odpade na plačo oziroma nadomestilo plače, in
delodajalec za del prispevka, ki odpade na razliko med najnižjo
osnovo, določeno v tretjem odstavku 208. člena in plačo oziroma
nadomestilom plače.«
34. člen
V prvi alinei 223. člena se za besedo »in« dodata besedi »prve
alinee«.
V drugi alinei se za besedo »iz« dodajo besede »druge in tretje
alinee 14. člena,«.
35. člen
V 225. členu se za besedo »delu,« dodajo besede »pooblaščeni
študentski servisi in agencije za posredovanje dela dijakov in
študentov«.
36. člen

(1) Vrhunski športniki in šahisti plačujejo prispevke za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje od osnove, ki jo prosto izberejo, vendar
najmanj od zneska minimalne plače.

V prvem odstavku 226. člena se za besedo »delodajalca« doda
besedilo »za obvezno zavarovanje«.

(2) Osebe, ki so prostovoljno vključene v zavarovanje, plačujejo
prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od osnove,
ki jo prosto izberejo, vendar najmanj od zneska najnižje
pokojninske osnove iz 48. člena tega zakona, povečane za davke
in prispevke po stopnjah, določenih skladno s tretjim odstavkom
47. člena tega zakona «.

37. člen

30. člen
V 212. členu se črta beseda »zavarovancev«.

Drugi odstavek 228. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravni odbor zavoda odpisuje, delno odpisuje ter dovoljuje
odlog in obročno odplačevanje prispevkov za obvezno
zavarovanje.«.
V tretjem odstavku se za besedo »plačevanjem« dodata besedi
»in obračunavanjem«, pred besedama »in zamudne« pa se doda
besedilo »roki za plačilo prispevkov, zastaranje,«.

31. člen

38. člen

V 215. členu se pred besedo »Samozaposleni« dodajo besede
»Državljani Republike Slovenije, zaposleni v tujini,«.

V naslovu 229. člena se beseda »dolg« nadomesti z besedo
»odlog«.

32. člen

39. člen

V 216. členu se črta tretji odstavek.
33. člen
V prvi alinei 222. člena se za besedo »zakona« doda besedilo
»ter zavarovanci iz 22. člena tega zakona, ki prejemajo denarno
nadomestilo za primer brezposelnosti,«.
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V drugem odstavku 230. člena se za besedilom »Osnova za
odmero prispevkov« doda besedilo »v primerih plačila za nazaj«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki
se glasita:
»(3) V primerih vračila prispevkov se znesek plačanega prispevka
valorizira na način, ki velja za valorizacijo osnove za odmero
prispevka iz prejšnjega odstavka.
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(4) Zavezanec je dolžan plačati prispevek iz prejšnjega odstavka
v roku 30 dni od prejema odločbe o odmeri prispevka.«.
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.

(2) V roku, določenem v prvem odstavku tega člena, se izda tudi
odločbo o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
z uporabo mednarodnih sporazumov.«.
44. člen

40. člen
V 234. členu se besede »morebitne izgube« nadomesti z besedami
»morebitnega primanjkljaja med prihodki in odhodki v posameznem
koledarskem letu«.
41. člen
V 237. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) V poročilu iz prejšnjega odstavka morajo biti specificirani
prihodki iz prispevkov zavarovancev in delodajalcev, ki jih je zavod
prejel v prejšnjem koledarskem letu, in sicer kot:
- prispevki zaposlenih pri pravnih in fizičnih osebah;
- prispevki delodajalcev za zaposlene pri pravnih osebah, pri
fizičnih osebah, pri lastnikih kmetijskih zemljišč, za učence, ki so
v učnem razmerju, za zavarovalno dobo s povečanjem za
zaposlene pri pravnih osebah, pavšalni prispevki za posebne
primere zavarovanja ter prispevki za posebne primere iz drugih
pravnih razmerij;
- prispevki samozaposlenih od in iz zavarovalne osnove, lastnikov
kmetijskih zemljišč ter za zavarovalno dobo s povečanjem;
- ostali prispevki, kot so zamudne obresti iz naslova prispevkov,
pozneje vplačani odloženi prispevki in prispevki iz preteklih let,
prispevek zavarovanca od nadomestil za porodniški dopust,
zaradi bolezenske odsotnosti nad 30 dni in za čas
brezposelnosti.«.
V tretjem odstavku se za drugo alineo doda nova tretja alinea, ki
se glasi:
»-prejeta sredstva iz drugih skladov socialnega zavarovanja in
javnih skladov;«.
Dosedanji tretja in četrta alinea postaneta četrta in peta alinea.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati tudi
bilanco stanja na dan 31.12. preteklega koledarskega leta.«.
42. člen
V 252. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki
se glasi:
»(4) V postopkih pred socialnimi sodišči v zadevah s področja
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se ne uporabljajo
določbe zakona o pravdnem postopku glede zastopanja strank
po odvetnikih oziroma osebah z opravljenim pravniškim državnim
izpitom.«,
43. člen
Za 259. členem se doda nov 259.a člen, ki se glasi:
»259.a člen
(Trajanje postopka)
(1) Če je za ugotovitev pravic iz invalidskega zavarovanja
potrebno izvedensko mnenje, mora pristojni organ zavoda izdati
odločbo najpozneje v šestih mesecih od dneva uvedbe postopka

Prva alinea prvega odstavka 266. člena se spremeni tako, da se
glasi:
>■- osem predstavnikov sindikatov, reprezentativnih za območje
države, od tega lahko imenujejo zveze ali konfederacije, ki so po
registru reprezentativnih sindikatov reprezentativne za območje
države, najmanj enega predstavnika;«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V primeru, da zveza ali konfederacija sindikatov iz prve
alinee prejšnjega odstavka, v roku, določenem s statutom zavoda,
ne imenuje svojega predstavnika v skupščino zavoda, v
nadaljnjem postopku imenovanja oziroma volitev članov ne more
več sodelovati.«.
Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji do šesti
odstavek.
45. člen
V 267. členu se v drugem odstavku prva in druga alinea
preoblikujeta tako, da se glasita:
» - trije predstavniki sindikatov, reprezentativnih za območje
države,
- trije predstavniki delodajalskih združenj,«.
46. člen
V 269. členu se v drugem odstavku za besedo »način« dodata
besedi »imenovanj in«.
47. člen
V 293. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Individualno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
je zavarovanje, v katerega se lahko vključi samostojno vsak
posameznik iz 294. člena tega zakona (v nadaljevanju individualno
zavarovanje).
(3) Kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je
zavarovanje, v katerega se vključijo posamezniki iz 294. člena
tega zakona preko delodajalca, ki v celoti ali delno financira
pokojninski načrt (v nadaljevanju kolektivno zavarovanje). V
kolektivno zavarovanje se ne more vključiti posameznik,
samozaposlena oseba in posameznik, ki je pretežni lastnik
podjetja, zavoda ali zadruge, v kateri je zaposlen. Za pretežnega
lastnika podjetja, zavoda ali zadruge se šteje oseba, če je imetnik
poslovnega deleža, delnic ali drugih pravic, na podlagi katerih ima
25% glasovalnih pravic ali 25% delež v kapitalu določene pravne
osebe.«.
•
48. člen
V tretjem odstavku 296. člena se doda nova prva alinea, ki se
glasi:
»- opredelitev, ali je pokojninski načrt namenjen individualnemu ali
kolektivnemu zavarovanju,«
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Dosedanja prva do šesta alinea postanejo druga do sedma alinea.

zavarovanja, določeno v tem pokojninskem načrtu, v korist svojih
zaposlenih, ki so se vključili v pokojninski načrt kolektivnega
zavarovanja.

49. člen

(2) Delodajalec, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 310.
člena tega zakona ali več delodajalcev skupaj, lahko samostojno
oblikuje pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja, ki ga izvaja
zaprt vzajemni pokojninski sklad.

301. člen se spremeni tako, da se glasi:
»301. člen
(Višina premije in davčne olajšave)

(3) Delodajalec lahko oblikuje pokojninski načrt tudi tako, da pristopi
k odobrenemu pokojninskemu načrtu kolektivnega zavarovanja,
ki ga izvaja zavarovalnica, pokojninska družba ali odprt vzajemni
pokojninski sklad.

(1) Znesek mesečne premije prostovoljnega dodatnega
zavarovanja, ki se plačuje po pokojninskem načrtu iz prvega
odstavka 297. člena tega zakona, v koledarskem letu ne sme biti
nižji od 3.683 tolarjev.

(4) Pravico do vključitve v pokojninski načrt kolektivnega
zavarovanja morajo pod enakimi pogoji imeti vsi zaposleni pri tem
delodajalcu.

(2) Znesek davčne olajšave za premije prostovoljnega dodatnega
zavarovanja, vplačane v koledarskem letu, lahko znaša največ
24% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje zavarovanca, oziroma 5,884% pokojnine
zavarovanca, vendar ne več kot 441.958 tolarjev letno.

(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko kot pogoj
za uveljavitev pravice do vključitve v pokojninski načrt
kolektivnega zavarovanja določi, da mora biti zaposleni v delovnem
razmerju pri delodajalcu iz prvega odstavka tega člena določeno
časovno obdobje, ki pa ne sme biti daljše od enega leta.

(3) Znesek premije iz prvega odstavka tega člena in znesek
davčne olajšave iz prejšnjega odstavka se valorizirata s
koeficientom rasti povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji
v obdobju od januarja do oktobra leta pred letom, za katero se
opravi valorizacija, glede na enako obdobje predhodnega leta, po
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. Valorizirane
zneske ugotovi minister, pristojen za finance in jih objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije v decembru tekočega leta za naslednje
leto.

(6) Vključitev v pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja ne
sme biti pogoj za sklenitev delovnega razmerja pri delodajalcu.
(7) Za pridobitev davčnih olajšav po tem zakonu mora delodajalec
ob uveljavljanju davčnih olajšav dokazati, da je bilo v obdobju
koledarskega leta, za katerega uveljavlja davčne olajšave, v
pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja vključenih povprečno
najmanj 51 % vseh zaposlenih, ki so pri njem v delovnem
razmerju.«.

(4) Če je v koledarskem letu znesek vplačane premije
prostovoljnega dodatnega zavarovanja višji od zneska davčne
olajšave, določene v drugem odstavku tega člena, se lahko
olajšava uveljavi le za tisti del premije prostovoljnega dodatnega
zavarovanja, ki ne presega zneska olajšave, določene v drugem
odstavku tega člena.

52. člen
Za 306. členom se doda nov 306 a člen, ki se glasi:

(5) Če plačujeta premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja
tako delodajalec kot zaposleni, se pri določitvi maksimalne višine
premije, za katero se prizna davčna olajšava po tem zakonu,
upošteva kumulativni znesek vplačanih premij.

»306.a člen
(Uporaba določb)
(1) Če je izvajalec pokojninskega načrta pokojninska družba ali
zavarovalnica iz 306. člena se uporablja določba 318. člena tega
zakona.

(6) Če v primeru iz prejšnjega odstavka skupni znesek vplačanih
premij presega najvišjo premijo iz drugega odstavka tega člena,
lahko zavarovanec uveljavlja davčne olajšave samo od tistega
dela vplačane premije, ki je enaka razliki med najvišjo premijo in
premijo, ki jo je zanj vplačal delodajalec.«.

(2) Če izvajalec iz prejšnjega odstavka izračunava odkupno
vrednost iz 320. člena z uporabo enot premoženja kritnega sklada,
se uporabljajo določbe 319., 320. in 322. člena tega zakona.
(3) Če izvajalec iz prvega odstavka tega člena izračunava
odkupno vrednost iz 320. člena na podlagi sorazmernega deleža
zavarovanca v donosu kritnega sklada, se smiselno uporabljajo
določbe 319., 320., in 322. člena tega zakona.«.

50. člen
V naslovu k 302. členu ter v členih 302 do 305 se izraz
»pokojninski načrt, ki ga financira delodajalec« nadomesti z
izrazom »pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja«.

53. člen
51. člen

V prvem odstavku 315. člena se za drugo alineo pika nadomesti
z vejico in se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
» - pokojninska družba, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov
upravljanja pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja
zavarovalništvo.«.

302. člen se spremeni tako, da se glasi:
»302. člen
(Pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja)
(1) Delodajalec oblikuje pokojninski načrt za svoje zaposlene, s
tem da se na način, določen v drugem odstavku 303. člena tega
zakona, zaveže, da bo financiral ta pokojninski načrt tako, da bo
delno ali v celoti plačeval premijo prostovoljnega dodatnega

54. člen
V tretjem odstavku 320. člena se črta besedilo »povečano za
sorazmeren del rezervacij iz 322. člena tega zakona«.
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Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena se, v
primeru izrednega prenehanja zavarovanja zaradi smrti člana
sklada odkupna vrednost enot premoženja, vpisanih na osebnem
računu člana, izračuna glede na vrednost enote premoženja, ki
je veljala na zadnji dan meseca pred izplačilom odkupne
vrednosti.«.

301. člena tega zakona. Plačane premije prostovoljnega dodatnega
zavarovanja ni mogoče uveljavljati kot zmanjšanje osnove za
dohodnino v skladu s 4. točko prvega odstavka 9. člena zakona
o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 7/95 in 44/96).
(2) Znesek premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ki jo
za račun zavarovanca plačuje delodajalec izvajalcu pokojninskega
načrta s sedežem v Republiki Sloveniji po pokojninskem načrtu,
ki izpolnjuje pogoje iz 369. člena tega zakona, se ne glede na
določbe zakona o dohodnini, zavarovancu ne všteva v osnovo
za dohodnino v letu, v katerem je bila premija plačana, vendar
največ do zneska olajšave, določene v drugem odstavku 301.
člena tega zakona.

55. člen
V 322. členu se črtajo tretji, četrti in šesti odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane tretji odstavek, se
črta besedilo »in te razlike ni mogoče pokriti iz rezervacij iz tretjega
odstavka«.

V drugem odstavku 339. člena se za tretjo alineo pika nadomesti
z vejico in se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
» - upravljanja z zaprtimi in odprtimi vzajemnimi pokojninskimi
skladi.«.

(3) V primeru izplačila dodatne starostne pokojnine iz 362. člena
oziroma predčasne dodatne starostne pokojnine iz 363. člena,
dodatne invalidske pokojnine iz 364. člena ali dodatne družinske
pokojnine iz 365. člena tega zakona je upravičenec do navedene
pokojnine zavezan plačati davek od osebnih prejemkov in
dohodnino od navedene pokojnine, ki se v skladu z zakonom o
dohodnini obdavči kot drug prejemek po četrti alinei prvega
odstavka 15. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93,
7/95 in 44/96).«.

57. člen

61. člen

56. člen

Prvi odstavek 368. člena se spremeni tako, da se glasi:

V 348. členu se besedilo »o obvladovanju tveganj, zavarovalno
tehničnih rezervacijah, matematičnih rezervacijah ter kritnih
skladih« nadomesti z besedilom »o opravljanju zavarovalnih
poslov, o obvladovanju tveganj, o varovanju zaupnih podatkov, o
poslovnih knjigah in poslovnih poročilih, o revidiranju ter o nadzoru
nad zavarovalnicami«.

»(1) Delodajalcu, ki financira pokojninski načrt kolektivnega
zavarovanja in izpolnjgje pogoje iz 302. do 305. člena tega zakona,
se premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ki jih v
posameznem letu plača v korist zavarovancev po pokojninskem
načrtu, ki izpolnjuje pogoje po 369. členu tega zakona, priznajo
kot davčna olajšava pri davku od dobička pravnih oseb in pri
davku od dohodkov iz dejavnosti za leto, v katerem so bile premije
plačane, vendar največ do zneska olajšave, določene v drugem
odstavku 301. člena tega zakona in največ do višine davčne
osnove v tem letu.«.

58. člen
V četrtem odstavku 350. člena se številka »291« nadomesti s
številko »297«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja v primerih iz
petega odstavka 357. člena tega zakona.«.

62. člen
369. člen se spremeni tako, da se glasi:

59. člen

»369. člen
(Pogoji za uveljavitev olajšav)

V tretjem odstavku 362. člena se na koncu besedila za besedama
»starostne pokojnine« pika nadomesti z vejico in doda besedilo
»lahko pa nadaljujejo z vplačevanjem premij v prostovoljno
dodatno zavarovanje do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino
iz prvega odstavka tega člena.«.

Zavarovancu iz 367. člena in delodajalcu iz 368. člena tega zakona
se priznajo olajšave, določene s tem zakonom, pod pogojem, da
je pokojninski načrt, na podlagi katerega se plačuje premija
prostovoljnega dodatnega zavarovanja, odobren v skladu z 297.
členom tega zakona in vpisan v poseben register v skladu s tem
zakonom.«.

60. člen
367. člen se spremeni tako, da se glasi:

63. člen
V 373. členu se črta peti odstavek.

»367. člen
(Davčne olajšave za zavarovance in plačilo
dohodnine)

64. člen

(1) Zavarovancu, ki v svojo korist plačuje premije prostovoljnega
dodatnega zavarovanja izvajalcu pokojninskega načrta s
sedežem v Republiki Sloveniji po pokojninskem načrtu, ki
izpolnjuje pogoje iz 369. člena tega zakona, se lahko zniža osnova
za dohodnino za leto, v katerem je bila premija plačana, vendar
največ do zneska olajšave, določene v drugem odstavku 301.
Člena tega zakona oziroma do višine razlike iz šestega odstavka

19. november2001

V 382. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Sklad obrtnikov se vpiše v sodni register«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
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- mu je delovno razmerje za nedoločen čas prenehalo brez lastne
krivde pred uvedbo stečaja podjetja, uvedenega do 31.12.1999
in je bil do 31.12.1999 prijavljen pri zavodu za zaposlovanje več
kot 24 mesecevter je do 31.12.1999 ostal dejansko nezaposlen.«.

65. člen
V 396. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavarovanec, ki mu je na dan 31.12.1999 do izpolnitve
pogojev za pridobitev pravice do starostne ali predčasne pokojnine
po predpisih, veljavnih do tega dne, manjkalo pet let starosti in
pokojninske dobe ali manj, lahko uveljavi pravico do starostne ali
predčasne pokojnine po teh predpisih, če:
- je na dan 31.12.1999 užival pravico do denarnega nadomestila
za čas brezposelnosti oziroma mu je na ta dan pravica do
denarnega nadomestila mirovala, po 1.1.2000 pa je uveljavil
pravico do denarnega nadomestila za preostali čas ali
- mu je prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja, likvidacije ali
prisilne poravnave do vključno 31.12.1999 in je do navedenega
dne ostal dejansko nezaposlen;
- ima na dan 31.12.1999 status delovnega invalida II. oziroma III.
kategorije

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Za 396. členom se doda nov 396.a člen, ki se glasi:
»396. a člen
(Postopno dviganje starosti iz drugega odstavka 18.
člena, pri kateri zavarovanje ni obvezno)
Ne glede na določbo drugega odstavka 18. člena tega zakona
znaša v prehodnem obdobju starost, pri kateri zavarovanje ni
obvezno za samozaposlene in kmete, ki izpolnjujejo pogoje iz
drugega odstavka 18. člena tega zakona:

Moški

Ženske

Leto
2002

66. člen

leta
54
54
54
55
55
55
56
56
56
. 57
57
57
58
58
58
59
59
59
60
60
60

Meseci
0
4
8
0
4
8
0
4
8
0
4
8
0
4
8
0
4
8
0
4
8

leta
59
60
60
61
61
62
62

Meseci
6
0
6
0
6
0
6

».
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67. člen

pod ugodnejšimi pogoji po zakonu o prepovedi proizvodnje in
prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za
prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (Uradni list
RS, št. 56/96, 35/98 in 86/2000) ali po zakonu o žrtvah vojnega
nasilja (Uradni list RS, št. 63/95, 8/96, 44/96, 70/97, 43/99, 28/
2000 in 64/01).«.

V tretjem odstavku 402. člena se na koncu doda besedilo:
»Starostna meja se najprej zniža do omejitev, določenih za najvišjo
stopnjo povečanja, znižanje za naslednjo stopnjo povečanja pa
se izvede le, če znižanje po prejšnji višji stopnji povečanja ni
doseglo minimalne starosti za naslednjo nižjo stopnjo povečanja.«.

69. člen

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Določba drugega odstavka se ne uporablja za zavarovance,
ki se jim je zavarovalna doba štela s povečanjem na podlagi
osebnih okoliščin po predpisih, veljavnih do 31.12.1999 in za
zavarovance iz 201. člena tega zakona.«.

Za 410. členom se doda nov 410.a člen, ki se glasi:
»410.a člen
(Povečanje starostne pokojnine v
prehodnem obdobju)

68. člen

Za povečanje starostne pokojnine po drugem odstavku 53. člena
tega zakona se upošteva le zavarovalna doba, dopolnjena v
zavarovanju od 1.1.2000 dalje.«.

V 404. členu se besedilo prvega odstavka pred tabelo preoblikuje
tako, da se glasi:
» Ne glede na določbo 154. člena tega zakona in ne glede na
določbe
- zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98) ali
- zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/
2000)
minimalna starost in minimalna pokojninska doba za pridobitev
pravice do starostne pokojnine ne moreta biti nižji od:«.

70. člen
V 421. členu se za tabelo doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo druge alinee sedmega odstavka 110.
člena tega zakona se v prehodnem obdobju spreminja starostna
meja za pridobitev pravice do vdovske pokojnine pri starosti 48
let za vdove, ki ob zavarovančevi smrti niso bile zavarovane, na
sledeči način:

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Določba prejšnjega odstavka ter določba 154. člena tega
zakona se ne uporabljata za zavarovance, ki uveljavijo pokojnino

Leto

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Starostna meja
iz 2. alinee 7.
odstavka 110.
člena
leta
mesec
i
40
6
41
0
41
6
42
0
42
6
43
0
43
6
44
0
44
6

«.

19. november 2001
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71. člen

»428.b člen

Za 428. členom se dodajo novi 428.a, 428.b in 428.C člen, ki se
glasijo:

Določbi 183. in 184. člena tega zakona se uporabljata od 1.1.2004
dalje.«

»428.a člen
(Odložitev pričetka uporabe določb za pridobitev
pravice do pokojnine za kmete)

»428.c člen
(Postopno spreminjanje pogojev za dokup
zavarovalne dobe iz 195. člena za zavarovanke)

Določbe tretjega in četrtega odstavka 156. člena tega zakona se
uporabljajo od 1.1.2014 dalje. Opravljanje kmetijske dejavnosti v
tem času ne vpliva na pridobitev oziroma uživanje pokojnine.«.

Ne glede na določbo 195. člena tega zakona, znaša za
zavarovanke starostna meja iz prve, druge in tretje alinee ter
pokojninska doba iz prve alinee, ki omogoča dokup zavarovalne
dobe, v prehodnem obdobju:

Leto
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Starostna meja
1. alinea 195. čl.
leta
Meseci
54
0
54
4
54
8
55
0
55
4
55
8
56
0
56
4
56
8
57
0
57
4
57
8

2. alinea
leta
59
59
59
60
60
60

195. čl.
Meseci
0
4

3. alinea
Leta
61
61

8
0
4
8

61
62
62
62

\

195. čl.
meseci
0
4
8
0
4
8

Poko jninska doba
1. alinea 195. čl.
leta
meseci
30
3
30
6
30
9
31
0
3
31
31
6
31
9
32
0
32
3
32
6
32
9
33
0

74. člen
(Uskladitev pokojninskih načrtov)

72. člen
V drugem odstavku 443. člena se na koncu besedila pika
nadomesti z vejico in doda besedilo »če ni z ZPSPID drugače
določeno.«.

(1) Izvajalci pokojninskih načrtov so dolžni svoje poslovanje
prilagoditi določbam tega zakona v roku 6 mesecev po njegovi
uveljavitvi.

V tretjem odstavku 443. člena se črta beseda »odprt«.

(2) Prenos sredstev zaradi prilagoditve iz prejšnjega odstavka
se opravi na podlagi pisne zahteve za prenos sredstev, kateri
mora zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja priložiti
soglasje izvajalca pokojninskega načrta, na katerega se prenašajo
sredstva.

73. člen
V 446. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Določbe 60. do 71. člena, 80. do 101. člena, 106. člena,
petega odstavka 138. člena, 158. do 163. člena in četrtega
odstavka 169. člena tega zakona se pričnejo uporabljati
1.1.2003.«.

(3) V primeru prenosa sredstev iz prejšnjega odstavka ne nastopijo
posledice iz 359. člena tega zakona.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

(4) Izvajalci pokojninskih načrtov oziroma upravljavci vzajemnih
pokojninskih skladov za opravljene prenose sredstev ne smejo
zaračunati nobenih stroškov.

»(2) Določbe 102. do 105. člena tega zakona se pričnejo uporabljati
z dnem uveljavitve novega zakona o usposabljanju in zaposlovanju
invalidov.«.

(5) Izvajalci pokojninskih načrtov oziroma upravljavci vzajemnih
pokojninskih skladov morajo opraviti prenos sredstev najkasneje
v roku 30 dni po vložitvi zahteve iz drugega odstavka tega člena.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
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76. člen
(Pričetek veljavnosti)

75. člen
(Uporaba določb o številu zavarovancev, ki jih mora
imeti vzajemni pokojninski sklad oziroma
pokojninska družba)

Ta zakon začne veljati 1. januarja 2002.

Določbi četrtega odstavka 307. člena in drugega odstavka 337.
člena tega zakona se pričneta uporabljati eno leto po uveljavitvi
tega zakona.

III. OBRAZLOŽITEV

Določba veljavnega tretjega odstavka 11. člena je bila v neskladju
z določbo drugega odstavka 306. člena, ki določa, da se
pokojninski sklad lahko oblikuje tudi kot vzajemni pokojninski
sklad in 3. odstavkom 307. člena, po kateri vzajemni pokojninski
sklad, kot oblika pokojninskega sklada, ni pravna oseba, zato se
predlaga njeno črtanje.

K 1. členu
Tretji odstavek veljavnega 2. člena določa, da se sistem
pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi osebnih
varčevalnih računov uredi s posebnim zakonom. Ta določba pa
je bila derogirana z dvanajstim poglavjem. Gre za zakonsko
nedoslednost, ki je posledica dejstva, da Vlada Republike Slovenije
kot predlagatelj zakona prvotno ni imela namena urediti tudi
pokojninskih zavarovanj, ki bi jih izvajali vzajemni pokojninski
skladi. Takšno obliko zavarovanja je tako zakon v splošnem delu
opredelil kot pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi
osebnih varčevalnih računov, ter določil, da se tak sistem
zavarovanja uredi s posebnim zakonom. Na podlagi amandmajev
v nadaljnjem zakonodajnem postopku je bila ureditev zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) dopolnjena
tako, da ureja tudi dodatno pokojninsko zavarovanje, ki ga izvajajo
vzajemni pokojninski skladi, zato je potrebno neskladnost med
splošno določbo in posebnim poglavjem o prostovoljnem
dodatnem zavarovanju odpraviti s črtanjem tretjega odstavka.

Določba veljavnega četrtega odstavka 11. člena vnaša, podobno
kot določba tretjega odstavka, v sistem nejasnosti, saj pokojninska
družba kot oblika pokojninskega sklada, v firmi ne more vsebovati
imena pokojninski sklad, pač pa lahko uporablja v firmi samo
naziv pokojninska družba, zato se predlaga njeno črtanje.
K 3. členu
S 3. členom se spreminja 13. člen veljavnega zakona. Določba
četrtega odstavka, po kateri se lahko tujci, zaposleni v tujih
diplomatskih in konzularnih predstavništvih, mednarodnih
organizacijah in ustanovah vključijo v obvezno zavarovanje le,
če je tako izrecno določeno z mednarodnim sporazumom,
onemogoča zavarovanje tujcev v primerih, ko s tujo državo ni
sklenjen mednarodni sporazum, kar je problematično v primerih,
ko se takšne osebe ne morejo vključiti v zavarovanje niti v tuji
državi. Zato je predlagana sprememba, po kateri se navedene
osebe obvezno vključijo v zavarovanje v RS, razen, če je z
mednarodnim sporazumom drugače določeno.

K 2. členu
Predlagana sprememba se nanaša na 11. člen veljavnega zakona
in odpravlja neustreznost veljavne določbe, ki je kot edinega
nosilca obveznega dodatnega zavarovanja določala sklad
dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije. 291.
člen namreč določa, da lahko obvezno dodatno zavarovanje po
tem zakonu izvaja tudi pokojninska dmžba, ustanovljena v skladu
z tem zakonom, ki pridobi soglasje Vlade Republike Slovenije.
Obenem sprememba prinaša tudi novost, saj mora biti
pokojninska družba kot nosilec obveznega dodatnega
zavarovanja ustanovljena izključno z namenom opravljanja
dejavnosti obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
Dejstvo je, da za obveznosti iz obveznega dodatnega zavarovanja
jamči država, zato ne bi bilo primerno, da bi obvezno dodatno
pokojninsko zavarovanje lahko opravljala pokojninska družba, ki
je hkrati komercialni izvajalec prostovoljnega dodatnega
zavarovanja. Predlagana sprememba na ta način zagotavlja
zadostno varnost tako za zavarovance obveznega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, kakor tudi za državo, ki nenazadnje
jamči za obveznosti iz te vrste zavarovanja.

19. november 2001

Zadnji odstavek 13. člena je zaradi nejasnosti v praksi povzročal
težave, zato se predlaga, da se zavarovanci, ki opravljajo delo
na podlagi kakšnega drugega pravnega razmerja, vključijo v
zavarovanje le, če za takšno delo dobijo mesečni dohodek najmanj
v višini minimalne plače.
K 4. členu
Po veljavni določbi drugega odstavka 15. člena ZPIZ-1 nastane
obveznost zavarovanja že na podlagi lastništva oziroma
solastništva v podjetju, ne glede na okoliščino ali posameznik
tudi vodi podjetje ali pa ima v njem le lastniški oziroma solastniški
delež. Tako zavarovanec, ki izpolni upokojitvene pogoje, ne more
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uveljaviti pravice do pokojnine, dokler ne prenese lastništva podjetja
na drugo osebo, čeprav sam ne opravlja nobenega dela. S tem je
navedena posebna ureditev v nasprotju z enim od temeljnih načel
pokojninskega zavarovanja, po katerem obvezno zavarovanje
temelji na delu. Določba je preoblikovana tako, da so se družbeniki
dolžni vključiti v zavarovanje le, če opravljajo tudi poslovodno
funkcijo. Osebe, ki opravljajo samo poslovodno funkcijo, pa se
vključijo v zavarovanje na podlagi petega odstavka 13. člena
ZPIZ-1.

pridobitno dejavnost, ne pa tudi osebe, ki opravljajo poklicno
dejavnost in niso vpisane v vpisnik samostojnih podjetnikov
posameznikov, temveč v katerega od drugih predpisanih registrov
(npr. razvid samostojnih kulturnih delavcev). Da bi omogočili
zavarovanje za posebne primere tudi samozaposlenim, ki niso
vpisani v register samostojnih podjetnikov posameznikov, se
predlaga sprememba prvega odstavka.

K 5. členu

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve s predlagano
spremembo drugega odstavka 15. člena.

K 9. členu

Namesto izvzema iz zavarovanja se predlaga, da za
posameznike, ki izpolnjujejo pogoje iz 18. člena ZPIZ-1,
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ni obvezno. Pri tem se
predlaga ureditev, ki je veljala do 31. 12. 1999, in po kateri ni bil
predviden poseben predhodni postopek izvzema iz zavarovanja,
temveč je posameznik, ki je ocenil, da se opravljanje njegove
dejavnosti ne šteje več kot edini oziroma glavni poklic, vložil odjavo
iz zavarovanja, strokovni delavec na prijavno-odjavni službi
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa je ugotovil, ali
so izpolnjeni pogoji, preden je odjavo sprejel. Dodatni postopki v
zvezi z odjavo iz zavarovanja bi po predvidevanjih znatno
podaljševali postopek. V zvezi z dohodkovnim cenzusom
(predlagan prvi odstavek) je določneje opredeljeno, da se
dejavnost ne opravlja kot edini oziroma glavni poklic, kadar
samozaposleni iz nje dobiva dobiček opredeljen v prvem odstavku
209. člena, ki je nižji od zneska minimalne plače v zadnjih treh
letih pred letom, v katerem uveljavlja izvzem iz zavarovanja, kar
izkaže z odločbo davčnega organa. Pri tem se predpostavlja, da
gre za dejavnost, pri kateri je dobiček trajno nizek. Kadar je dobiček
nizek zaradi trenutnih okoliščin (npr. bolezen, naravne nesreče,
plačilna nezmožnost dolžnika) pa so predvidene druge olajšave
pri plačilu prispevkov (odpis, delni odpis, odlog, obročno
odplačevanje prispevkov).

K 10. členu
Sprememba obstoječega 34. člena je predlagana zaradi uskladitve
obsega pravic za zavarovance, ki z ožjim obsegom zavarovanja
nadaljujejo v času veljavnosti novega zakona oziroma s takšnim
zavarovanjem začnejo šele po 1. 1. 2000 (sedmi odstavek), z
zavarovanci, ki so bili za ožji obseg zavarovani le po prejšnjem
predpisu (deveti odstavek). Predlagano novo besedilo tako
upokojencem kot zavarovancem, ne glede na zadnje
zavarovanje, zagotavlja enoten obseg pravic iz zavarovanja za
ožji obseg pravic.
K11. členu
Eden od pogojev za pridobitev pravice do državne pokojnine je,
da je upravičenec imel v času med 15. in 65. letom starosti najmanj
30 let v RS stalno prebivališče, kar se natančneje opredeljuje s
predlaganim redakcijskim popravkom veljavnega 59. člena.
Glede na opozorila, da so lahko družinske oziroma vdovske
pokojnine odmerjene v znesku, ki je nižji od zneska državne
pokojnine, je predlagana možnost izbire družinske oziroma
vdovske pokojnine ali državne pokojnine.

K 6. členu
6. člen se nanaša na 19. člen veljavnega zakona. Izvzem iz
obveznega zavarovanja oseb, za katere se uporablja pravni
predpis druge države, je namenjen preprečevanju dvojnega
zavarovanja, zato je s predlogom možnost uveljavljanja izvzema
razširjena na vse zavarovance (ne le na zaposlene), kar se v
praksi tudi že sicer izvaja v primerih, ko je z državo sklenjen
mednarodni sporazum. Hkrati se nedvoumno opredeljuje, da je
uveljavitev izvzema mogoča le za osebe, ki so že obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovane v tujini.

K 12. členu
Glede na veljavno besedilo 76. člena ZPIZ-1, bi se lahko pojavili
primeri, ko bi seštevek dejansko dopolnjene zavarovalne dobe in
prištete dobe presegal 40 let. Ker namen prištete dobe ni v
zagotovitvi višje stopnje za odmero pokojnine od stopnje za
odmero pokojnine zavarovancu, pri katerem je invalidnost
povzročila poškodba pri delu ali poklicna bolezen, je potrebno
določbo tega člena dopolniti tako, da takšne razlike ne bi bile več
mogoče.

K 7. členu
K 13. členu

Dopolnitev 23. člena veljavnega zakona je potrebna zaradi
uskladitve ZPIZ-1 z novim zakonom o starševskem varstvu in
družinskih prejemkih. Poprava navedene določbe je potrebna
zaradi nove pravice, ki jo bo lahko uveljavil eden od staršev, ki
neguje invalidnega otroka. Pravico do delnega plačila za izgubljeni
dohodek lahko pridobi eden od staršev, če je državljan Republike
Slovenije in ima v Republiki Sloveniji stalno prebivališče. Pogoj
državljanstva in prebivališča velja tudi za otroka. Navedeno
pravico pridobi oseba, ki se odloči, da bo zaradi skrbi za otroka,
ki potrebuje posebno nego in varstvo, zapustila trg delovne sile.

Zaradi uskladitve z določbo 60. člena ZPIZ-1 je potrebno v 91. in
94. členu veljavnega zakona za besedama "delovna zmožnost"
dodati besedilo "za svoj poklic".
K 14. členu
Dohodek od kmetijskih in gozdnih zemljišč pogosto vpliva na
izpolnitev premoženjskega cenzusa za pridobitev pravice do
varstvenega dodatka, zato se predlaga dopolnitev prvega
odstavka 133. člena ZPIZ-1.

K 8. členu

Z določbo novega drugega odstavka je urejen način upoštevanja
višine katastrskega dohodka s količnikom, ki ga določi minister,
pristojen za delo.

Po veljavnem besedilu prvega odstavka 27. člena ZPIZ-1 se
vključijo v zavarovanje za posebne primere le osebe, ki opravljajo
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Pri spremembi veljavnega drugega odstavka, ki naj bi postal tretji
odstavek, gre za redakcijski popravek, potreben zaradi jasnosti
besedila. Po prvem odstavku 133. člena ZPIZ-1 je namreč
invalidnina, priznana po tem zakonu, izključena iz dohodkov, ki
se upoštevajo pri ugotavljanju upravičenosti do varstvenega
dodatka, zato jo je potrebno vključiti še v določbo, ki navaja
prejemke, ki se ne vštevajo med skupne dohodke.

invalidskem zavarovanju Slovenije o ravni izplačanih pokojnin v
enakih obdobjih kot plače.
Po predlogu naj bi do preverjanja medsebojne skladnosti gibanja
plač in pokojnin prišlo praviloma dvakrat letno, in sicer v februarju
in septembru, le izjemoma, če ne bi bili podani pogoji za uskladitev
v septembru, pa tudi v enem od naslednjih mesecev koledarskega
leta, odvisno od tega, kdaj bi bili izpolnjeni pogoji za uskladitev, kot
je to določeno v tretjem odstavku predlaganega 150.a člena. To
so tudi v zakonu določeni možni roki za izvedbo uskladitve
pokojnin.

K 15. členu
Osnova za odmero varstvenega dodatka ne more biti osnova za
odmero pokojnine temveč dejansko odmerjena pokojnina, saj bi
v nasprotnem primeru upravičenec težje uveljavil pravico do
varstvenega dodatka.

Konkretizacija vseh načel, veljavnih pri usklajevanju pokojnin, je
izpeljana v 150.a in 150.b členu. Po predlaganem 150.a členu naj
bi se pokojnine uskladile v februarju in v septembru. Uskladitev
pokojnin v februarju naj bi temeljila na pozitivni razliki v stopnjah
rasti plač in pokojnin, izplačanih za preteklo koledarsko leto, v
primerjavi z letom pred tem. Višina uskladitve bi se določila tako,
da bi se ugotovljena razlika v stopnjah rasti pomnožila z dvanajst
in delila z enajst. Tej razliki pa bi se prištela še polovica razlike v
stopnjah rasti povprečnih mesečnih plač in pokojnin, izplačanih
za predhodno koledarsko leto, s čemer bi se dosegla večja
skladnost plač in pokojnin.

K 16. členu
Po predlagani določbi 136.a člena, se za uživalce pokojnin, ki
prejemajo pokojnino tudi iz tujine, pri ugotavljanju pogojev za
priznanje pravice do varstvenega dodatka, upošteva seštevek
vseh pokojnin. Navedena ureditev je predlagana, ker prejema
precejšen delež upokojencev, ki se bo s članstvom RS v Evropski
uniji še povečal, pokojnino tudi iz druge države. Glede na to, da
je varstveni dodatek namenjen upokojencem z nizkimi dohodki,
ter da se pri ugotavljanju upravičenosti upošteva tudi premoženje
upravičenca in njegovih družinskih članov, je smotrno, da se
upošteva tudi pokojnina upravičenca, uveljavljena v tujini.

Septembrsko uskladitev pokojnin bi bila pogojena s pozitivno
razliko med stopnjo rasti povprečnih mesečnih plač na
zaposlenega v Republiki Sloveniji in stopnjo rasti pokojnin,
ugotovljeno na podlagi povprečnih mesečnih izplačil za prvih
sedem mesecev tekočega leta, v primerjavi z mesečnim
povprečjem pokojnin preteklega koledarskega leta. Pri določanju
ravni pokojnin v preteklem koledarskem letu bi se že upoštevala
višina razlike, ki je bila prišteta pri februarski uskladitvi.

K 17. členu
Določba drugega odstavka 138. člena je dopolnjena tako, da
lahko pravico do dodatka za pomoč in postrežbo obdržijo tudi
osebe, ki so bile upravičene do dodatka kot aktivni zavarovanci
(slepi in slabovidni), saj bi bile te osebe drugače kot upokojenci v
slabšem položaju kot v času zavarovanja. Takšna je bila tudi
ureditev po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
veljavnem do 31. 12. 1999.

Če na podlagi statističnih podatkov, ki so na voljo v septembru,
še ne bo izkazana pozitivna razlika v rasti plač, se bo uskladitev
pokojnin izvedla v oktobru. V tem primeru bo uskladitev temeljila
na gibanju plač in pokojnin, izplačanih za prvih osem mesecev
tekočega leta, v primerjavi z njihovim povprečjem v preteklem
koledarskem letu.
Enako kot to velja za uskladitev v septembru, se tudi v oktobru
uskladitev ne bo izvedla, v kolikor še ne bo izkazana pozitivna
razlika v rasti plač, pač pa se bo uskladitev prenesla v naslednji
mesec, torej november, na enak način oziroma ob enakih pogojih
pa tudi v december. V vsakem naslednjem mesecu bo uskladitev
temeljila na gibanju plač in pokojnin, izplačanih za ustrezno daljše
obdobje tekočega leta, torej v mesecu novembru na podlagi gibanja
plač in pokojnin, izplačanih za prvih devet mesecev tekočega
leta, v mesecu decembru pa na podlagi gibanja plač in pokojnin,
izplačanih za prvih deset mesecev tekočega leta.

K 18. členu
Spremenjena in dopolnjena ureditev 150. člena pomeni ohranitev
obstoječega načela, po katerem se pokojnine tudi v prihodnje
usklajujejo z gibanji plač na zaposlenega v državi.
To načelo se s predlagano ureditvijo dopolnjuje še z dvema novima
načeloma, ki sta po svoji vsebini in namenu izrazito varovalne
narave. Obe se nanašata na možno višino uskladitve pokojnin v
posameznem koledarskem letu. Njuno uresničevanje naj bi
zagotavljalo gibanje pokojnin v melah gibanj plač, v primeru višje
rasti cen življenjskih potrebščin pa tudi ohranjanje njihove realne
vrednosti. Stopnja rasti pokojnin je namreč omejena tako s stopnjo
rasti plač v tem letu, kot tudi s stopnjo rasti cen življenjskih
potrebščin. Slednje jamstvo pa prihaja v obzir le v primeru, če je
bila stopnja rasti plač v posameznem koledarskem letu nižja od
cen življenjskih potrebščin. Glede na to, da ni več predvideno, da
naj bi se gibanja plač vseh zaposlenih v prihodnosti določala
vnaprej, enotno na državni ravni, so odpadli razlogi za izvedbo
uskladitve pokojnin v januarju in drugih rokih, določenih za
usklajevanje plač, kakršno določa veljavna ureditev.

Višino potrebne uskladitve v septembru oziroma v naslednjih
mesecih koledarskega leta bo Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije določil tako, da bo ugotovljeno razliko v
stopnjah rasti pomnožil z dvanajst in zmnožek delil s številom
preostalih mesecev do konca koledarskega leta. S tem se bo
realizirala domneva, da nastala razlika v stopnjah rasti obstaja do
konca koledarskega leta, na raven pokojnin pa vpliva od meseca
izvedbe uskladitve pokojnin.
S predlagano določbo 150.b člena se ureja način ohranjanja realne
vrednosti pokojnin v izjemnih razmerah, ki nastopijo tedaj, kadar
stopnja rasti plač in pokojnin v posameznem koledarskem letu ne
dosega stopnje rasti cen življenjskih potrebščin. V tem primeru se
bo vzpostavila realna vrednost pokojnin za nazaj pri uskladitvi
pokojnin v mesecu februarju. Tedaj se bo upravičencem poleg
usklajene, višje pokojnine za mesec februar, izplačal tudi enkratni
znesek, s katerim se bo pokrila nastala razlika v stopnjah cen

Zato so po predlagani ureditvi poglavitno merilo za usklajevanje
pokojnin podatki Statističnega urada Republike Slovenije o
doseženih spremembah v ravni povprečnih plač na zaposlenega
v državi v predpisanih obdobjih. Pri tem bo potrebno tako kot že
do sedaj, upoštevati tudi podatke Zavoda o pokojninskem in
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življenjskih potrebščin in pokojnin za 12 mesecev preteklega leta,
zaradi katere se je znižala realna vrednost pokojnin. Višina
enkratnega zneska bo odvisna od višine razlike v stopnjah rasti
cen življenjskih potrebščin in pokojnin, izplačanih v preteklem
letu, ter višine povprečne mesečne pokojnine posameznega
upravičenca v tem letu.
K 19. členu
Gre za redakcijsko uskladitev 154. člena glede na prehodno
določbo 404. člena ZPIZ-1, po kateri je za zavarovanke, ki
uveljavijo pravico do pokojnine po posebnih predpisih, določena
pokojninska doba najmanj 33 let, kar je tudi v skladu z načelno
ureditvijo, po kateri je med upokojitvenimi pogoji za ženske in
moške največ dveletna razlika.
K 20. členu
S predlaganim novim 163.a členom se urejajo posledice v primerih,
ko delovni invalid ne pride na kontrolni pregled, ki je njegova
obveznost po 106. člena ZPIZ-1. Pnv je, da taka oseba sama
nosi posledice, ko se neopravičeno ne odzove zakonski
obveznosti.

K 25. členu
Po veljavni določbi 204. člena se med prihodke zavoda od leta
2000 dalje ne vključujejo prispevki za zavarovalno dobo s
povečanjem, čeprav se bodo za zavarovance iz četrtega
odstavka 430. člena ZPIZ-1 ti prispevki v prehodnem obdobju še
vedno plačevali. Glede na navedeno, se predlaga ustrezna
dopolnitev 204. člena.
K 26. členu
V prvi alinei 207. člena ZPIZ-1 so po veljavni ureditvi nadomestila
iz invalidskega zavarovanja izrecno izvzeta iz osnove za plačilo
prispevkov le za osebe v delovnem razmerju. S predlagano
spremembo se izrecno določa, da se ne glede na status
prejemnika nadomestila iz invalidskega zavarovanja, od teh
nadomestil prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
ne plačujejo.
K 27. členu
S predlagano spremembo se osebi iz drugega odstavka 15. člena
določa nova najnižja osnova za obračun prispevkov za
zavarovance, zavarovane na tej podlagi.

K 21. členu
Uživalec pokojnine, ki ponovno vstopi v zavarovanje, ima po
prenehanju zadnjega zavarovanja pravico do ponovne odmere
pokojnine na podlagi višine plač oziroma zavarovalnih osnov iz
ponovnega zavarovanja in dolžine zadnjega zavarovanja, oziroma
do odstotnega povečanja pokojnine na podlagi novega
zavarovanja. Pri ponovni odmeri oziroma odstotnem povečanju
pokojnine se starost upošteva tako, da se od dejanske starosti
ob prenehanju ponovnega zavarovanja odšteje čas uživanja
pokojnine pred ponovno vključitvijo v zavarovanje. Glede na to,
da je bil namen zakona s ponovno zaposlitvijo omiliti zmanjšanje
pokojnine po prvem odstavku 53. člena ZPIZ-1, je treba izrecno
določiti, da se določba tretjega odstavka 180. člena ZPIZ-1 nanaša
izključno na takšne pokojnine.
K 22. členu
Ponovna odmera pokojnine je v celoti urejena v 180. členu ZPIZ1, zato se predlaga črtanje besedila 182. člena.
K 23. členu
Invalidnino za primer poškodbe pri delu ali poklicne bolezni bi bilo
primerno izplačevati tudi v tujino, k čemer nas zavezuje tudi
ratificirana Konvencija MOD št. 19 o enakem obravnavanju tujih
in domačih delavcev glede odškodnine za nesreče pri delu. Glede
na veljavno zakonsko ureditev, tudi v primerjavi z drugimi državami,
bi besedilo, po katerem bi priznavali transfer pravic v tujino,
pocenilo širjenje pravic.
K 24. členu
Predlagana sprememba 188. člena pomeni redakcijski popravek,
saj se zavarovancem, ki delajo s krajšim delovnim časom zaradi
zmanjšane delovne zmožnosti, zavarovalna doba ne šteje v
dejanskem trajanju, temveč se upošteva kot polni delovni čas.
Določba se tako izvaja tudi v praksi.
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K 28. členu
V209. členu se z zamenjavo izraza obračunani prispevki namesto
plačani, popravlja napaka, ki je nastala pri sprejemu zakona. Z
dopolnitvijo prvega odstavka z besedami "ter povečanje"
popravljamo strokovno napako, saj se enako kot znižanje davčne
osnove tudi povečanje davčne osnove za obračun dohodnine ne
sme upoštevati.
Glede na veljavno ureditev se člen za večino zavezancev (glede
na prejšnjo ureditev) ne bo spremenil in je ustrezen. Za nekatere
pa je po opozorilih Obrtne zbornice Slovenije breme plačila
pretežko. Zato se uvaja nov razred v višini letnega dobička med
300% in 350% povprečne letne plače zaposlenih v Republiki
Sloveniji in določa zavarovalna osnova v tem razredu v višini 3,5
kratne najnižje pokojninske osnove.
K 29. členu
Veljavni 210. člen določa osnove za zavarovanje vrhunskih
športnikov in šahistov. Ta osnova se je z ZPIZ-1 povečala na
znesek bruto najnižje pokojninske osnove, tako da so navedeni
zavarovanci, ki običajno ne prejemajo rednih dohodkov- dijaki ali
študentje - nesorazmerno obremenjeni s plačilom prispevka. Ker
je v 25. členu ZPIZ-1 določen vrstni red podlag za zavarovanje, ti
zavarovanci nimajo možnosti zavarovanja po nižji zavarovalni
osnovi (prostovoljna vključitev v zavarovanje). Glede na
navedeno, so vrhunski športniki in šahisti glede socialnega
zavarovanja v manj ugodnem položaju od športnikov In šahistov,
ki takšnega statusa nimajo in, ki se lahko zavarujejo po nižji
osnovi. Takšna ureditev prispeva k temu, da se upravičenci ne
odločajo za pridobitev statusa vrhunskega športnika oziroma
šahista, kar pa ima posledice tudi na drugih področjih. S predlagano
spremembo jim bo omogočeno zavarovanje po nižji osnovi.

K 30. členu

saj se skupščina sestane le nekajkrat letno, o navedenih
vprašanjih pa je po naravi stvari potrebno odločiti čim hitreje.

Predlagana sprememba pomeni uskladitev z novelo Zakona o
prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 81/00). V veljavni
določbi 212. člena je določena le osnova za prispevek
zavarovancev, ne pa tudi osnova za prispevek delodajalcev, ki
se po tem zakonu tudi plačuje v breme državnega proračuna.

S spremembami v tretjem odstavku 228. člena se določajo
vprašanja, ki naj jih uredi poseben zakon (Zakon o prispevkih za
socialno varnost), saj jih ZPIZ-1 izvirno ne ureja.
K 38. členu

K 31. členu

Sprememba naslova 229. člena je redakcijske narave. V naslovu
tega člena je potrebno besedo "dolg" nadomestiti z besedo "odlog",
saj gre za redakcijsko napako.

S predlagano spremembo 215. člena se določa zavezanec za
prispevek delodajalca, od katerega je prispevek mogoče izterjati.
Po veljavni prvi alinei 223. člena je namreč zavezanec delodajalec
v tujini, kar onemogoča obračun prispevkov.

K 39. členu
S predlaganimi spremembami230. člena se ureja način valorizacije
v primerih vračila prispevkov tako, da je izvedba smiselna in
enostavna. Določa se tudi rok za plačilo prispevka v primerih
odmere za nazaj, ki doslej ni bil zakonsko določen.

K 32. členu
Gre za redakcijsko spremembo veljavnega 216. člena, ki je
potreben zaradi uskladitve z 18. členom novele Zakona o
prispevkih za socialno varnost.

K 40. členu
K 33. členu
Predlagana sprememba 234. člena odpravlja neusklajenost
veljavne določbe z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00 in 79/01), po katerem zavod ne more imeti izgube,
pač pa ima lahko samo primanjkljaj med prihodki in odhodki v
posameznem koledarskem letu, in za katerega mu Republika
Slovenija iz državnega proračuna zagotovi potrebna sredstva.

Tudi s predlagano spremembo prve alinee 222. člena bo dosežena
uskladitev z novelo Zakona o prispevkih za socialno varnost.
Obenem so zajeti tudi primeri, ko zavarovanec ni upravičen do
izplačila najmanj v višini minimalne plače, po tretjem odstavku
208. člena zakona pa je moral delodajalec (oziroma izplačevalec
nadomestila plače po predpisih o delovnih razmerjih in
zdravstvenem zavarovanju) obračunati in plačati prispevke
najmanj od zneska minimalne plače. Predlaga se, da tudi v takšnih
primerih prispevki zavarovanca bremenijo izključno delodajalca
oziroma izplačevalca nadomestila po refundaciji.

K 41. členu
S predlaganimi spremembami drugega in tretjega odstavka 237.
člena se podrobneje določa vsebina poročila o poslovanju, tako
da so navedeni vsi prihodki in odhodki. Določba novega petega
odstavka je predlagana, ker mora zavod na podlagi Zakona o
javnih financah ter v skladu z določili Zakona o računovodstvu v
okviru letnega poročila pripraviti tudi bilanco stanja, ki je izkaz
premoženja zavoda.

K 34. členu
S spremembo prve in druge alinee 223. člena se določi zavezanca
za plačilo prispevka iz istega razloga, kot pri predlagani spremembi
215. člena ZPIZ-1.

K 42. členu

K 35. členu

Novi Zakon o pravdnem postopku v 87. členu določa, da lahko v
pravdnem postopku zastopa stranko le odvetnik ali oseba, ki ima
opravljen pravniški državni izpit. Določbe tega zakona se nanašajo
tudi na postopke pred socialnimi sodišči. Zavod nima na razpolago
dovolj pravnikov s pravniškim državnim izpitom, ki bi lahko
zastopali zavod v postopku, zastopanje prek odvetnikov pa
predstavlja precejšnje finančno breme. Glede na to, da so delavci,
ki sodelujejo v postopkih uveljavljanja in varstva pravic iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja usposobljeni za
izvajanje celotnega sistema pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, bi lahko sodelovali tudi v primerih sodnega varstva
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zato
predlagamo ustrezno spremembo 252. člena.

Dopolnitev225. člena se predlaga, ker je v primerih dela študentov
oziroma dijakov preko pooblaščenih agencij za posredovanje
dela obstajal dvom o zavezancu za prispevek, s predlagano
dopolnitvijo pa je zavezanec nedvoumno določen.
K 36. členu
Dopolnitev226. člena je potrebna zaradi jasnosti. Invalidska podjetja
obračunajo in plačajo prispevek za obvezno dodatno pokojninsko
zavarovanje, ki mora biti v skladu s pokojninskim načrtom tudi
dejansko plačan v Sklad obveznega dodatnega pokojninskega
zavarovanja. V teh primerih Republika Slovenija ne plača
prispevkov iz državnega proračuna.

K 43. členu
K 37. členu

V postopkih uveljavljanja pravic iz invalidskega zavarovanja je
potrebno pridobiti izvedensko mnenje, kar bistveno podaljša
trajanje postopka, pozitivno izvedensko mnenje pa je podvrženo
še obvezni reviziji. Še dlje trajajo postopki za uveljavljanje pravic
po mednarodnih sporazumih, saj se lahko začnejo v Sloveniji ali
drugi državi pogodbenici. Na trajanje postopka v teh primerih
vpliva tudi dolgotrajno pridobivanje podatkov od tujega nosilca

Po predlagani določbi naj bi o odpisu, delnem odpisu, odlogu plačila
prispevkov ter obročnem odplačevanju odločal upravni odbor
zavoda, tako kot je urejeno v primeru Zavoda za zdravstveno
zavarovanje, ki odloča o odpisu oziroma odlogu plačila prispevkov
za zdravstveno zavarovanje. Veljavna ureditev, po kateri o
omenjenih zahtevkih odloča skupščina zavoda, je nepraktična,
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zavarovanja. Vseh teh opravil ni mogoče izpeljati v rokih, določenih
v Zakonu o splošnem upravnem postopku, zato se predlagajo
posebni roki, v katerih je treba odločiti o pravici. Glede na to se
predlaga novi člen, ki bi določil posebne roke.
K 44. členu
Po veljavni določbi 266. člena ZPIZ-1 upravlja zavod 30 - članska
skupščina, od katerih je osem predstavnikov sindikatov,
reprezentativnih za območje države, od tega iz vsake zveze ali
konfederacije, reprezentativne za območje države, najmanj en
predstavnik. Predlagana sprememba le konkretizira, da lahko
vsaka zveza ali konfederacija sindikatov, reprezentativna za
območje države (ta trenutek je teh zvez ali konfederacij pet: Zveza
svobodnih sindikatov Slovenije, Neodvisnost, Konfederacija novih
sindikatov Slovenije, Konfederacija sindikatov Šlovenije Pergam,
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije in Slovenska zveza
sindikatov Alternativa) imenuje v skupščino zavoda po enega
svojega predstavnika. V primeru, da tega taka zveza ali
konfederacija v predpisanem roku iz statuta zavoda ne stori, v
nadaljnjem postopku imenovanja oziroma volitev članov ne more
več sodelovati. V tem primeru na to nezasedeno mesto lahko
vstopi drug član skupščine iz vrst drugih reprezentativnih
sindikatov. Na ta način se ohranja zakonsko določena razmerja
predstavnikov sindikatov proti ostalim interesnim skupinam.
K 45. členu
Sprememba 267. člena je redakcijske narave. Gre za uskladitev
poimenovanja interesnih skupin, ki sestavljajo skupščino in
upravni odbor zavoda (sindikati, reprezentativni za območje
države, delodajalska združenja).
K 46. členu
Po veljavni ureditvi drugega odstavka 269. člena ZPIZ-1, statut
zavoda določa način izvolitve članov skupščine in upravnega
odbora zavoda ter njunih predsednikov in namestnikov,
konstituiranje, pristojnosti, organizacijo ter način delovanja
skupščine in upravnega odbora zavoda. Ker pride do
konstituiranja skupščine na podlagi imenovanj (npr. Vlada RS,
Zveza delovnih invalidov, Zveze ali konfederacije sindikatov,
organizirane za območje države), ali volitev, naj se v prvem delu
drugega odstavka za besedo "način" doda beseda "imenovanj".
K 47. členu
Gre zgolj za natančnejšo opredelitev zavarovanja, ki ga že
dosedanji ZPIZ-1 z vidika davčnih olajšav loči na kolektivno
oziroma individualno zavarovanje. Možno je individualno
zavarovanje, v katerega vstopi vsak posameznik, k! je
zavarovanec ali uživalec pravic iz obveznega zavarovanja.
Kolektivno zavarovanje pa je zavarovanje, v katerega se lahko
vključijo posamezniki preko svojih delodajalcev, ki v celoti ali
deloma financirajo pokojninski načrt. Razlikovanje med obema
vrstama zavarovanja je potrebno predvsem zato, ker iz obeh
vrst zavarovanja izhajata dve različni vrsti davčnih olajšav. S
predlagano dopolnitvijo pretežnega lastnika kot zavarovanca
izenačimo s samostojnim podjetnikom oziroma fizično osebo, ki
opravlja dejavnost, saj se slednji tudi ne more vključiti v kolektivno
zavarovanje, ker sam sebi ni delodajalec, temveč je
samozaposlena oseba in se lahko vključi le v individualno
zavarovanje.
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K 48. členu
Predlagana sprememba odpravlja nejasnost, ki se je pojavila v
praksi predvsem z vidika odločanja o davčnih olajšavah in sicer,
ali se lahko individualno in kolektivno zavarovanje izvajata skupaj
na podlagi enega pokojninskega načrta ("mešanega ), oziroma,
ali je potrebno za vsak tip zavarovanja oblikovati poseben
pokojninski načrt. Četrti odstavek 350. člena namreč določa, da
je lahko vsak zavarovanec istočasno vključen v prostovoljno
dodatno zavarovanje le po enem pokojninskem načrtu,
odobrenem s strani ministra, pristojnega za delo. V primeru, da bi
dopustili, da se oba tipa zavarovanja izvajata na podlagi enega
pokojninskega načrta, bi to povzročilo nemalo težav, predvsem z
vidika davčne obravnave posameznika, ki je dvakrat vključen v
en pokojninski načrt. V tem primeru bi bil namreč posameznik
vsakič različno davčno obravnavan, kar bi zelo otežilo ažurnost,
pravilnost in kakovost s strani davčnega organa opravljene
storitve. Na podlagi predlagane spremembe bo moral pokojninski
načrt vsebovati opredelitev, ali je namenjen individualnemu ali
kolektivnemu zavarovanju, kar pomeni, da bo moral biti za vsak
tip zavarovanja oblikovan poseben pokojninski načrt, kar bo
omogočilo normalno delo davčnim organom, ko odločajo o
davčnih olajšavah.
K 49. členu
Predlagana sprememba določa spremenjen, predvsem pa
poenostavljen način določitve zneska premije, kije lahko predmet
davčnih olajšav. S predlagano spremembo je ločeno določena
višina premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
od višine olajšave za navedene premije, vplačane v pokojninski
načrt, ki izpolnjuje pogoje za davčne olajšave po tem zakonu.
Višina premije in olajšave je določena upoštevaje znesek premije,
določen za leto 2001 po veljavnem ZPIZ- 1, ter upoštevaje
predvideno rast plač v letu 2001. Za namene vplačevanja premij
je pomembno, da je ta določena v mesečnem minimalnem znesku,
za namene uveljavljanja davčnih olajšav pa je pomembno, da je
določen najvišji znesek, do katerega je mogoče uveljavljati
olajšave, in sicer na letni ravni. Obenem je najvišji znesek premije,
ki je še lahko predmet davčnih olajšav omejen tudi v odstotku od
pokojnine po tem zakonu. Pojavil se je namreč problem določitve
najvišjega zneska premije pri zavarovancu dodatnega
zavarovanja, ki je že uživalec pokojnine iz obveznega
pokojninskega zavarovanja, saj se od pokojnine ne plačujejo
prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Sicer
ostaja višina premije in olajšave nespremenjena, s tem, da bo
določena za leto vnaprej.
Po predlogu se namreč določa tudi drugačen način določanja
valorizacije zneska premije in olajšave, in sicer tako, da bo veljal
enoten znesek minimalne mesečne premije za leto vnaprej in
enako bo tudi za leto vnaprej določen letni znesek olajšave, in
sicer od 1.1. tekočega leta dalje. Način valorizacije bo določen z
zakonom, valorizirani zneski pa bodo objavljeni v Uradnem listu
RS.
V primeru spremembe šestega odstavka 301. člena gre za
kolektivno zavarovanje, pri katerem je delodajalec motiviran za
vključitev zaposlenih v dodatno pokojninsko zavarovanje
predvsem zaradi davčnih olajšav, zato je potrebno dati premiji, ki
jo plačuje delodajalec v korist svojega zaposlenega, prednost pri
uveljavljanju davčne olajšave v primeru, ko skupni znesek preseže
najvišjo premijo, ki je še lahko predmet davčnih olajšav.

K 50. členu

K 53. členu

Gre za redakcijski popravek, predvsem pa za bolj pregledno
poimenovanje pokojninskega načrta, ki ga financira delodajalec,
saj gre v primeru, ko premijo v ceioti ali delno financira delodajalec
v bistvu za kolektivno zavarovanje, kot je definirano v 293. členu.

Pokojninska družba lahko po veljavnem zakonu opravlja v okviru
dejavnosti prostovoljnega dodatnega zavarovanja samo
taksativno naštete posle, ki se nanašajo na zbiranje premij,
vodenje osebnih računov, upravljanje s premoženjem in
izplačevanje pokojninskih rent. S predlagano spremembo se
omogoča tudi pokojninskim družbam upravljanje z zaprtimi in
odprtimi VPS. Na ta način se pokojninske družbe izenačuje z
zavarovalnicami, saj je pokojninska družba prav tako kot
zavarovalnica, organizirana kot delniška družba oziroma je
posebna oblika zavarovalne delniške družbe.

K 51. členu
S predlaganim črtanjem besedila (oz. spremembo prvega
odstavka) se širi krog delodajalcev, ki so upravičeni do davčnih
olajšav na podlagi kolektivnega zavarovanja, na vse pravne in
fizične osebe, ki zaposlujejo delavce v skladu s predpisi o delovnih
razmerjih. Predlagana sprememba prvega odstavka 302. člena
definicijo pokojninskega načrta kolektivnega zavarovanja, širi na
oba načina oblikovanja pokojninskih načrtov kolektivnega
zavarovanja. Prva oblika je samostojen delodajalčev pokojninski
načrt, ki ga izvaja lastni zaprti vzajemni pokojninski sklad, druga
oblika pa je pristop k odobrenemu pokojninskemu načrtu odprtega
vzajemnega pokojninskega sklada, pokojninske družbe ali
zavarovalnice. Obenem sprememba prvega odstavka določa,
da mora biti pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja vedno
oblikovan na način, določen v drugem odstavku 303. člena (torej
s pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta), ne glede na to,
ali delodajalec v celoti ali deloma plačuje premijo za dodatno
zavarovanje.

K 54. členu
Predlagana sprememba tretjega odstavka je potrebna zaradi
sprememb 322. člena, v katerem se črta obveznost oblikovanja
rezervacij.
Nov šesti odstavek pa pomeni odpravo nedoslednosti veljavnega
zakona, ki je tudi za primer izrednega prenehanja zavarovanja
zaradi smrti, določal enak način izračuna odkupne vrednosti enot
premoženja, kot za ostale načine izrednega prenehanja, pri katerih
pa način izračuna odkupne vrednosti ne predstavlja težav. Problem pa se pojavi pri smrti člana, saj je upravljavec sklada o smrti
obveščen običajno z veliko, tudi večmesečno zamudo in zato ne
more izračunati odkupne vrednosti po stanju vrednosti enote
premoženja na zadnji dan meseca pred prenehanjem zavarovanja.
Prav tako pa v primeru, ko so kot upravičenci do izplačila odkupne
vrednosti določeni dediči, mora upravljavec pred izplačilom
odkupne vrednosti pridobiti pravnomočen sklep o dedovanju, kar
pa lahko traja tudi nekaj let po smrti zavarovanca. Po veljavnih
določbah bi to pomenilo, da bi izvajalec dedičem obračunati
odkupno vrednost po vrednosti enote premoženja, ki je veljala
nekaj let nazaj, kar pa je nemogoče in v nasprotju s pravili, ki
veljajo za vzajemne sklade.

Spremenjeni sedmi odstavek je pomemben zaradi uveljavljanja
davčnih olajšav, do katerih so upravičeni delodajalci na podlagi
kolektivnega zavarovanja. Veljavna določba, ki je kot pogoj za
pridobitev davčnih olajšav, določala, da mora biti v pokojninski
načrt vključenih vsaj 66% zaposlenih, se je v praksi pokazala kot
prestroga, obenem pa predlagana sprememba poenostavlja
ugotavljanje tega pogoja in posledično priznavanje davčnih olajšav.
Po predlagani spremembi bo moral delodajalec ob uveljavljanju
davčnih olajšav dokazati, da je bilo v pokojninski načrt vključenih
v obdobju koledarskega leta v povprečju najmanj 51% zaposlenih,
ki imajo v skladu s petim odstavkom tega člena pravico do vključitve
v pokojninski načrt, s čimer se odpravljajo težave pri ugotavljanju
odstotka vključenih kot pogoja za uveljavitev davčnih olajšav npr.
zaradi sezonskih zaposlitev, zaposlitev za določen čas, ipd.

K 55. členu
Predlagana sprememba odpravlja nedoslednost zakonodajalca
in črta obveznost oblikovanja rezervacij vzajemnega
pokojninskega sklada, ki ni bila v skladu z računovodskimi
standardi. Premoženje vzajemnega pokojninskega sklada je
ločeno od premoženja izvajalca. Vplačana premija se konvertira
v enote premoženja, kar pomeni, da je premoženje vzajemnega
pokojninskega sklada enako vrednosti enote premoženja
pomnoženega s številom enot premoženja. Celotno premoženje
sklada je torej razdeljeno ne enote premoženja, zato ni mogoče
za del premoženja sklada oblikovati rezervacije zunaj sklada.

K 52. členu
S predlagano spremembo se odpravlja nedoslednost veljavnega
zakona, obenem pa se tudi odpravljajo nejasnosti, ki so se v
zvezi s tem pojavile v praksi. Predlagan prvi odstavek širi uporabo
določb oziroma omejitev vstopnih, izstopnih stroškov ter provizije
tudi na druge izvajalce, torej pokojninske družbe in zavarovalnice
in ne samo na vzajemne pokojninske sklade. Predlagana drugi in
tretji odstavek pa odpravljata nejasnost glede tega, katere določbe
zakona, ki urejajo poslovanje vzajemnega pokojninskega sklada,
se uporabljajo za izračun odkupne vrednosti, kadar je izvajalec
pokojninskega načrta pokojninska družba ali zavarovalnica.
Pokojninska družba in zavarovalnica imata namreč dve možnosti
za izračun odkupne vrednosti in sicer lahko izračunavata odkupno
vrednost z uporabo enot premoženja ali pa na podlagi
sorazmernega deleža zavarovanca v donosu kritnega sklada.
Predlagana odstavka urejata oba načina in sicer določata, da se
v primeru, ko pokojninska družba ali zavarovalnica izračunava
odkupno vrednost z uporabo enot premoženja, neposredno
uporabljajo določbe, ki veljajo za vzajemne pokojninske sklade. V
kolikor pa pokojninske družbe in zavarovalnice izračunavajo
odkupno vrednost na podlagi sorazmernega deleža zavarovanca
v donosu kritnega sklada, pa se določbe citiranih členov, ki veljajo
za vzajemne pokojninske sklade, uporabljajo smiselno, s čimer
se zagotavlja enotnost in primerljivost med ponudniki dodatnega
pokojninskega zavarovanja.
19. november 2001

Po veljavnem načinu oblikovanja rezervacij, bi člani z vplačilom
čiste premije oziroma pri nakupu enot premoženja vzajemnega
pokojninskega sklada ne plačali premije tudi za oblikovanje
rezervacij, medtem ko bi v skladu z veljavnim tretjim odstavkom
320. člena v primeru zahteve za izplačilo odkupne vrednosti enot
premoženja, pridobili odkupno vrednost enot premoženja,
povečano za sorazmeren del rezervacij. Takšna ureditev pa je v
nasprotju z enakopravnostjo članov vzajemnega pokojninskega
sklada, saj določba tretjega odstavka 320. člena o sorazmernem
povečanju odkupne vrednosti enot premoženja za sorazmeren
del rezervacij pri prenehanju članstva v vzajemnem pokojninskem
skladu, določa, da se odkupna vrednost poveča za sorazmeren
del rezervacij.

21

poročevalec, št. 90

K 56. členu

določeno, da je navedena pokojnina obdavčena kot drug prejemek,
kot je določeno po zakonu o dohodnini.

S predlagano spremembo se omogoča v povezavi s spremembo,
ki omogoča ustanavljanje vzajemnih pokojninskih skladov tudi
pokojninskim družbam, upravljanje tako zaprtih kot odprtih
vzajemnih pokojninskih skladov. V praksi se je namreč pokazal
interes delodajalcev za oblikovanje lastnega pokojninskega načrta,
ki bi ga izvajal zaprt vzajemni pokojninski sklad, upravljanje le
tega pa bi prepustili pokojninski družbi.

K 61. členu
Predlagana sprememba je predvsem redakcijska v smeri
jasnejšega določanja delodajalcev, ki bodo lahko upravičeni do
davčnih olajšav, in sicer delodajalcev, ki so pravne osebe in fizične
osebe, ki opravljajo dejavnost.

K 57. členu
K 62. členu
Predlagana sprememba pomeni uskladitev z določbami Zakona
o zavarovalništvu in obenem omogoča učinkovitejši nadzor nad
poslovanjem pokojninskih družb s strani Agencije za zavarovalni
nadzor. Veljavna določba namreč omejuje nadzor po zakonu, ki
ureja zavarovalništvo, zgolj na določbe o obvladovanju tveganja,
zavarovalno tehničnih rezervacijah, matematičnih rezervacijah
ter kritnih skladih. Predlagana sprememba bo razširila pristojnosti
Agencije za zavarovalni nadzor, s čimer bodo tudi pokojninske
družbe podvržene nadzoru, ki je primerljiv z nadzorom z nadzorom
nad zavarovalnicami oziroma z nadzorom, ki ga Agencija za trg
vrednostnih papirjev izvaja nad vzajemnimi pokojninskimi skladi.

Predlagana sprememba ni vsebinska, ampak le jasneje določa
pogoje za uveljavitev olajšav kot doslej, in sicer je jasno določeno,
da mora biti pokojninski načrt, na podlagi katerega lahko
delodajalec ali zavarovanec, ki vplačujeta premije in izpolnjujeta
določene pogoje, uveljavljata olajšave, odobren s strani ministra,
pristojnega za delo in vpisan v register pokojninskih načrtov, ki
ga vodi pristojni davčni urad.
K 63. členu
Predlagana sprememba je v povezavi s predlagano spremembo
369. člena, po kateri se zavarovancem iz 367. člena in delodajalcu
iz 368. člena tega zakona priznajo davčne olajšave pod pogojem,
da je pokojninski načrt, na podlagi katerega se plačuje premija
prostovoljnega dodatnega zavarovanja, odobril minister, pristojen
za delo in da je vpisan v poseben register pri pristojnem davčnem
organu. Ob uveljavljanju davčnih olajšav bo davčni organ preveril
pogoje in priznal davčno olajšavo le do višine, določene v 301.
členu, zato je določba, po kateri bi davčni organ z odločbo o vpisu
pokojninskega načrta odločil tudi o vrsti in višini davčnih olajšav,
nepotrebna.

K 58. členu
S predlaganim novim odstavkom se odpravlja nejasnost, ki se je
pojavila z vidika uveljavljanja davčnih olajšav, saj je oseba lahko
vključena v pokojninski načrt tudi pasivno in sicer v primeru, ko bi
zavarovanec v enem pokojninskem načrtu ob izstopu iz
zavarovanja ali zaradi odpovedi izvajalca uveljavil pravico
zadržanja pravic namesto izplačila odkupne vrednosti. V takšnem
primeru se bo tako lahko vključil tudi v drug pokojninski načrt in v
njem uveljavljal davčne olajšave, obenem pa zadržal pravice in
torej bil pasivno vključen tudi v drug pokojninski načrt.

K 64. členu

Obenem gre pri spremembi tudi za redakcijski popravek, saj se
je prejšnja določba četrtega odstavka sklicevala na napačni člen.

Gre za odpravo nedoslednosti ZPIZ-1, saj Sklad obrtnikov, ki je
pravna oseba, ni imel pravne podlage za vpis v sodni register.
Zakon o sodnem registru Sklada obrtnikov namreč ne predvideva
med subjekti, ki se vpišejo v sodni register, zato bi moral le to
določiti matični zakon. S predlagano spremembo bo navedena
pomanjkljivost odpravljena in se bo pristojno sodišče Sklad
obrtnikov lahko vpisalo v sodni register.

K 59. členu
S predlagano spremembo se bolj jasno kot v veljavnem zakonu
omogoča zavarovancu, ki pridobi pravico do pokojnine iz
obveznega zavarovanja, ne izpolnjuje pa še pogojev za pridobitev
dodatne starostne pokojnine, da lahko zahteva bodisi mirovanje
zavarovanja ali pa nadaljuje z vplačevanjem premije v prostovoljno
dodatno zavarovanje do izpolnitve pogojev za pridobitev dodatne
starostne pokojnine. Dosedanja ureditev, po kateri je imel
zavarovanec ob upokojitvi v obveznem zavarovanju možnost
zahtevati zgolj mirovanje zavarovanja, ne pa tudi nadaljevanja
vplačevanja premije, je imela namreč za posledico, da se
zavarovanci, ki imajo manj kot npr. 10 let do izpolnitve pogojev za
pokojnino iz obveznega zavarovanja, niso odločali za vključitev v
zavarovanje, saj v nekaj letih ne bi uspeli privarčevati zadostnih
sredstev za dodatno pokojnino.

K 65. členu
Sprememba prvega odstavka 396. člena ZPIZ-1 se predlaga
zaradi večje jasnosti besedila in odprave pomanjkljivosti v praksi,
saj so pogoji za pridobitev pravic natančneje opredeljeni. Iz
predlaganega besedila je jasno razvidno, da morajo biti vse
okoliščine iz prvega odstavka 396. člena zakona podane na dan
31.12.1999. Novo besedilo natančno opredeljuje, da je pogoj
pridobljene pravice do denarnega nadomestila za čas
brezposelnosti do 31.12.1999 izpolnjen tako v primenj uživanja,
kot tudi mirovanja te pravice. Ob pogoju prenehanja delovnega
razmerja zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave do
31.12.1999 mora biti ves čas podana tudi dejanska nezaposlenost
takšne osebe. Pri osebah, katerim je delovno razmerje brez lastne
krivde prenehalo pred uvedbo stečaja, je potrebno zaradi jasne
razmejitve kroga upravičencev določiti, da je moral biti stečaj
uveden do 31.12.1999, oseba pa mora do tega datuma izpolnjevati
tudi pogoj prijave pri Zavodu za zaposlovanje v trajanju več kot
24 mesecev in do tega dne ostati dejansko nezaposlena.

K 60. členu
Predlagana sprememba ne pomeni vsebinske spremembe
olajšave, do katere je upravičen zavarovanec pri dohodnini,
temveč je potrebna predvsem zaradi spremembe 301. člena in
zaradi uskladitve z določbami zakona o dohodnini. S tretjim
odstavkom tega člena je izenačen davčni status vseh vrst
pokojnin, ki so lahko izplačane na podlagi prostovoljnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja, poleg tega pa je tudi jasno
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K 66. členu

K 71. členu

S predlaganim 396. a členom se ureja prehodno obdobje za
uveljavljanje starosti iz predlaganega drugega odstavka 18. člena,
pri kateri pod določenimi pogoji za samozaposlene zavarovanje
ni obvezno.

V okviru tega člena se predlagajo tri nove določbe:
Glede na zaostrene pogoje gospodarjenja, ki v kmetijstvu
povzročajo malo zanimanje mlajše generacije za prevzem kmetij,
nadalje glede na to, da še niso vzpostavljeni pogoji za odkup
kmetij s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov ter glede na
malo povpraševanje po zakupih zemljišč, je nujno, da se uvede
daljše prehodno obdobje za uveljavitev določb tretjega in četrtega
odstavka 156. člena. Omenjena rešitev se predlaga z novim 428.a
členom.

K 67. členu
Če je zavarovanec delal na delovnih mestih z različno stopnjo
povečanja, se starostna meja za pridobitev pravice do starostne
pokojnine in polna starost znižujeta sorazmerno glede na trajanje
zavarovanja na posameznih delih. To v praksi pomeni, da se
starostna meja najprej zniža do omejitev, določenih za najvišjo
stopnjo povečanja, znižanje za naslednjo stopnjo povečanja pa
se izvede le, če znižanje po prejšnji višji stopnji povečanja ni
doseglo minimalne starosti za naslednjo nižjo stopnjo povečanja.
V izogib različnim razlagam se predlaga dopolnitev tretjega
odstavka 402. člena ZPIZ-1.

428. b člen začasno odlaga uporabo določbe 183. in 184. člena
veljavnega zakona. Določba 183. člena naj bi se pričela uporabljati
v praksi v začetku prihodnjega leta, in sicer tako, da bi se pokojnine
upravičencev znižale glede na dodatne dohodke, ki so jih uživalci
pokojnine ustvarili v letu 2000. Določba je predmet več ustavnih
sporov, zato predlagamo, da se njena uporaba odloži za čas do
1.1.2004. V tem času bo po vsej verjetnosti sprejeta tudi ustrezna
odločitev Ustavnega sodišča.

S predlaganim besedilom novega četrtega odstavka je jasno
določeno, da se minimalne starosti v prehodnem obdobju ne
nanašajo na zavarovance, ki se jim je štela zavarovalna doba s
povečanjem zaradi osebnih okoliščin (osebe s težko invalidnostjo).
Upokojitvena starost za navedene zavarovance ni omejena po
osnovnih določbah zakona in bi torej starostni limiti veljali le v
prehodnem obdobju.

S predlogom za nov 428.C člen se predlaga prehodna določba za
dvig starosti, predpisane kot pogoj za dokup zavarovalne dobe
po 195. členu zakona, za ženske, ki jim je prenehalo delovno
razmerje.
K 72. členu

K 68. členu

S predlagano spremembo se odpravlja nejasnost oziroma
kontradiktornost med veljavno določbo drugega odstavka 443.
člena in 244. člena ter Zakonom o Prvem pokojninskem skladu in
preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Ur. list RS, št.
50/99 • v nadaljevanju ZPSPID). Določba 244. člena namreč v
dmgem odstavku opredeljuje dejavnost Kapitalske družbe kot
upravljanje Prvega pokojninskega sklada v skladu z zakonom, ki
ureja Prvi pokojninski sklad, to pa je ZPSPID, medtem ko določba
2. odstavka 443. člena za pravice in obveznosti Kapitalske družbe
v zvezi z upravljanjem Prvega pokojninskega sklada napotuje na
neposredno uporabo določb ZPIZ, čeprav je tudi v ZPSPID
drugače določeno. S predlagano spremembo se tako odpravlja
tako kontradiktornost, med določbama 244. člena ter 2. odstavka
443. člena, kot tudi neusklajenost ZPIZ ter ZPSPID.

Zaradi različnih interpretacij veljavne določbe 404. člena ZPIZ-1,
se predlaga preoblikovanje prvega odstavka tega člena tako, da
bo nedvoumno, da gre za prehodno določbo 154. člena, ter da so
upokojitveni pogoji iz 404. člena minimalni upokojitveni pogoji, ki
se uporabijo, kadar so pogoji, določeni v posebnih predpisih,
blažji od pogojev, določenih v 404. členu. Hkrati so iz besedila
izločeni predpisi, ki ne urejajo več upokojevanja pod ugodnejšimi
pogoji.
Pri spremembi drugega odstavka (določba 2. člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju - Uradni list RS, št. 72/2000), gre za redakcijski
popravek, ki je potreben, da bi bilo jasno, da se določba nanaša
le na minimalne upokojitvene pogoje. Hkrati se določa, da se
določbe tega zakona, ki se uporabljajo v primerih upokojitev pod
ugodnejšimi pogoji, ne uporabljajo za zavarovance, ki se upokojijo
po določbah zakona o žrtvah vojnega nasilja, saj je pri navedenih
zavarovancih namreč prišlo do zaostritve upokojitvenih pogojev
skoraj sočasno, ko jim je zakonodajalec omogočil uveljavitev
pravice pod ugodnejšimi pogoji.

S predlagano spremembo v tretjem odstavku se tudi Kapitalsko
družbo izenačuje z bankami, zavarovalnicami in pokojninskimi
družbami, ki lahko upravljajo obe obliki vzajemnih pokojninskih
skladov. Po veljavni določbi Kapitalska družba lahko upravlja le
odprt vzajemni pokojninski sklad, s predlagano spremembo pa
se Kapitalski družbi omogoča upravljanje obeh oblik vzajemnih
pokojninskih skladov, torej tudi zaprtega.

K 69. členu

K 73. členu

Zaradi različnih razlag se v zvezi z izvajanjem drugega odstavka
53. člena ZPIZ-1 predlaga določba, po kateri se v prehodnem
obdobju za povečanje pokojnine upošteva le zavarovalna doba,
dopolnjena od 1.1.2000 dalje.

Predlagana sprememba se, kot je bilo predvideno že ob sprejemu
zakona, nanaša na uveljavitev novega zakona o delovnih
razmerjih (ZDR) in novega zakona o usposabljanju in
zaposlovanju invalidnih oseb (ZUZIO). Nova pravna ureditev
invalidskega zavarovanja lahko da pozitivne rezultate samo ob
sočasni uporabi navedenih treh zakonov. Ker je znano, da vsaj
eden od navedenih zakonov ne bo sprejet do 31. 12. 2002 in, kot
kaže, bo ZUZIO pričel veljati kasneje kot ZDR, je smiselno, da se
določbe o invalidskem varstvu pričnejo uporabljati šele po
sprejemu ZUZIO.

K 70. členu
Predlaga se prehodna določba za dvig starosti za vdove, za
katere je bila za nastop čakalne dobe po drugi alinei četrtega
odstavka 72. člena zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, veljavnega do 31. 12. 1999, določena starost 40 let.
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vključevanje v dodatno pokojninsko zavarovanje tako s strani
delodajalcev kot tudi zavarovancev vsaj v tej začetni fazi
počasneje, kot se je to pričakovalo ob sprejemu zakona. Zato je
potrebno v prehodnem začetni fazi uporabo kriterija števila članov
sklada oziroma zavarovancev odložiti za eno leto.

K 74. členu
Glede na spremenjen 296. člen bodo morali izvajalci, ki izvajajo
dodatno zavarovanje po odobrenih pokojninskih načrtih, ki niso
namenjeni zgolj individualnemu ali zgolj kolektivnemu zavarovanju,
uskladiti svoje pokojninske načrte v roku 6 mesecev od
uveljavitve tega zakona. Predlagani člen zagotavlja varnost
zavarovancev ter sredstev, zbranih na njihovih računih, pri
prenosu sredstev iz enega v drug pokojninski načrt.

K 76. členu
Zakon naj bi začel veljati 1.1.2002, kar je pomembno zlasti zaradi
uveljavitve davčnih olajšav na podlagi prostovoljnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, ki se lahko priznavajo le v okviru
koledarskega leta, pa tudi zaradi nekaterih prehodnih določb, ki
določajo postopno spreminjanje pogojev, ki je tempirano na začetek
leta. Ne nazadnje je predlagan rok uveljavitve pomemben tudi
zaradi bodočega (februarskega) usklajevanja pokojnin, ter zaradi
črtanja veljavnega 183. člena, ki bi se moral začeti izvajati s prvim
januarjem prihodnjega leta.

K 75. členu
Predlagana prehodna določba odlaga uporabo pogoja števila
članov sklada oziroma zavarovancev, ki jih mora imeti vzajemni
pokojninski sklad oziroma pokojninska družba v prvem letu po
uveljavitvi tega zakona oziroma do 1.1.2003. Dejstvo je, da je
dodatno pokojninsko zavarovanje novost, zato poteka

(2) Obvezno se zavarujejo izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali
druge funkcije v organih zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti
v Republiki Sloveniji ali v organih lokalne samouprave, če
prejemajo za to funkcijo plačo.

Členi ZPIZ-1, ki se spreminjajo:
2. člen
(Namen zakona)

(3) Obvezno se zavarujejo tudi delavci, zaposleni pri delodajalcu
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so bili poslani na delo v tujino
in niso obvezno zavarovani po predpisih države, v katero so bili
poslani, če z mednarodnim sporazumom ni drugače določeno.

(1) S tem zakonom se ureja sistem obveznega pokojninskega in
invalidskega zavarovanja na podlagi medgeneracijske
solidarnosti(v nadaljnjem besedilu: obvezno zavarovanje).

(4) Obvezno se zavarujejo tudi tujci, ki so na območju Republike
Slovenije zaposleni pri mednarodnih organizacijah in ustanovah,
tujih diplomatskih in konzularnih predstavništvih, če je tako
zavarovanje določeno z mednarodnim sporazumom.

(2) V tem zakonu je urejeno tudi dodatno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje oseb, ki so vključene v obvezno zavarovanje.
(3) Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi
osebnih varčevalnih računov se uredi s posebnim zakonom.

(5) Obvezno se zavarujejo osebe, ki v okviru kakšnega drugega
pravnega razmerja opravljajo delo za plačilo in niso obvezno
zavarovane na drugi podlagi. Za osebo, ki dela v okviru kakšnega
drugega pravnega razmerja se šteje tudi izvoljeni funkcionar
fondacije, zadruge, javnega organa, zbornice, zavarovalniškega
sklada, zasebne družbe, vzajemne zavarovalnice, zasebnega
pokojninskega sklada, izvoljeni predstavnik oziroma funkcionar
lokalne skupnosti ali župan, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno.

11. člen
(Nosilci dodatnega zavarovanja)
(1) Nosilec obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja je
sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije.
(2) Nosilci prostovoljnega dodatnega pokojninskega oziroma
invalidskega zavarovanja so pokojninski skladi, če ni z zakonom
drugače določeno.

15. člen
(Samozaposleni)

(3) Pokojninski sklad je pravna oseba s sedežem na območju
Republike Slovenije, ki izvaja dodatno zavarovanje po tem zakonu.

(1) Obvezno se zavarujejo osebe, ki kot svoj edini ali glavni
poklic v Republiki Sloveniji:
- kot samostojni podjetniki posamezniki po zakonu o gospodarskih
družbah opravljajo pridobitno dejavnost, vključno s fizičnimi
osebami, ki se štejejo za obrtnike ali zasebne trgovce v skladu z
zakonodajo, veljavno pred uveljavitvijo zakona o gospodarskih
družbah;
- z osebnim delom samostojno opravljajo umetniško ali kakšno
drugo kulturno dejavnost ali dejavnost na področju medijev In so
skladno z zakonom vpisane v register samostojnih dejavnosti,
če je tak register predpisan;

(4) Firma pokojninskega sklada mora vsebovati besedi
"pokojninski sklad". Tega naziva ne sme uporabljati nobena druga
pravna oseba.
13. člen
(Zaposleni v Republiki Sloveniji)
(1) Obvezno se zavarujejo delavci, zaposleni na območju
Republike Slovenije.
poročevalec, št. 90
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- opravljajo samostojno dejavnost s področja zdravstva ali socialne
varnosti: zdravstveno, klinično ali specialistično psihološko
dejavnost, zasebno veterinarsko dejavnost ali drugo zasebno
dejavnost s področja zdravstva, socialne varnosti ali farmacije, v
skladu z zakonom;
- opravljajo duhovniško oziroma drugo versko službo;
- opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost v skladu z zakonom;
- samostojno opravljajo drugo dovoljeno dejavnost.

okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne
bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti.
(2) Zavarovanec, ki v okviru kakšnega drugega pravnega
razmerja opravlja delo za plačilo, je pri opravljanju tega dela
obvezno zavarovan za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je
posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.
3) Oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost, pa ni zavarovana po
16. čienu, po četrti alinei prvega odstavka 26. člena ali po šesti
alinei prvega odstavka 34. člena tega zakona, se lahko zavaruje
za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe
pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju kmetijske dejavnosti.

(2) Obvezno se zavarujejo poslovodne osebe in družbeniki,
katerih osnova za obračun dohodnine dosega najmanj znesek
minimalne plače, če niso obvezno zavarovani na drugi podlagi.
18. člen
(Izvzem iz zavarovanja)

33. člen
(Trajanje obveznega zavarovanja samozaposlenih
oseb)

(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.

Obvezno zavarovanje samozaposlenih zavarovancev se začne:
- z dnem vpisa v razvid samostojnih podjetnikov posameznikov
ali v drug register, ki je predpisan za določeno dejavnost oziroma
z dnem izdaje dovoljenja za opravljanje samostojne dejavnosti in
se zaključi z dnem vrnitve ali odvzema takšnega dovoljenja ali z
nastopom pravnomočnosti prepovedi opravljanja dejavnosti;
- za odvetnike in notarje z vstopom v odvetniško oziroma notarsko
zbornico in se zaključi s prenehanjem članstva;
- za družbenike zasebnih družb s prvim dnem naslednjega
koledarskega leta po letu, za katero je prijavljen dohodek iz
udeležbe v tej zasebni družbi, ki presega letno minimalno plačo in
se zaključi z zadnjim dnem članstva v družbi;
- za poslovodne delavce zasebnih družb, ki niso obvezno
zavarovani na drugi podlagi, z dnem vpisa v register in se zaključi
z dnem izbrisa iz navedenega registra;
- za samostojne kulturne delavce z dnem vpisa v razvid
samostojnih kulturnih delavcev in se zaključi z dnem izbrisa iz
takšnega razvida;
- v drugih primerih z dnem pričetka opravljanja samostojne
dejavnosti in se zaključi s prenehanjem opravljanja te dejavnosti.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko upokojenec,
ki je 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 isto
dejavnost v enakem obsegu, vendar je bil zavarovan na podlagi
delovnega razmerja.
(3) Postopek za uveljavljanje izvzema iz zavarovanja določi minister, pristojen za delo, po predhodnem mnenju ministra,
pristojnega za finance.
19. člen
(Izvzem iz obveznega zavarovanja tujcev, zaposlenih
v Republiki Sloveniji, in državljanov Republike
Slovenije, zaposlenih pri tujcih)

2. Prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje

(1) Zavarovanci, tujci iz 13. člena tega zakona in njihovi delodajalci,
ter zavarovanci iz 14. člena tega zakona, zaposleni pri tujcih,
lahko pri ministrstvu, pristojnem za delo, uveljavijo izvzem iz
obveznega zavarovanja po tem zakonu, če se za njih uporablja
pravni predpis druge države.

34. člen
(Prostovoljna vključitev v zavarovanje)
(1) Državljani Republike Slovenije, ki so dopolnili 15 let starosti, in
niso obvezno zavarovani, se lahko prostovoljno vključijo v
obvezno zavarovanje po tem zakonu v času, ko:
- so na neplačanem dopustu;
- traja suspenz pogodbe o zaposlitvi;
- so na dodiplomskem oziroma na podiplomskem šolanju;
- služijo vojaški rok, opravljajo naloge nadomestne civilne službe
ali se usposabljajo za rezervni sestav policije;
■ skrbijo za otroka, mlajšega od sedmih let oziroma za invalidno
osebo, ki je nezmožna za samostojno življenje in delo, ali za
uživalca dodatka za pomoč in postrežbo;
- opravljajo samostojno kmetijsko dejavnost in ne izpolnjujejo
pogojev iz druge alinee prvega odstavka 16. člena tega zakona;
- so kot brezposelne osebe vpisani v katero od evidenc pri zavodu
za zaposlovanje. Zavod za zaposlovanje obvesti zavod o izbrisu
osebe iz evidence brezposelnih;
- bivajo v tujini kot zakonci oziroma kot zunajzakonski partnerji
zavarovancev, poslanih na delo ali usposabljanje v tujino;
- so kot invalidi v varstvenih delavnicah;
■ so na strokovnem izpopolnjevanju ali na specializaciji po
prenehanju obveznega zavarovanja;

(2) Postopek za izvzem iz zavarovanja iz prejšnjega odstavka
določi minister, pristojen za delo.
23. člen
(Starševstvo)
Obvezno se zavaruje eden od staršev - upravičencev do
starševskega dodatka po predpisih o starševstvu, ki skrbi za
otroka v prvem letu njegovega življenja, če ni obvezno zavarovan
na drugi podlagi, če je njegovo stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji in je otrok državljan Republike Slovenije.
27. člen
(Invalidsko zavarovanje oseb, ki opravljajo
samostojno dejavnost)
(1) Oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost In je vpisana v razvid
samostojnih podjetnikov posameznikov, pa ni zavarovana po 15.
členu tega zakona, je obvezno zavarovana za invalidnost, telesno
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- so zaposleni s krajšim delovnim časom od polnega, vendar le
za razliko do polnega delovnega časa.

91. člen
(Pravica do premestitve)

(2) Osebe iz tretje, sedme in devete alinee prejšnjega odstavka
se lahko vključijo v zavarovanje tudi, če so uživalci družinske
pokojnine.

(1) Pravico do premestitve pridobi zavarovanec:
- po končani poklicni rehabilitaciji,
- s preostalo delovno zmožnostjo, pri katerem je nastala II.
kategorija invalidnosti po dopolnjenem 50. letu starosti,
- s III. kategorijo invalidnosti, če je zavarovančeva delovna
zmožnost zmanjšana za manj kot 50% ali, če zavarovanec še
lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa
ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katerega je razporejen.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se lahko
državljan Republike Slovenije v roku šestih mesecev po
prenehanju obveznega zavarovanja prostovoljno vključi v
zavarovanje, če je bil v zadnjih desetih letih najmanj pet let vključen
v obvezno zavarovanje.

(2) Pravico do premestitve zagotovi zavarovancu, ki ima sklenjeno
delovno razmerje v Republiki Sloveniji, delodajalec.

(4) Tujec se lahko prostovoljno vključi v zavarovanje po prvem
odstavku tega člena, če je tako določeno z mednarodnim
sporazumom.
(5) Zavod lahko osebo iz prvega odstavka tega člena pred
vključitvijo v zavarovanje pošlje na predhodni zdravstveni pregled,
na katerem se ugotovi, ali je zmožna za delo po predpisih o
zaposlovanju.

6. Pravica do nadomestila za invalidnost
94. člen
(Pravica do nadomestila za invalidnost in odmera
nadomestila)

(6) Stroški pregleda iz prejšnjega ods(avka bremenijo zavod.

(1) Pravico do nadomestila za invalidnost ima zavarovanec, pri
katerem je nastala invalidnost II. kategorije po dopolnjenem 50.
letu starosti ali invalidnost III. kategorije, če je zavarovančeva
delovna zmožnost zmanjšana za manj kot 50% ali če
zavarovanec še lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim
časom, vendar pa ni zmožen za delo na delovnem mestu, na
katero je razporejen, če:
- ob nastanku invalidnosti ni bil zaposlen oziroma ni bil obvezno
zavarovan, ali
- mu je delovno razmerje prenehalo neodvisno od njegove volje
oziroma krivde, ali
- je delovno razmerje prekinil po lastni volji ali krivdi ali
- se je zaposlil na drugem delovnem mestu.

(7) Zavarovanci iz prvega, tretjega in četrtega odstavka tega
člena se lahko zavarujejo tudi po osnovi, ki je nižja od osnove iz
210. člena tega zakona, vendar znaša najmanj toliko kot zajamčena
plača. V primeru, če so več kot polovico skupne pokojninske
dobe do nastanka zavarovanega primera, zavarovani le za ožji
obseg pravic, nimajo pravice do odmere pokojnine od najnižje
pokojninske osnove, do odpravnine in oskrbnine, do varstvenega
dodatka, do delne pokojnine, pravic na podlagi III. kategorije
invalidnosti, pravice do invalidnine, dodatka za pomoč in postrežbo
in do dodatka za rekreacijo upokojencev.
(8) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka imajo pravico do
dodatka za pomoč in postrežbo slepi in nepokretni zavarovanci
iz 138. člena tega zakona.

(2) Zavarovancu, pri katerem je nastala invalidnost II. kategorije
po dopolnjenem 50. letu starosti, se nadomestilo odmeri:
- v primerih iz prve alinee prejšnjega odstavka, v višini 60%
invalidske pokojnine, ki bi mu pripadala ob nastanku invalidnosti;
- v primerih iz druge alinee prejšnjega odstavka, v višini 80%
invalidske pokojnine, ki bi mu pripadala ob nastanku invalidnosti;
- v primerih iz tretje alinee prejšnjega odstavka v viši 40%
invalidske pokojnine, ki bi mu pripadala ob nastanku invalidnosti,
če je prekinil delovno razmerje po dopolnitvi 53 let starosti;
- v primerih iz tretje alinee prejšnjega odstavka, če zavarovanec
še ni dopolnil 53 let starosti, in v primerih iz četrte alinee prejšnjega
odstavka, v višini 20% invalidske pokojnine, ki bi mu pripadala ob
nastanku invalidnosti.

(9) Zavarovanec oziroma upokojenec, ki je pretežni del skupne
zavarovalne dobe do pridobitve pravice do pokojnine dosegel v
zavarovanju za ožji obseg pravic, nima pravice do odmere
pokojnine od najnižje pokojninske osnove, do varstvenega
dodatka, do dodatka za pomoč in postrežbo, razen za primer
slepote, do pravic za primer invalidnosti, razen do invalidske
pokojnine, in do dodatka za rekreacijo.
59. člen
(Državna pokojnina)
(1) Oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki nima
pravice do pokojnine po tem zakonu, iz tujega javnega
pokojninskega sistema oziroma po drugih predpisih, in katere
lastni dohodki ne presegajo premoženjskega cenzusa za
pridobitev pravice do varstvenega dodatka po tem zakonu, pridobi
pravico do državne pokojnine, če:
- je dopolnila 65 let starosti, in
- je med 15. in 65. letom starosti najmanj 30 let prebivala v Republiki
Sloveniji.

(3) Zavarovancu, pri katerem je nastala invalidnost III. kategorije,
v primeru, ko je zavarovančeva delovna zmožnost zmanjšana
za manj kot 50% ali, če zavarovanec še lahko dela v svojem
poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen za delo
na delovnem mestu, na katerega je razporejen, se nadomestilo
odmeri:
- v primerih iz prve alinee prvega odstavka tega člena, v višini
40% invalidske pokojnine, ki bi mu pripadala ob nastanku
invalidnosti;
- v primerih iz druge alinee prvega odstavka tega člena, v višini
60% Invalidske pokojnine, .ki bi mu pripadala ob nastanku
invalidnosti;
- v primerih iz tretje in četrte alinee prvega odstavka tega člena,
v višini 25% invalidske pokojnine, ki bi mu pripadala ob nastanku
invalidnosti.

(2) Državna pokojnina iz prejšnjega odstavka znaša 33,3%
najnižje pokojninske osnove.
76. člen
(Upoštevanje prištete pokojninske dobe)
Višina odstotka za odmero Invalidske pokojnine se določi ob
upoštevanju dejanske pokojninske dobe zavarovanca in prištete
pokojninske dobe, izračunane po 200. in 201. členu tega zakona.
poročevalec, št. 90
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(4) Osnova za odmero varstvenega dodatka iz prejšnjega
odstavka je razlika med skupnim zneskom odmerjene pokojnine
in zneskom osnove iz 57. člena tega zakona. Skupen znesek
varstvenega dodatka ne sme presegati zneska razlike med
odmerjeno pokojnino in osnovo iz 57. člena tega zakona.

133. člen
(Premoženjski cenzus)
(1) Med skupne dohodke uživalca pokojnine in dolžinskih članov
se v smislu prejšnjega člena vštevajo vsi dohodki, ki jih ima uživalec
pokojnine in družinski člani iz delovnega razmerja, dohodek iz
samostojne dejavnosti, dohodek od premoženja in drugi dohodki,
od katerih se plačuje davek, pokojnine in dodatki k pokojnini ter
vojaška invalidnina iz tujine, invalidnine in druge dajatve po
predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, prejemki iz
prostovoljnega zavarovanja, prejemki iz starostnega zavarovanja
kmetov, preživnine ter drugi prejemki, razen tistih, za katere je s
posebnimi predpisi določeno, da se pri ugotavljanju
premoženjskega stanja ne upoštevajo.

(5) Varstveni dodatek k pokojnini po umrlem zavarovancu se
odmeri od razlike med osnovo za odmero pokojnine po umrlem
zavarovancu in zneskom osnove iz 57. člena tega zakona in
znaša 70% za enega, 80% za dva, 90% za tri in 100% razlike za
štiri ali več uživalcev pokojnine.
(6) Otroku, ki uživa poleg družinske pokojnine po enem roditelju
tudi del družinske pokojnine po drugem roditelju, se odmeri
varstveni dodatek po prejšnjem odstavku. Del družinske pokojnine
po drugem roditelju pa se upošteva med skupnimi dohodki uživalca
pokojnine in družinskih članov, ki vplivajo na pravico do
varstvenega dodatka.

(2) Med skupne dohodke uživalca pokojnine in družinskih članov
se ne všteva dodatek za pomoč in postrežbo.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena
uživalec pokojnine ne more pridobiti pravice do varstvenega
dodatka, če kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena
socialna varnost uživalca pokojnine in njegovih družinskih članov,
s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu, ker premoženje uživalca
pokojnine in premoženje njegovih družinskih članov presega
3,920.400 SIT.

(7) Če nekateri od souživalcev pokojnine po umrlem zavarovancu,
izpolnjujejo pogoje za varstveni dodatek, drugi pa ne, se varstveni
dodatek določi in razdeli, kot da bi vsi izpolnjevali pogoje, nato pa
se tako določeni deli varstvenega dodatka izplačujejo samo tistim,
ki izpolnjujejo pogoje zanj.
(8) Če uživajo pokojnino po umrlem zavarovancu člani ožje in
širše družine, pa vsi izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do
varstvenega dodatka, se odmeri tisti del varstvenega dodatka, ki
pripada članom ožje družine po petem odstavku tega člena, članom
širše družine pa gre ostanek do polnega zneska osnove iz 57.
člena tega zakona.

(4) V premoženje iz prejšnjega odstavka se ne šteje lastništvo
delnic oziroma kapitalskih deležev gospodarskih družb ali zadrug
do višine 2 milijona tolarjev, stanovanje ali stanovanjska hiša, ki
služi kot prebivališče zavarovanca in njegovih družinskih članov,
in kmetijska ter gozdna zemljišča s katastrskim dohodkom do
višine, ki je določena kot podlaga za vključitev v obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje po predpisih o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju.

138. člen
(Upravičenci - aktivni zavarovanci)

(5) Zavod lahko kadarkoli zahteva, da zavarovanec predloži
dokazila ter podatke, ki izkazujejo premoženjsko stanje oseb iz
prvega odstavka tega člena. Če uživalec pokojnine zahtevanih
dokazil ali podatkov v postavljenem roku, ki ne sme biti krajši kot
osem dni, ne predloži, se varstveni dodatek ne dodeli ali se ukine.

(1) Pravico do dodatka za pomoč in postrežbo imajo tudi
zavarovanci, ki so sklenili delovno razmerje ali začeli opravljati
samostojno poklicno dejavnost kot slepi ali slabovidni opredeljeni
v 2. skupini definicije slepote (v nadaljevanju: slabovidni),
zavarovanci, ki postanejo med delovnim razmerjem ali
opravljanjem samostojne poklicne dejavnosti slepi ali slabovidni,
ter nepokretni zavarovanci, ki so zaposleni primerno svojim
delovnim zmožnostim, vendar najmanj s polovico polnega
delovnega časa, če nimajo pravice do dodatka za pomoč in
postrežbo po kakšni drugi podlagi.

(6) Minister, pristojen za delo, določi, katero premoženje se
upošteva po tretjem odstavku tega člena, način ugotavljanja
vrednosti in valorizacije vrednosti premoženja iz tretjega odstavka
ter enkrat letno uskladi z rastjo inflacije znesek delnic oziroma
kapitalskih deležev gospodarskih družb ali zadrug iz četrtega
odstavka tega člena.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka obdržijo pravico do dodatka za
pomoč in postrežbo tudi po prenehanju delovnega razmerja, če
jim je delovno razmerje prenehalo brez lastne volje ali krivde.

(7) Natančnejše pogoje za pridobitev in uživanje pravice do
varstvenega dodatka določi zavod.

(3) Za nepokretnega se šteje zavarovanec, pri katerem je
zmožnost premikanja zmanjšana najmanj za 70%.

136. člen
(Odmera varstvenega dodatka k invalidski, vdovski
ali družinski pokojnini)

(4) Pravico do dodatka za pomoč in postrežbo imajo tudi osebe,
ki so kot uživalci pokojnine oslepele.

(1) Varstveni dodatek k invalidski pokojnini, priznani zaradi bolezni
ali poškodbe izven dela, znaša za uživalca pokojnine s pokojninsko
dobo 20 let ali manj, najmanj 70% osnove za odmero varstvenega
dodatka.

(5) Pravico do dodatka za pomoč in postrežbo imajo tudi slepe
osebe, ki so zdravstveno zavarovane po drugem zavarovancu
zavoda oziroma po upokojencu.
(6) Zavarovanci, pri katerih je zmožnost premikanja zmanjšana
najmanj za 70% in niso v delovnem razmerju, pridobijo pravico do
dodatka za pomoč in postrežbo tudi, če so pridobili pravico do
poklicne rehabilitacije. Dodatek za pomoč in postrežbo gre tem
zavarovancem od dneva nastopa poklicne rehabilitacije.

(2) Za vsako nadaljnje dopolnjeno leto pokojninske dobe se poveča
višina varstvenega dodatka za 2% s tem, da ne presega 100%
osnove.
(3) Varstveni dodatek k invalidski pokojnini, odmerjeni v
sorazmernih delih glede na vzrok za nastanek invalidnosti, se
odmeri v sorazmernih delih.
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150. člen
(Način usklajevanja pokojnin)

182. člen
(Upoštevanje uživanja pokojnine pri ponovni odmeri
glede na dopolnjeno starost)

(1) Pokojnine se usklajujejo na podlagi statističnih podatkov o
gibanju povprečnih plač na zaposlenega.

(1) Zavarovancu, ki uveljavi starostno pokojnino, se pri odmeri
pokojnine glede na dopolnjeno starost, od starosti ob ponovni
odmeri pokojnine, odštejejo meseci, v katerih je užival pokojnino.

(2) Uskladitev pokojnin se opravi v januarju in drugih rokih,
določenih za uskladitev plač vseh zaposlenih, in sicer na način,
ki je za tekoče leto določen za uskladitev plač v dogovoru, zakonu
ali drugem aktu, ki ureja politiko plač na državni ravni.

(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za zavarovance,
ki so bili uživalci invalidske pokojnine ali družinske pokojnine na
podlagi 116. člena tega zakona.

(3) V mesecu septembru zavod preveri usklajenost gibanja plač
in pokojnin v obdobju od januarja do julija tekočega leta. Če se
ugotovi, da je stopnja rasti povprečnih mesečnih plač v tem
obdobju glede na povprečje preteklega leta višja od stopnje rasti
pokojnin v istem obdobju glede na povprečje preteklega leta, se
pokojnine uskladijo za ugotovljeno razliko v rasti. Usklajene
pokojnine se izplačujejo od septembra dalje, ta uskladitev pa se
upošteva pri določitvi višine uskladitve v januarju prihodnjega
leta.

186. člen
(Izplačevanje v tujino)
(1) Uživalcu pravic, ki se kot tuj državljan za stalno izseli v tujino,
se pokojnina izplačuje v tujino, če je s to državo sklenjen sporazum
ali če ta država priznava takšno prayico državljanom Republike
Slovenije.

(4) Pri preverjanju usklajenosti gibanj se za pokojnine upoštevajo
podatki o starostnih pokojninah, iz katerih je izločen vpliv
preračuna pokojnin po 151. členu tega zakona. Podrobnejšo
metodologijo za ugotavljanje razlike v rasti in način upoštevanja
izvedene medletne uskladitve predpiše zavod v soglasju z Vlado
Republike Slovenije.

(2) Uživalcu pravic - državljanu Republike Slovenije, ki se za
stalno izseli, se pokojnina izplačuje v tujino.

(5) Uskladitev pokojnin velja od prvega dne meseca, v katerem
se opravi uskladitev.

(4) V primerih iz prejšnjih odstavkov mora uživalec zavodu v
vsakem koledarskem letu posredovati uradno potrdilo o živetju.

154. člen
(Omejitev znižanja upokojitvenih pogojev po posebnih
predpisih)

188. člen
(Zavarovalna doba)

(3) Državna pokojnina, varstveni dodatek, dodatek za pomoč in
postrežbo, oskrbnina in invalidnina se ne izplačujejo v času, ko
upravičenec stalno prebiva v tujini.

(1) V zavarovalno dobo se šteje čas, prebit v obveznem
zavarovanju s polnim delovnim časom in čas, ki ga prebije v
delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega delovni
invalid s pravico do delne invalidske pokojnine.

(1) Posamezne kategorije zavarovancev lahko v primerih in na
način, določen v posebnih zakonih, izjemoma pridobivajo in
uveljavljajo pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji.

(2) Kot polni delovni čas se šteje tudi čas, ki ga prebije v obveznem
zavarovanju s krajšim delovnim časom od polnega zavarovanec
zaradi nege svojega otroka starega do treh let oziroma zaradi
nege in varstva težje telesno ali zmerno, težje ali težko duševno
prizadete osebe, v skladu s predpisi, ki urejajo pravice v zvezi s
starševstvom.

(2) Ne glede na določbe zakonov iz prejšnjega odstavka,
zavarovanec ne more uveljaviti starostne pokojnine pred
dopolnitvijo 55 let starosti in 35 let pokojninske dobe (moški)
oziroma 53 let starosti in 30 let pokojninske dobe (ženske).
180. člen
(Ponovna odmera pokojnine)

(3) V zavarovalno dobo se šteje tudi obdobje, prebito v delovnem
razmerju s krajšim delovnim časom od polnega, v trajanju, ki
ustreza skupnemu številu ur takšnega dela v posameznem letu,
preračunanem na polni delovni čas.

(1) Zavarovancu se pokojninska doba in plača iz ponovnega
zavarovanja upoštevata pri ponovni odmeri pokojnine.

(4) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se uporabljajo
tudi, kadar je delovni čas dosežen z delom v dveh ali več delovnih
razmerjih.

(2) Upravičenec lahko zahteva, da se mu namesto ponovne
odmere že uveljavljena pokojnina odstotno poveča glede na
obdobje zavarovalne dobe, dosežene v času ponovnega
zavarovanja.

(5) Vajencem se učna doba upošteva v zavarovalno dobo tako,
da se 12 mesecev učnega razmerja šteje za šest mesecev
zavarovalne dobe.

(3) Pri ponovni odmeri oziroma odstotnem povečanju pokojnine
se upošteva starost ob prenehanju zavarovanja, od katere se
odšteje čas uživanja pokojnine pred ponovno vključitvijo v
zavarovanje.
(4) Pravica do pokojnine, odmerjena po prejšnjih odstavkih, gre
zavarovancu od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi
zahteve in največ za šest mesecev nazaj.

poročevalec, št. 90

28

204. člen
(Vrste prihodkov)

209. člen
(Določitev zavarovalnih osnov za samozaposlene
zavarovance in za druge zavarovance, ki ne
prejemajo plače)

(1) Prihodki obveznega zavarovanja so prispevki:
- zavarovancev za pokojninsko zavarovanje,
- delodajalcev za pokojninsko zavarovanje,
- zavarovancev za invalidsko zavarovanje,
- delodajalcev za invalidsko zavarovanje,
- delodajalcev za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni,
- za posebne primere zavarovanja,
- za dokup pokojninske dobe.

(1) Osnova iz druge alinee 207. člena tega zakona se za
samozaposlene in kmete določi glede na doseženi dobiček
zavarovanca, v katerem niso upoštevani plačani prispevki za
obvezno zavarovanje zavarovanca in znižanje davčne osnove,
skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, in sicer:
- če dosežena osnova ne preseže minimalne letne plače
zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini minimalne plače;
- če je osnova med zneskom minimalne letne plače in povprečno
letno plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v znesku
najnižje pokojninske osnove iz 48. člena tega zakona, povečane
za davke in prispevke iz tretjega odstavka 47. člena tega zakona;
- če je osnova med eno in enoinpolkratno povprečno letno plačo
zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini 1,5-kratne najnižje
pokojninske osnove iz 48. člena tega zakona, povečane za davke
in prispevke iz tretjega odstavka 47. člena tega zakona;
- če je osnova med enoinpolkratno in dvakratno povprečno letno
plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini dvakratne
najnižje pokojninske osnove iz 48. člena tega zakona, povečane
za davke in prispevke iz tretjega odstavka 47. člena tega zakona;
- če je osnova med dvakratno in dvainpolkratno povprečno plačo
zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini 2,5-kratne najnižje
pokojninske osnove iz 48. člena tega zakona, povečane za davke
in prispevke iz tretjega odstavka 47. člena tega zakona;
- če je osnova med dvainpolkratno in trikratno povprečno plačo
zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini trikratne najnižje
pokojninske osnove iz 48. člena tega zakona, povečane za davke
in prispevke iz tretjega odstavka 47. člena tega zakona;
- če je osnova nad trikratno povprečno letno plačo zaposlenih v
Republiki Sloveniji, najmanj v višini najvišje pokojninske osnove
iz 49. člena tega zakona, povečane za davke in prispevke iz
tretjega odstavka 47. člena tega zakona.

(2) Med prihodke obveznega zavarovanja se štejejo tudi:
- kupnine za zemljo na podlagi zakona o preživninskem varstvu
kmetov,
- prihodki od dividend, obresti in ostali prihodki.
(3) Obvezno zavarovanje se financira tudi iz državnega
proračuna.
207. člen
(Osnove za plačilo prispevkov)
Osnove za plačilo prispevkov za obvezno zavarovanje so:
- za zaposlene v Republiki Sloveniji in državljane Republike
Slovenije, zaposlene pri tujcih - plača oziroma nadomestilo plače,
razen nadomestil iz invalidskega zavarovanja;
- za samozaposlene, državljane Republike Slovenije, zaposlene
v tujini, kmete, vrhunske športnike in šahiste, ter osebe, ki so
prostovoljno vključene v zavarovanje - zavarovalne osnove,
- za vajence, brezposelne, ki prejemajo denarno nadomestilo za
primer brezposelnosti, starše in zapornike - prejemek, ki ga
prejemajo skladno s posebnimi predpisi,
- za brezposelne, ki jim zavod za zaposlovanje plačuje prispevke
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do izpolnitve pogojev
za priznanje pravice do pokojnine - zadnje denarno nadomestilo,
ki ga je prejel zavarovanec.

(2) Uvrstitev v zavarovalno osnovo se določi na podlagi zadnje
odmerne odločbe o davku iz dejavnosti oziroma zadnjega
obračuna davka iz dejavnosti oziroma zadnje odločbe o odmeri
dohodnine in glede na podatke o povprečni oziroma minimalni
plači za leto, na katero se nanaša davek iz dejavnosti.

208. člen
(Najnižja in najvišja osnova za plačilo prispevkov)
(1) Za zaposlene v Republiki Sloveniji in državljane Republike
Slovenije, zaposlene pri tujcih, se prispevki za obvezno
zavarovanje plačujejo iz plače in iz nadomestil plače za čas
odsotnosti z dela v skladu s predpisi o delovnih razmerjih in
predpisih o zdravstvenem zavarovanju, če ni z zakonom drugače
določeno.

(3) Prispevki se plačujejo od osnov, ki veljajo v tekočem obdobju.
(4) Zavarovanec se lahko zavaruje tudi od zavarovalne osnove,
ki presega znesek zavarovalne osnove, v katero je uvrščen
skladno s prvim odstavkom lega člena, vendar največ od zneska
v višini najvišje pokojninske osnove, povečane za davke in
prispevke, iz tretjega odstavka 47. člena tega zakona.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za zaposlene v Republiki
Sloveniji in državljane Republike Slovenije, zaposlene pri tujcih,
prispevki za obvezno zavarovanje obračunajo in plačajo tudi od
vseh drugih prejemkov Iz delovnega razmerja, vključno s
stimulacijami in bonitetami, če poseben zakon ne določa drugače.

(5) Zavarovanec se ob vstopu v zavarovanje zavaruje najmanj
od zneska osnove iz prve alinee prvega odstavka tega člena.
(6) Če zavarovanec oceni, da zavarovalna osnova ne ustreza
pričakovanemu poslovnemu izidu v tekočem letu, in bi plačevanje
prispevkov od osnove iz drugega odstavka tega člena ogrozilo
njegovo nadaljnje poslovanje, lahko zahteva znižanje zavarovalne
osnove, vendar največ do zneska najnižje pokojninske osnove
iz 48. člena tega zakona, povečane za davke in prispevke iz
tretjega odstavka 47. člena tega zakona. O zahtevi odloči zavod.

(3) Najnižja osnova za obračun prispevkov za zavarovance iz
13. in iz 14. člena tega zakona je znesek minimalne plače.
(4) Osnova za plačilo prispevkov za delavce, ki so v delovnem
razmerju pri domačem izplačevalcu plače in so razporejeni na
delo v tujino, je plača, od katere se po posebnem zakonu plačuje
davek od osebnih prejemkov.
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(7) Zavarovanci iz pete, šeste, sedme, devete in enajste alinee
prvega odstavka 34. člena tega zakona plačujejo prispevke od
zavarovalne osnove v višini polovice zneska najnižje pokojninske
osnove iz 48. člena tega zakona, povečane za davke in prispevke
iz tretjega odstavka 47. člena tega zakona.

- delodajalci - za zavarovance iz 13. in 14. člena tega zakona;
- zavarovanci iz 15., 21. in 34. člena tega zakona, ki so sami
zavezanci za plačilo prispevkov;
- izplačevalec nagrade - za vajence, v skladu z zakonom o
poklicnem in strokovnem izobraževanju;
- zavod za zaposlovanje - za osebe iz 22. člena tega zakona;
- zavod za zaposlovanje za zavarovanje po enajsti alinei 34.
člena tega zakona v primeru, ko so se zaposlili na podlagi
posebnega programa po predpisih o zaposlovanju;
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - za zavarovance,
ki jim ta zavod izplačuje nadomestilo plače za čas bolezni;
- Republika Slovenija - za zavarovance iz 23. in 24. člena tega
zakona, za zavarovance, ki so na starševskem dopustu ter za
kmete, ki so oproščeni obvezne vključitve v zavarovanje
(zavarovane osebe iz 16. člena in šeste alinee 34. člena tega
zakona).

(8) Podrobnejše določbe o postopku za razvrščanje v
zavarovalne osnove in drugih postopkih določi minister, pristojen
za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za delo.
210. člen
(Osnove za zavarovanje vrhunskih športnikov in
šahistov)
Vrhunski športniki in šahisti in osebe, ki so prostovoljno vključene
v zavarovanje, plačujejo prispevke zavarovancev za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje od osnove, ki jo prosto izberejo, vendar
najmanj od zneska najnižje pokojninske osnove iz 48. člena tega
zakona, povečane za davke in prispevke po stopnjah, določenih
skladno s tretjim odstavkom 47. člena tega zakona.

225. člen
(Zavezanci za plačilo prispevkov za posebne primere
zavarovanja)
Zavezanci za plačilo prispevkov za posebne primere zavarovanja
iz šeste alinee prvega odstavka 204. člena tega zakona so pravne
in fizične osebe, pri katerih so te osebe na usposabljanju oziroma
delu, oziroma organizatorji del in akcij, v katerih te osebe
sodelujejo.

212. člen
(Osnova za zavarovanje po drugih podlagah)
Za osebe iz 23. in 24. člena tega zakona se prispevki
zavarovancev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačajo
najmanj od zneska minimalne plače.

226. člen
(Odstop prispevkov invalidskim podjetjem)

215. člen
(Prispevek delodajalcev, ki ga plačujejo zavarovanci)

(1) Podjetjem, zavodom in drugim organizacijam za zaposlovanje
invalidov, ki so zavezanci za plačilo prispevkov iz prvega odstavka
204. člena tega zakona, se prispevki zavarovanca in delodajalca
po tem zakonu, ki se obračunajo za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje zaposlenih, vplačajo na poseben račun pri
delodajalcu in kot odstopljena sredstva uporabljajo za materialni
razvoj teh podjetij oziroma v skladu z zakonom.

Samozaposleni, kmetje, vrhunski športniki in šahisti, ter osebe,
ki so prostovoljno vključene v zavarovanje plačujejo poleg
prispevka zavarovanca tudi prispevek delodajalca, razen v
primerih, določenih s posebnim zakonom.
216. člen
(Osnova za zavarovanje brezposelnih)

(2) Za zavarovance, ki so na podlagi prejšnjega odstavka
oproščeni plačila prispevkov, plača te prispevke Republika
Slovenija iz državnega proračuna.

(1) Osnova za obračun prispevkov za brezposelne je znesek
nadomestila za primer brezposelnosti oziroma zavarovalna
osnova, od katere zavod za zaposlovanje plačuje prispevek.

228. člen
(Pobiranje prispevkov)

(2) Osnova za brezposelne, ki jim zavod za zaposlovanje plačuje
prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do izpolnitve
pogojev za priznanje pravice do pokojnine, je zadnje denarno
nadomestilo, ki ga je prejel zavarovanec, in se usklajuje po
predpisih o zaposlovanju.

(1) Davčna uprava Republike Slovenije opravlja nadzor nad
obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pobira, izterjuje ter vodi
ustrezne evidence o vplačanih prispevkih za posamezne
zavarovance.

222. člen
(Zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca)

(2) Skupščina zavoda na predlog upravnega odbora zavoda
odpisuje, delno odpisuje, dovoljuje odlog in obročno odplačevanje
In vračilo prispevkov za obvezno zavarovanje.

Zavezanci za plačilo prispevkov zavarovancev za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje so:
- zavarovanci iz 13., 14., 15., 16. in 21. člena tega zakona,
- osebe, ki so prostovoljno vključene v zavarovanje,
- Republika Slovenija za zavarovance iz 20., 23. in 24. člena tega
zakona.

(3) Način izterjave zapadlih prispevkov, nadzor nad plačevanjem
prispevkov in zamudne obresti se določijo s posebnim zakonom.
Kriterije za odpis, delni odpis ter obročno odplačevanje prispevkov
določi Skupščina zavoda, najkasneje v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona.

223. člen
(Zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev)
Zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje ter za primer poškodbe pri delu in poklicne
bolezni so:
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229. člen
(Začasni dolg plačila prispevkov)

- povračila iz državnega proračuna za pokojnine in druge pravice,
ki jih na podlagi posebnih predpisov določene skupine oseb
pridobivajo pod ugodnejšimi pogoji in v višjih zneskih kot
zavarovanci po splošnih predpisih,
- sofinanciranje iz državnega proračuna,
- drugi prihodki.

V izjemnih primerih, ko je delodajalec v postopku sanacije ali
prisilne poravnave, oziroma v primerih, ko je ogroženo večje
število delovnih mest pri delodajalcu, lahko Davčna uprava
Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za delo, dovoli
začasen odlog plačila prispevkov. Za čas, ko je zavezancu
odloženo plačilo prispevkov, ne tečejo zamudne obresti.

(4) V poročilu iz prvega odstavka tega člena morajo biti specificirani
tudi odhodki, ki jih je zavod v prejšnjem koledarskem letu izplačal
za naslednje namene:
- starostne, invalidske, vdovske in dolžinske pokojnine, kmečke
starostne pokojnine in vojaške pokojnine,
- varstveni dodatki k starostnim, invalidskim, vdovskim in
družinskim pokojninam,
- transferji zavodovih pokojnin v tujino ter akontacije in dodatki k
pokojninam nosilcev zavarovanja iz drugih držav na območju
nekdanje SFRJ,
- dodatki za pomoč in postrežbo, invalidnine in preživnine,
- dodatek za rekreacijo upokojencev ali enkratni letni dodatek,
- delna invalidska pokojnina, nadomestila za čas dela na drugem
ustreznem delovnem mestu, nadomestilo za invalidnost,
nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije in začasno nadomestilo;
- nadomestilo za sofinanciranje zaposlovanja invalidov;
- obvezno zdravstveno zavarovanje uživalcev pravic,
- stroški službe zavoda, dostave pokojnin po pošti, prijavnoodjavne službe, stroški Davčne uprave Republike Slovenije in
ostali stroški izvajanja zavarovanja.

230. člen
(Naknadno plačilo oziroma vračilo prispevkov)
(1) V izjemnih primerih, ko zavod ugotavlja plačilo oziroma vračilo
prispevkov za nazaj in pošlje odločbo v izvršitev Davčni upravi
Republike Slovenije, se prispevki odmerijo po prispevnih stopnjah
oziroma v absolutnih zneskih, veljavnih na dan plačila.
(2) Osnova za odmero prispevkov iz prejšnjega odstavka je
zavarovančeva takratna mesečna plača oziroma zavarovalna
osnova, ki se valorizira na dan plačila prispevkov tako, da se
poveča za porast povprečnih plač zaposlenih od meseca v
koledarskem letu, na katerega se nanaša ali, če se plača oziroma
zavarovalna osnova nanaša na koledarsko leto, od vključno
naslednjega januarja po tem letu do predpreteklega meseca pred
mesecem plačila prispevkov. V primeru, da ni podatkov o
zavarovančevi plači, je osnova za odmero prispevkov najnižja
pokojninska osnova, veljavna na dan plačila prispevka, povečana
za prispevke in davke, ki se obračunavajo in plačujejo od plač po
povprečni stopnji v Republiki Sloveniji.

252. člen
(Sodno varstvo)

(3) Zavezanec je dolžan plačati prispevek za dokup zavarovalne
dobe po določbah 195., 196., 197., 198. in 420. člena tega zakona
v enkratnem znesku v roku 15 dni od prejema odločbe o odmeri
prispevka.

(1) Sodno varstvo pravic se zagotavlja pred pristojnim sodiščem,
ki ga določa zakon.
(2) Sodno varstvo lahko zavarovanec uveljavi v roku 30 dni od
vročitve odločbe, izdane na drugi stopnji.

234. člen
(Zagotavljanje likvidnosti zavoda)

(3) Sodno varstvo lahko uveljavi tudi delodajalec, če je z dokončno
odločbo zavoda odločeno o pravici zavarovanca na podlagi
invalidnosti.

če zavodu primanjkuje likvidnih sredstev za izpolnitev obveznosti
za izplačilo pokojnin in drugih obveznosti ter za kritje morebitne
izgube, mu Republika Slovenija iz državnega proračuna zagotovi
potrebna sredstva.

266. člen
(Skupščina)
(1) Zavod upravlja skupščina, ki jo sestavlja 30 članov, od tega:
- osem predstavnikov sindikatov, reprezentativnih za območje
države, od tega iz vsake zveze ali konfederacije, reprezentativne
za območje države, najmanj en predstavnik;
- osem predstavnikov delodajalskih združenj;
- sedem predstavnikov Vlade republike Slovenije;
- sedem predstavnikov upokojencev in delovnih invalidov, od
tega en predstavnik Zveze delovnih invalidov Slovenije.

237. člen
(Poročilo o poslovanju)
(1) Zavod pripravi letno poročilo o poslovanju v prejšnjem
koledarskem letu in ga do 31. maja tekočega leta predloži v
obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.
(2) V poročilu iz prejšnjega odstavka morajo biti specificirani
prihodki iz prispevkov zavarovancev in delodajalcev, ki jih je zavod
v prejšnjem koledarskem letu prejel za naslednje skupine
zavarovancev:
- zaposlene in druge osebe v odvisnem razmerju v gospodarskih
družbah, javnih zavodih, v državni upravi in v drugih pravnih
osebah,
• samozaposlene,
- zaposlene pri samostojnih podjetnikih posameznikih in pri drugih
fizičnih osebah,
- kmete in člane kmečkih gospodarstev,
- brezposelne, zapornike in druge skupine zavarovancev,
- zavarovance, ki so prostovoljno vključeni v zavarovanje.

(2) Skupščina zavoda izmed svojih članov izvoli predsednika in
namestnika predsednika.
(3) Mandat članov skupščine traja štiri leta, mandat predsednika
in namestnika predsednika pa 16 mesecev, pri čemer se na
funkciji predsednika in namestnika predsednika izmenjavajo
predstavniki skupin iz posameznih alinej prvega odstavka tega
člena.
(4) Skupščina opravlja naslednje naloge:
- sprejema kriterije za določitev različnih prispevnih stopenj
prispevka za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni;
- sprejema kriterije za odpis, delni odpis ter obročno odplačevanje
prispevkov;

(3) V poročilu iz prvega odstavka tega člena morajo biti navedeni
tudi drugi prihodki zavoda, kot so:
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(3) Prošnji za izdajo soglasja je potrebno priložiti:
- statut pokojninske družbe;
- potrjen pokojninski načrt obveznega dodatnega zavarovanja iz
284. člena tega zakona,
- pisna soglasja delodajalcev, ki bodo plačevali prispevke za
obvezno dodatno zavarovanje za najmanj 5000 zavarovancev;
- pisno soglasje reprezentativnih sindikatov v dejavnostih, v katerih
so delovna mesta zavarovancev iz prejšnje alinee;
- poslovni načrt sklada vključno s projekcijo poslovanja sklada
za triletno obdobje,
- imena članov uprave in nadzornega sveta pokojninske družbe,
- imena fizičnih oseb, ki bodo poleg uprave vodile pokojninske
družbe,
- dokumentacijo, iz katere je razvidno, da bo pokojninska družba
kadrovsko, tehnično in organizacijsko sposobna opravljati posle
obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
- pogodbo z družbo za upravljanje v primerih, ko pokojninska
družba ne bo sama upravljala s sredstvi za obvezno dodatno
zavarovanje.

- spremlja gmotni položaj upokojencev in delovnih invalidov;
- sprejema programe dejavnosti, finančni načrt, zaključni račun
ter poslovna poročila zavoda;
- določa način uporabe sredstev za pokojninsko zavarovanje;
- določa način uporabe sredstev za invalidsko zavarovanje;
- odloča o ukrepih, s katerimi se zagotavlja materialna podlaga
ter možnosti za poklicno rehabilitacijo in zaposlovanje delovnih
invalidov;
- določa krog upravičencev, merila in kriterije za obliko in višino
dodatka za rekreacijo ali enkratnega letnega dodatka;
- sprejema statut zavoda, splošne akte za izvajanje zavarovanja
in druge splošne akte zavoda;
(5) Skupščina zavoda sprejema izvršilne akte, s katerimi ureja
vprašanja obveznega zavarovanja iz tega zakona, za katera ni
izrecno določena pristojnost državnih organov.
267. člen
(Upravni odbor)
(1) Izvršilni organ skupščine zavoda je upravni odbor zavoda, ki
ima trinajst članov.

293. člen
(Pojem)

(2) Skupščina zavoda izmed svojih članov izvoli dvanajst članov
upravnega odbora za mandatno obdobje štirih let, tako da so v
njem:
- trije predstavniki reprezentativnih sindikatov,
- trije predstavniki delodajalcev,
- dva predstavnika upokojencev,
- en predstavnik delovnih invalidov,
- trije predstavniki Vlade Republike Slovenije

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje predstavlja po
tem zakonu zbiranje denarnih sredstev na osebnih računih
zavarovancev, vključenih v to obliko zavarovanja, z namenom,
da se jim ob dopolnitvi določene starosti ali v drugih primerih,
določenih v pokojninskem načrtu, zagotovijo dodatne pokojnine
ali druge v tem zakonu določene pravice (v nadaljevanju:
prostovoljno dodatno zavarovanje).

(3) Enega člana upravnega odbora izvolijo delavci zavoda.

296. člen
(Predmet in vsebina pokojninskega načrta)

(4) Upravni odbor zavoda izvoli izmed svojih članov predsednika
in namestnika predsednika. Mandat predsednika in namestnika
predsednika traja 16 mesecev, pri čemer se na funkciji
predsednika in namestnika predsednika izmenjavajo predstavniki
skupin iz prvih treh alinej drugega odstavka tega člena.

(1) Prostovoljno dodatno zavarovanje po pokojninskem načrtu
mora kriti izplačilo dodatne starostne pokojnine iz 362. člena tega
zakona. Prostovoljno dodatno zavarovanje po pokojninskem
načrtu lahko poleg izplačila dodatne starostne pokojnine krije tudi
izplačilo predčasne starostne pokojnine iz 363. člena tega zakona
za čas od pridobitve pravice do predčasne starostne pokojnine
do pridobitve pravice do pokojnine po predpisih o obveznem
pokojninskem zavarovanju.

269. člen
(Statut)
(1) Zavod ima statut.

(2) Prostovoljno dodatno zavarovanje po pokojninskem načrtu
lahko poleg izplačil iz prejšnjega odstavka krije tudi izplačilo
dodatne invalidske pokojnine iz 364. člena tega zakona oziroma
dodatne družinske pokojnine iz 365. člena tega zakona.

(2) Statut zavoda določa način izvolitve članov skupščine zavoda
in upravnega odbora zavoda in njunih predsednikov ter
namestnikov, konstituiranje, pristojnosti, organizacijo in način
delovanja skupščine zavoda ter upravnega odbora zavoda,
organizacijo službe zavoda in položaj delavcev zavoda, njihova
delovna razmerja in materialni položaj ter druga vprašanja.

(3) Pokojninski načrt mora vsebovati:
- pogoje za vključitev v pokojninski načrt,
- višino premije oziroma način izračuna višine premije; v primeru
iz prejšnjega odstavka mora biti premija razčlenjena na
zavarovalno premijo za posamezne nevarnosti,
- način in roke za plačevanje premije ter pravne posledice, če
premija ni plačana,
- določbo, da so pravice iz prostovoljnega dodatnega zavarovanja
po pokojninskem načrtu neprenosljive razen v primerih določenih
s tem zakonom,
- prepoved zastave police prostovoljnega dodatnega zavarovanja,
ki jo zavarovanec pridobi z vključitvijo v prostovoljno dodatno
zavarovanje po pokojninskem načrtu oziroma prepoved zastave
pravic iz enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada,
vpisanih na osebnem računu zavarovanca,
- druge določbe, ki jih morajo vsebovati splošni zavarovalni pogoji
po zakonu, ki ureja zavarovalništvo.

(3) K statutu zavoda daje soglasje Vlada Republike Slovenije.
(4) Statut in splošni akti zavoda za izvajanje zavarovanja se
objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije.
291. člen
(Drugi nosilci obveznega dodatnega zavarovanja)
(1) Obvezno dodatno zavarovanje po tem zakonu lahko izvaja
tudi pokojninska družba, ustanovljena v skladu s tem zakonom,
ki pridobi soglasje Vlade Republike Slovenije.
(2) Soglasje iz prejšnjega odstavka omogoča uveljavitev davčnih
olajšav za obvezna dodatna pokojninska zavarovanja po tem
zakonu.
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(4) Pokojninski načrt mora v zvezi z zavarovanjem iz prvega
odstavka tega člena obsegati:
- opredelitev zavarovanja kot zavarovanja, pri katerem
zavarovanec prevzema naložbeno tveganje,
- naložbeno politiko,
- zajamčeni donos,
- višino stroškov, ki jih zaračunava izvajalec pokojninskega načrta,
- pogoje za pridobitev pravice do dodatne starostne pokojnine
oziroma predčasne dodatne starostne pokojnine,
- način izračuna odkupne vrednosti,
- način izračunavanja pokojninske rente,
- določbo ali bo pokojninsko rento izplačeval izvajalec
pokojninskega načrta ali pa bo izvajalec pokojninskega načrta v
imenu in za račun zavarovanca z zavarovalnico sklenil ustrezno
zavarovalno pogodbo,
- pogoje za prenehanje zavarovanja pred pridobitvijo pravice do
dodatne starostne pokojnine oziroma predčasne starostne
pokojnine, in pravice zavarovanca oziroma upravičencev v
takšnih primerih.

(5) Če plačujeta premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja
tako delodajalec kot zaposleni, v korist katerega delodajalec
plačuje premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja, se pri
določitvi maksimalne višine premije, za katero se prizna davčna
olajšava po tem zakonu, upošteva kumulativni znesek vplačanih
premij.

(5) Pokojninski načrt mora v zvezi z zavarovanjem iz drugega
odstavka tega člena obsegati:
- pogoje za pridobitev pravice do dodatne invalidske pokojnine
oziroma dodatne družinske pokojnine,
- pogoje za prenehanje zavarovanja pred pridobitvijo pravice do
dodatne invalidske pokojnine oziroma dodatne družinske
pokojnine, in pravice zavarovanca oziroma upravičencev v
takšnih primerih,
- sestavine iz četrte, šeste, sedme in osme alinee prejšnjega
odstavka.

(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).

301. člen
(Višina premije)
(1) Znesek mesečne premije prostovoljnega dodatnega
zavarovanja, ki se plačuje po pokojninskem načrtu iz prvega
odstavka 297. člena tega zakona in ki je predmet davčnih olajšav
po tem zakonu, ne sme biti nižji od 3.000 tolarjev, in sme znašati
največ 24% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje za zavarovanca za obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, v skladu z zakonom, vendar ne več kot
30.000 tolarjev.
(2) Če je s pokojninskim načrtom iz prvega odstavka 297. člena
tega zakona določeno, da se lahko premija prostovoljnega
dodatnega zavarovanja plačuje v polletnih ali letnih zneskih
oziroma v različnih mesečnih zneskih, znesek letne premije, ki
se plačuje po tem pokojninskem načrtu in ki je predmet davčnih
olajšav po tem zakonu, ne sme biti nižji od 36.000 tolarjev in sme
znašati največ 24% letnih povprečnih obveznih prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovanca za
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v skladu z
zakonom, vendar ne več kot 360.000 tolarjev.
(3) Zneski premije iz prvega in drugega odstavka tega člena se
usklajujejo z rastjo povprečnih plač v Republiki Sloveniji. Način
uskladitve predpiše minister, pristojen za finance.
(4) Če je s pristopom k pokojninskim načrtom dogovorjen višji
znesek premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja od zneska
določenega v prvem oziroma drugem odstavku tega člena, pridobi
zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja davčne
olajšave zgolj za tisti del premije prostovoljnega dodatnega
zavarovanja, ki ne presega zneska najvišje premije prostovoljnega
dodatnega zavarovanja iz prvega oziroma drugega odstavka
tega člena.
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(6) Če v primeru iz prejšnjega odstavka skupni znesek vplačanih
premij presega najvišjo premijo iz prvega oziroma drugega
odstavka tega člena, lahko delodajalec uveljavlja davčne olajšave
samo od tistega dela vplačane premije, ki je enak razliki med
najvišjo premijo in premijo, ki jo je vplačal zavarovanec.

2.3. Pokojninski načrt, ki ga financira delodajalec
302. člen
(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.
303. člen
(Oblikovanje pokojninskega načrta, ki ga financira
delodajalec)
(1) Če je s pokojninskim načrtom, ki ga financira delodajalec,
določeno, da morajo del premije prostovoljnega dodatnega
zavarovanja plačevati tudi zavarovanci prostovoljnega dodatnega
zavarovanja, zaposleni pri delodajalcu, ki pokojninski načrt
financira, se ta pokojninski načrt oblikuje v skladu s kolektivno
pogodbo, sklenjeno med delodajalcem in reprezentativnim
sindikatom, organiziranim pri delodajalcu.
(2) Če kolektivna pogodba iz prejšnjega odstavka ni sklenjena,
se pokojninski načrt iz prejšnjega odstavka oblikuje v skladu s
pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta, ki jo kot pogodbeni
stranki skleneta delodajalec In zaposleni.
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304. člen
(Sklenitev pogodbe o oblikovanju pokojninskega
načrta, ki ga financira delodajalec, s strani
zaposlenih)

(3) Vzajemni pokojninski sklad ni pravna oseba.
(4) Vzajemni pokojninski sklad mora imeti najmanj 1000 članov.
(5) Vzajemni pokojninski sklad se oblikuje in upravlja izključno v
korist zavarovancev prostovoljnega dodatnega zavarovanja.

(1) V imenu zaposlenih odloča o sklenitvi pogodbe o oblikovanju
pokojninskega načrta, ki ga financira delodajalec, pristojni organ
reprezentativnega sindikata, organiziranega pri delodajalcu.

(6) Določba četrtega odstavka tega člena se ne uporablja prvo
leto po ustanovitvi vzajemnega pokojninskega sklada.

(2) Če je v družbi organiziranih več reprezentativnih sindikatov,
odločajo o sklenitvi pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta,
ki ga financira delodajalec, ti sindikati skupaj.

315. člen
(Upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada)

(3) Če v družbi ni organiziranega reprezentativnega sindikata,
odloča o sklenitvi pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta,
ki ga financira delodajalec, svet delavcev, organiziran v skladu z
zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.

(1) Vzajemni pokojninski sklad lahko upravlja le:
- zavarovalnica, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov upravljanja
pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja zavarovalništvo,
- banka, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov upravljanja
pokojninskih skladov, po zakonu, ki ureja bančništvo.

(4) Če v družbi ni organiziranega reprezentativnega sindikata in
ne sveta delavcev, odločajo o sklenitvi pogodbe o oblikovanju
pokojninskega načrta, ki ga financira delodajalec, zaposleni
neposredno na zboru delavcev.

(2) Upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada lahko upravlja:
- odprt vzajemni pokojninski sklad, ki ga je ustanovil sam,
- zaprt vzajemni pokojninski sklad, če ga je za upravljanje tega s
pogodbo o upravljanju vzajemnega pokojninskega sklada
pooblastil delodajalec, ki je ustanovitelj tega sklada,
- zaprt vzajemni pokojninski sklad, ki ga ustanovi kot delodajalec.

(5) Sklep o sklenitvi pogodbe mora biti sprejet z večino glasov
vseh zaposlenih. Pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta, ki
ga financira delodajalec, je s strani zaposlenih sklenjena, ko je
sprejet sklep o sklenitvi pogodbe s predpisano večino.

320. člen
(Izplačilo odkupne vrednosti)

(6) Sklep iz prejšnjega odstavka potrdi notar v notarskem
zapisniku. V zapisniku se navede kraj in datum zbora delavcev,
notarjevo ime, izid glasovanja in ugotovitev predsedujočega zbora
o sprejetju sklepa ter ime osebe, pooblaščene za podpis pogodbe
o oblikovanju pokojninskega načrta, ki ga financira delodajalec.

(1) Član vzajemnega sklada lahko od upravljavca vzajemnega
pokojninskega sklada v primerih, določenih s tem zakonom, pisno
zahteva, da mu izplača odkupno vrednost enot premoženja,
vpisanih na njegovem osebnem računu.

305. člen
(Sklenitev pogodbe o oblikovanju pokojninskega
načrta, ki ga financira delodajalec, s strani
delodajalca)

(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka mora biti vložena na posebnem
obrazcu, če tako določajo pravila vzajemnega pokojninskega
sklada.
(3) Odkupna vrednost enot premoženja, vpisanih na osebnem
računu člana, se izračuna glede na vrednost enot premoženja
vzajemnega pokojninskega sklada, ki velja na zadnji dan meseca
pred prenehanjem zavarovanja, povečano za sorazmeren del
rezervacij iz 322. člena tega zakona in zmanjšano za izstopne
stroške, do katerih je upravičen upravljavec.

(1) Na strani delodajalca odloča o sklenitvi pogodbe o oblikovanju
pokojninskega načrta, ki ga financira delodajalec, uprava družbe.
(2) Če je s pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta, ki ga
financira delodajalec, določeno, da se premija prostovoljnega
dodatnega zavarovanja, ki jo plačuje delodajalec, plačuje iz
dobička družbe, mora uprava pred sklenitvijo te pogodbe pridobiti
soglasje skupščine družbe.

(4) Izplačilo odkupne vrednosti enot premoženja, vpisanih na
osebnem računu člana, opravi upravljavec v denarju, na način in
v roku, določenem v pokojninskem načrtu.

(3) Skupščina lahko da soglasje iz prejšnjega odstavka, če je v
statutu družbe oziroma v družbeni pogodbi določeno, da se del
dobička nameni prostovoljnemu dodatnemu zavarovanju.

(5) Z dnem izplačila odkupne vrednosti enot premoženja, vpisanih
na osebnem računu člana, preneha lastninska pravica člana na
sorazmernem delu premoženja vzajemnega pokojninskega
sklada.

(4) Določbe prejšnjih dveh odstavkov tega člena veljajo za
delodajalce, ki so organizirani kot kapitalske družbe po zakonu o
gospodarskih družbah.

322. člen
(Rezultat upravljanja s sredstvi vzajemnega
pokojninskega sklada)

307. člen
(Vzajemni pokojninski sklad)

(1) Upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada mora na koncu
vsakega meseca (v nadaljnjem besedilu: obračunsko obdobje)
izračunati donos za zadnjih 12 mesecev na način, določen v
drugem odstavku tega člena.

(1) Vzajemni pokojninski sklad je premoženje, ki je financirano s
sredstvi, zbranimi z vplačilom premij prostovoljnega dodatnega
zavarovanja oziroma ustvarjenimi z upravljanjem s temi sredstvi,
in je namenjeno kritju obveznosti do zavarovancev prostovoljnega
dodatnega zavarovanja.

(2) Donos vzajemnega pokojninskega sklada je razlika, izražena
v odstotku, med vrednostjo obračunske enote na zadnji delovni
dan tekočega meseca In vrednostjo te enote na zadnji delovni
dan pred 12 meseci (v nadaljnjem besedilu: dejanski donos).

(2) Vzajemni pokojninski sklad je v lasti zavarovancev
prostovoljnega dodatnega zavarovanja. Zavarovanec postane
lastnik sorazmernega dela vzajemnega pokojninskega sklada z
vplačilom premij prostovoljnega dodatnega zavarovanja.
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350. člen
(Vključitev v prostovoljno dodatno zavarovanje)

(3) Če je dejanski donos vzajemnega pokojninskega sklada v
obračunskem obdobju višji od zajamčenega donosa,
opredeljenega v pokojninskem načrtu, mora upravljavec
vzajemnega pokojninskega sklada v višini razlike med dejanskim
in zajamčenim donosom oblikovati rezervacije vzajemnega
pokojninskega sklada.

(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.

(4) Rezervacije iz prejšnjega odstavka se lahko uporabijo samo
za kritje razlike med zajamčenim in dejanskim donosom, v
obračunskih obdobjih, v katerih je dejanski donos nižji od
zajamčenega.

(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.

(5) Če je dejanski donos vzajemnega pokojninskega sklada v
obračunskem obdobju nižji od zajamčenega donosa in te razlike
ni mogoče pokriti iz rezervacij iz tretjega odstavka tega člena,
mora upravljavec iz lastnih sredstev na ločeni denarni račun
vzajemnega pokojninskega sklada vplačati denarni znesek, ki je
enak razliki med zajamčenim in dejanskim donosom. Vplačilo
denarnih sredstev mora upravljavec opraviti v roku 15 dni, šteto
od izteka obračunskega obdobja.

(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.

(6) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena, skupni
znesek rezervacij, oblikovanih za kritje razlike med zajamčenim
in dejanskim donosom, ne sme presegati 10% čiste vrednosti
sredstev vzajemnega pokojninskega sklada.

362. člen
(Dodatna starostna pokojnina)

337. člen
(Pojem)

(1) Zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja pridobi
pravico do dodatne starostne pokojnine, če:
- je dopolnil starost 58 let,
- je uveljavil pravico do pokojnine po predpisih o obveznem
pokojninskem zavarovanju,
- je od vključitve v prostovoljno dodatno zavarovanje preteklo
najmanj 120 mesecev.

(1) Pokojninska družba je pravna oseba s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti prostovoljnega
dodatnega zavarovanja po tem zakonu.
(2) Pokojninska družba mora imeti najmanj 15.000 zavarovancev
prostovoljnega dodatnega zavarovanja.

(2) Zavarovanec pridobi pravico do dodatne starostne pokojnine
z dnem, ko je izpolnjen zadnji od pogojev iz prejšnjega odstavka.

(3) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja v prvem letu po
ustanovitvi pokojninske družbe.

(3) Če zavarovanec pridobi pravico do pokojnine po predpisih o
obveznem pokojninskem zavarovanju pred izpolnitvijo pogojev
za pridobitev dodatne starostne pokojnine, ima pravico zahtevati
mirovanje prostovoljnega dodatnega zavarovanja od dneva
pridobitve pravice do pokojnine po predpisih o obveznem
pokojninskem zavarovanju do izpolnitve pogojev za pridobitev
dodatne starostne pokojnine.

339. člen
(Dejavnost pokojninske družbe)
(1) Pokojninska družba ne sme opravljati nobene druge dejavnosti
razen dejavnosti prostovoljnega dodatnega zavarovanja.
(2) Za dejavnost prostovoljnega dodatnega zavarovanja po tem
zakonu se šteje opravljanje poslov:
- zbiranja premij prostovoljnega pokojninskega zavarovanja in
vodenja osebnih računov zavarovancev,
- upravljanja s premoženjem pokojninske družbe,
- izplačevanja pokojninske rente.

(4) Zavarovancu, ki je pridobil pravico do dodatne starostne
pokojnine in se za stalno izseli v tujino, se ta pokojnina izplačuje
tudi na ozemlje druge države.
367. člen
(Plačilo dohodnine)

(3) Pokojninska družba lahko opravljanje poslov iz druge in tretje
alinee prejšnjega odstavka s pogodbo prenese na drugo pravno
osebo v skladu s tem zakonom.

(1) Za znesek premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ki
jo plačuje zavarovanec izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem
v Republiki Sloveniji po pokojninskem načrtu iz prvega odstavka
297. člena tega zakona, se zniža osnova za dohodnino za leto v
katerem je bila premija plačana, vendar največ do višine najvišje
mesečne oziroma letne premije iz prvega oziroma drugega
odstavka 301. člena tega zakona.

348. člen
(Poslovanje pokojninske družbe)
Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za poslovanje
pokojninske družbe smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja
zavarovalništvo, o obvladovanju tveganj, zavarovalno tehničnih
rezervacijah, matematičnih rezervacijah ter kritnih skladih.
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(2) Znesek premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ki jo
za račun zavarovanca plačuje delodajalec izvajalcu pokojninskega
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načrta s sedežem v Republiki Sloveniji po pokojninskem načrtu
iz prvega odstavka 297. člena tega zakona, se zavarovancu ne
všteva v osnovo za dohodnino v letu, v katerem je bila premija
plačana, vendar največ do višine najvišje mesečne oziroma letne
premije iz prvega oziroma drugega odstavka 301. člena tega
zakona oziroma do višine razlike iz šestega odstavka 301. člena
tega zakona.

(5) Z odločbo o vpisu pogodbe v register davčni organ tudi odloči
o vrsti in višini davčne in druge olajšave, ki se priznajo na podlagi
vpisa pokojninskega načrta.

(3) Letni znesek dodatne starostne pokojnine iz 362. člena tega
zakona oziroma predčasne dodatne starostne pokojnine iz 363.
člena tega zakona se zavarovancu všteje v osnovo za dohodnino
v letu, v katerem je prejel plačilo te pokojnine.

(1) Sklad obrtnikov je pravna oseba, ki je ustanovljena za
opravljanje storitev prostovoljnega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja samostojnih podjetnikov, samozaposlenih, njihovih
družinskih članov in pri njih zaposlenih delavcev.

382. člen
(Status in poslovanje sklada obrtnikov)

(2) Sedež sklada obrtnikov je v Ljubljani.
368. člen
(Davčna olajšava za delodajalca, ki financira
pokojninski načrt)

396. člen
(Uveljavitev pravice do starostne ali predčasne
pokojnine po prejšnjih predpisih)

(1) Delodajalcu se premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja,
ki jih je v posameznem letu plačal v korist zavarovancev po
pokojninskem načrtu iz prvega odstavka 297. člena tega zakona,
priznajo kot davčna olajšava pri plačilu davka od dobička za leto,
v katerem so bile premije plačane, vendar največ do višine najvišje
mesečne oziroma letne premije iz prvega oziroma drugega
odstavka 301. člena tega zakona, in največ do višine davčne
osnove v tem letu.

(1) Zavarovanci, ki so do 31. 12. 1999 pridobili pravico do
denarnega nadomestila za čas brezposelnosti ali jim je do tega
dne prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja, likvidacije ali
prisilne poravnave ali so bili delovni invalidi II. oziroma III. kategorije
invalidnosti ali jim je prenehalo delovno razmerje brez lastne krivde
pred uvedbo stečaja podjetja in so bili prijavljeni pri zavodu za
zaposlovanje več kot 24 mesecev in jim je do izpolnitve pogojev
za pridobitev pravice do starostne ali predčasne pokojnine po
predpisih, veljavnih do uveljavitve tega zakona manjkalo pet let
starosti in pokojninske dobe ali manj, lahko uveljavijo pravico do
starostne ali predčasne pokojnine po predpisih, veljavnih do
uveljavitve tega zakona.

(2) Od premije iz prejšnjega odstavka se ne plačujejo prispevki
za socialno varnost.
(3) Premija iz prvega odstavka tega člena se ne upošteva pri
izračunu pokojninske osnove zavarovanca in se ne šteje za
izplačilo plače.

(2) Zavarovanec, ki je bil na dan 31.12.1999 prijavljen pri zavodu
za zaposlovanje in mu do izpolnitve pogojev starosti za pridobitev
pravice do predčasne pokojnine po predpisih, veljavnih do
uveljavitve tega zakona, manjka manj kot leto dni, lahko uveljavi
pravico do predčasne pokojnine po predpisih, veljavnih do
uveljavitve tega zakona, ko izpolni pogoje iz tretje alinee prvega
odstavka 40. člena zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, veljavnega do uveljavitve tega zakona.

369. člen
(Pogoji za uveljavitev olajšav)
Delodajalcu in zavarovancu prostovoljnega dodatnega
zavarovanja se prizna davčna olajšava iz 367. člena in odhodek
iz prejšnjega člena pod pogojem, da je pokojninski načrt, na podlagi
katerega se plačuje premija prostovoljnega dodatnega
zavarovanja, vpisan v poseben register v skladu s tem zakonom.

(3) Zavarovanec, ki je bil na dan 31.12.1999 prijavljen pri zavodu
za zaposlovanje, in je na ta dan izpolnjeval pogoje starosti in
pokojninske dobe za pridobitev pravice do predčasne pokojnine
po predpisih, veljavnih do uveljavitve tega zakona, lahko uveljavi
pravico do predčasne pokojnine po teh predpisih, ko izpolni pogoj
iz tretje alinee prvega odstavka 40. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju, veljavnega do uveljavitve tega
zakona.

373. člen
(Postopek vpisa v register)
(1) Postopek za vpis v register se začne z vložitvijo prijave iz
371. člena tega zakona.
(2) O vpisu v register odloča na prvi stopnji davčni urad, na
območju katerega je vlagatelj prijave vpisan v davčni register.

402. člen
(Upoštevanje znižanja starostne meje po prejšnjih
predpisih)

(3) Davčni organ iz prejšnjega odstavka opravi vpis v register, če
je prijavo v predpisani obliki in vsebini vložila pristojna oseba, če
so prijavi priložene predpisane listine in če pokojninski načrt, ki
se prijavlja za vpis v register, izpolnjuje pogoje za uveljavitev
davčnih olajšav v skladu s tem zakonom.

(1) Ne glede na določbe tega zakona se zavarovancem, ki se jim
je do uveljavitve tega zakona zavarovalna doba štela s
povečanjem, starostna meja, predpisana za pridobitev starostne
pokojnine in polna starost, zniža za toliko mesecev, za kolikor je
bila povečana zavarovalna doba.

(4) Davčni organ iz drugega odstavka tega člena mora oceniti ali
so za vpis v register izpolnjeni predpisani pogoji ter izdati odločbo,
s katero odloči o prijavi za vpis v register.
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(2) V prehodnem obdobju znašajo najnižje možne starosti iz
prejšnjega odstavka, po stopnjah povečanja:
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12/18
12/17
12/16
12/15
12/14
moški ženska moški ženska moški ženska moški ženska moški ženska
2000 45
2001

40

45,5 40,5

2002 46

41

2003 46,5 41,5
2004 47

42

2005 47,5 42,5
2006 48

43

2007 48,5 43,5
2008 49

44

2009 49,5 44,5
2010 50

45

46,5 41,5
47

42

47,5 42,5
48

43

48,5 43,5
49

44

49,5 44,5
50

45

50,5 45,5
51

46

51,5 46,5

48,5 43,5
49

44

49,5 44,5
50

45

50,5 45,5
51

46

51,5 46,5
52

47

52,5 47,5
53

48

53,5 48,5

(3) Če je zavarovanec delal na delovnih mestih, na katerih se je
štela zavarovalna doba s povečanjem po različnih stopnjah
povečanja, se minimalna starost iz prejšnjega odstavka določi v
sorazmerju glede na trajanje zavarovanja na posameznih delih.

51

46

51,5 46,5
52

47

52,5 47,5
53

48

53,5 48,5
54

49

54,5 49,5
55
55,5

50
50,5

53

48

53,5 48,5
54

49

54,5 49,5
55
55,5
56
56,5
57
57,5
58

50
50,5
51
51,5
52
52,5
53

- zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni
list RS, št. 64/94),
- zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94),
(- zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki
ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne
proizvodnje v neazbestno (Uradni list RS, št. 56/96 in 35/98),)
- zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96 in 24/
98),
- zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 63/95),
- zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97
in 75/97),
- zakona o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 63/95, 8/96,
44/96, 70/97 in 43/9),

404. člen
(Postopno spreminjanje pogojev za pridobitev pravice
do starostne pokojnine po posebnih predpisih)
(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, je minimalna starost in
minimalna pokojninska doba za pridobitev pravice do starostne
pokojnine, v posameznem koledarskem letu, ne glede na določbe
- zakona o notranjih zadevah (Uradni list RS, št. 87/97),
- zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98),
- zakona o obrambi In zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91,18/91, 64/
94 in 82/94),
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50,5 45,5
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Leto

Starost
Pokojninska doba
moški
ženska
moški
ženska
Leta meseci Leta meseci leta meseci leta meseci

2000

48

6

45

6

28

6

25

6

2001

49

0

46

0

29

0

26

0

2002

49

6

46

6

29

6

26

6

2003

50

0

47

0

30

0

27

0

2004

50

6

47

6

30

6

27

6

2005

51

0

48

0

31

0

28

0

2006

51

6

48

6

31

6

28

6

2007

52

0

49

0

32

0

29

0

2008

52

6

49

6

32

6

29

6

2009

53

0

50

0

33

0

30

0

2010

53

6

50

6

33

6

30

6

2011

54

0

51

0

34

0

31

0

2012

54

6

51

6

34

6

31

6

2013

55

0

52

0

35

0

32

0

2014

55

0

52

6

35

0

32

6

2015

55

0

53

0

35

0

33

0

(2) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za zavarovance, ki
pridobijo pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji po zakonu,
ki ureja prepoved proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter
zagotovitev sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje
v neazbestno.
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(3) Zavarovancem, ki so delali na delovnih mestih, na katerih se
je zavarovalna doba štela s povečanjem, se starostne meje iz
prejšnjega odstavka znižajo za toliko mesecev, kolikor je znašalo
povečanje zavarovalne dobe, vendar največ do omejitev iz 402.
člena tega zakona, če je to za zavarovanca ugodneje.

421. Člen
(Postopno spreminjanje starostne meje za pridobitev
pravice do vdovske pokojnine)

obdobju spreminja starostna meja za pridobitev pravice do
vdovske pokojnine na naslednji način:

Ne glede na določbo 110. člena tega zakona se v prehodnem

Leto
Starostna meja - vdove
Starostna meja - vdovci
Prvi odstavek Tretji in sedmi
Prvi odstavek
Tretji in sedmi
110. člena odstavek 110. člena
110. člena
odstavek 110. člena
leta meseci leta
meseci
leta meseci leta
meseci
2000 50

6

45

6

54

6

49

6

2001

51

0

46

0

54

0

49

0

2002 -51

6

46

6

53

6

48

6

2003

52

0

47

0

53

0

48

0

2004 52

6

47

6

53

0

48

0

2005

0

48

0

53

0

48

0

53

443. člen
(Uporaba določb zakona za pokojninske sklade, ki jih
upravlja kapitalski sklad)

lahko kapitalski sklad oblikuje in upravlja odprt vzajemni
pokojninski sklad po tem zakonu.

(1) Določbe tega zakona o vzajemnem pokojninskem skladu se
uporabljajo tudi za Prvi pokojninski sklad, ustanovljen po zakonu
o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in
preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS,
št. 50/99 - v nadaljevanju: ZPSPID), če ni z ZPSPID drugače
določeno.

446. člen
(Uporaba določb o pravicah iz invalidskega
zavarovanja)
(1) Določbe 60. do 71. člena, 80. do 106. člena, petega odstavka
138. člena, 158. do 163. člena in četrtega odstavka 169. člena
tega zakona se pričnejo uporabljati 1.1. 2003.

(2) Za pravice in obveznosti kapitalskega sklada v zvezi z
upravljanjem Prvega pokojninskega sklada se uporabljajo določbe
tega zakona o pravicah in obveznostih upravljavca vzajemnega
pokojninskega sklada.

(2) Do dneva pričetka uporabe določb iz prejšnjega odstavka in
prejšnjega člena se o pravicah iz invalidskega zavarovanja
uporabljajo določbe zakona o pokojninskem in tnvalidskem
zavarovanju, veljavnega do uveljavitve tega zakona.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka 315. člena tega zakona
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IZJAVA O SKLADNOST)
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

11 Naslov predloga akta:
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju - skrajšani postopek (EVA 2001-2611-0055)

41 Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj
navedenimi pravnimi viri ES fletol /
5) Ali so zgoral navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino? /

21 Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega
sporazuma o pridružitvi"
61 Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk? Ne.

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma 6 pridružitvi",
ki se nanašajo na predloženo gradivo:
/

71 Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX.
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Unlverza-1
Ne

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče
obveznosti Izpolnjene: /
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: /

81 Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev. /

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):
/
Nataša Belopavlovič
Državna sekretarka

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

dr. Vlado Dlmovskl
minister

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost /

poročevalec, št. 90

40

19. november 2001

Predlog zakona o

DELOVNIH

RAZMERJIH

(ZDR)

- druga obravnava - EPA 274 - II
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:

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
Številka: 110-07/97-2
Ljubljana, 15.11.2001
Vlada Republike Slovenije je na 50. seji dne 15.11.2001 določila
besedilo:

- dr. Vlado Dimovski, minister za deio, družino in socialne
zadeve,
- Nataša Belopavlovič, državna sekretarka v Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve,
- Irena Bečan, državna podsekretarka v Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve.

- PREDLOGA ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH - EU,
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 11.
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 10.3.1999 in
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije s
predlogom, da se uvrsti na decembrsko sejo Državnega zbora
Republike Slovenije.
Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o delovnih razmerjih - druga
obravnava.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

2. člen
(urejanje delovnih razmerij)

BESEDILO ČLENOV

Če ni s posebnim zakonom drugače določeno, ureja ta zakon
tudi delovna razmerja delavcev zaposlenih v državnih organih,
lokalnih skupnostih in v zavodih, drugih organizacijah ter
zasebnikih, ki opravljajo javno službo.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen zakona)

3. člen
(uporaba zakona)

(1) Ta zakon ureja delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o
zaposlitvi med delavcem in delodajalcem.

(1) Ta zakon se uporablja za delovna razmerja med delodajalci, ki
imajo sedež ali prebivališče v Republiki Sloveniji in pri njih
zaposlenimi delavci.

(2) Cilj zakona je preprečevanje brezposelnosti, vključevanje
delavcev v delovni proces ter zagotavljanje usklajenega poteka
tega procesa, pri čemer se upošteva pravica delavcev do
svobode dela, dostojanstva in varuje interese delavcev v
delovnem razmerju.

(2) Ta zakon se uporablja tudi za delovna razmerja med tujimi
delodajalci in delavci, sklenjena na podlagi pogodbe o zaposlitvi
na območju Republike Slovenije.
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(3) Za delavce, ki jih tuji delodajalec napoti na delo v Republiko
Slovenijo na podlagi pogodbe o zaposlitvi po tujem pravu, se
uporablja ta zakon v skladu z določbami, ki urejajo položaj
delavcev, napotenih na delo v Republiko Slovenijo.

zaradi okoliščin iz tretjega odstavka, je dokazno breme, da
različno obravnavo opravičujejo vrsta in narava dela, na strani
delodajalca.
(5) V primeru kršitve prepovedi diskriminacije je delodajalec
delavcu oziroma kandidatu odškodninsko odgovoren po splošnih
pravilih civilnega prava.

4. člen
(definicija delovnega razmerja)
(1) Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem,
v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni
proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno, nepretrgano
opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca.

7. člen
(omejitev avtonomije pogodbenih strank)

(2) V delovnem razmerju je vsaka od pogodbenih strank dolžna
izpolnjevati dogovorjene ter predpisane pravice, obveznosti in
odgovornosti.

(1) Pri sklepanju in prenehanju pogodbe o zaposlitvi in v času
trajarga delovnega razmerja sta delodajalec in delavec dolžna
upoštevati določbe tega in drugih zakonov, ratificiranih in
objavljenih mednarodnih pogodb, drugih predpisov, kolektivnih
pogodb in splošnih aktov delodajalca.

5. člen
(opredelitev delavca in delodajalca)

(2) S pogodbo o zaposlitvi oziroma s kolektivno pogodbo se
lahko določijo pravice, ki so za delavca ugodnejše, kot jih določa
ta zakon.

(1) Delavec po tem zakonu je vsaka fizična oseba, ki je v delovnem
razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko v primerih
iz 52., 53., 90., 118. in 154. člena tega zakona s kolektivno pogodbo
določi tudi drugače.

(2) Delodajalec po tem zakonu je pravna in fizična oseba ter drugi
subjekt, kot je državni organ, lokalna skupnost, podružnica tujega
podjetja, ter diplomatsko in konzularno predstavništvo, ki
zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi.

8. člen
(splošni akt delodajalca)

(3) Manjši delodajalec po tem zakonu je delodajalec, ki zaposluje
10 ali manj delavcev.

(1) Če pri posameznem delodajalcu ni organiziranega sindikata,
se s splošnim aktom delodajalca lahko določijo pravice, ki se v
skladu s tem zakonom lahko urejajo v kolektivnih pogodbah, če
so za delavca ugodnejše, kot jih določa zakon oziroma kolektivna
pogodba, ki zavezuje delodajalca.

(4) V zakonu uporabljena izraza delavec in delodajalec, zapisana
v moški spolni slovnični obliki, sta uporabljena kot nevtralna za
ženske in za moške.

(2) O vsebini predloga splošnega akta iz prejšnjega odstavka
mora delodajalec pred sprejemom akta neposredno obvestiti
delavce.

6. člen
(prepoved diskriminacije)
(1) Delodajalec ne sme iskalca zaposlitve (v nadaljnjem besedilu:
kandidata) pri zaposlovanju ali delavca v času trajanja delovnega
razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi, postavljati
v neenakopraven položaj zaradi spola, rase, barve kože, starosti,
zdravstvenega stanja oziroma invalidnosti, verskega, političnega
ali drugega prepričanja, članstva v sindikatu, nacionalnega in
socialnega porekla, družinskega statusa, premoženjskega stanja,
spolne usmerjenosti ali zaradi drugih osebnih okoliščin.

II. POGODBA O ZAPOSLITVI
1. SPLOŠNO
9. člen
(pogodba o zaposlitvi)

(2) Ženskam in moškim morajo biti zagotovljene enake možnosti
in enaka obravnava pri zaposlovanju, napredovanju,
usposabljanju, izobraževanju, prekvalifikaciji, plačah in drugih
prejemkih iz delovnega razmerja, odsotnostih z dela, delovnih
razmerah, delovnem času in odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

(1) S pogodbo o zaposlitvi se sklene delovno razmerje.
(2) Pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem
razmerju in vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega
razmerja, se začnejo uresničevati z dnem nastopa dela,
dogovorjenim v pogodbi o zaposlitvi. Delodajalec je dolžan delavca
prijaviti v obvezno pokojninsko in invalidsko, zdravstveno In
zavarovanje za primer brezposelnosti v skladu s posebnimi
predpisi in mu izročiti fotokopijo prijave v 15 dneh od nastopa
dela.

(3) Prepovedana je neposredna kot tudi posredna diskriminacija
zaradi spola, rase, starosti, zdravstvenega stanja oziroma
invalidnosti, verskega ali drugega prepričanja, spolne usmerjenosti
in nacionalnega porekla. Posredna diskriminacija obstaja, če
navidezno nevtralne določbe, kriteriji In praksa učinkujejo tako,
da postavljajo osebe določenega spola, rase, starosti,
zdravstvenega stanja oziroma invalidnosti, verskega ali drugega
prepričanja, spolne usmerjenosti ali nacionalnega porekla v slabši
položaj, razen če so te določbe, kriteriji in praksa objektivno
upravičeni ter ustrezni in potrebni.

(3) Če datum nastopa dela nI določen, se kot datum nastopa dela
šteje datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi.
(4) Pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem
razmerju In vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega
razmerja, se začnejo uresničevati z datumom nastopa dela tudi v
primeru, če delavec tega dne iz opravičenih razlogov ne začne
delati.

(4) Če kandidat oziroma delavec v primeru spora navaja dejstva,
ki opravičujejo domnevo, da je kršena prepoved diskriminacije

42

(5) Opravičeni razlogi po tem zakonu, zaradi katerih delavec ne
začne delati, so primeri, ko je delavec opravičeno odsoten z dela
po zakonu ali kolektivni pogodbi, lahko pa jih s pogodbo o zaposlitvi
določita tudi stranki sami.

2. OBLIKA POGODBE
15. člen
(pisnost pogodbe o zaposlitvi)
(1) Pogodba o zaposlitvi se sklene v pisni obliki.

10. člen
(pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas)

(2) Pisna pogodba o zaposlitvi se delavcu izroči ob njeni sklenitvi.

(1) Pogodba o zaposlitvi se sklepa za nedoločen čas, če s tem
zakonom ni drugače določeno.

(3) Če delavcu pisna pogodba o zaposlitvi ni izročena, lahko
zahteva njeno izročitev od delodajalca ter sodno varstvo v skladu
z 200. členom tega zakona.

(2) Če s pogodbo o zaposlitvi čas trajanja ni pisno določen oziroma
če pogodba o zaposlitvi za določen čas ni sklenjena v pisni obliki
ob nastopu dela, se domneva, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena
za nedoločen čas.

(4) Če stranki nista sklenili pogodbe o zaposlitvi v pisni obliki ali
če niso v pisni obliki izražene vse sestavine pogodbe o zaposlitvi
iz prvega odstavka 29. člena tega zakona, to ne vpliva na obstoj
in veljavnost pogodbe o zaposlitvi.

11. člen
(uporaba splošnih pravil civilnega prava)

16. člen
(domneva obstoja delovnega razmerja)

(1) Glede sklepanja, veljavnosti, prenehanja in drugih vprašanj
pogodbe o zaposlitvi, se smiselno uporabljajo splošna pravila
civilnega prava, če ni s tem ali z drugim zakonom drugače
določeno.

V primeru spora o obstoju delovnega razmerja med delavcem in
delodajalcem se domneva, da delovno razmerje obstaja, če je
delavec v dobri veri, da opravlja delo za delodajalca po pogodbi o
zaposlitvi, ter obstajajo elementi delovnega razmerja.

(2) Če obstajajo elementi delovnega razmerja v skladu s 4. in v
povezavi z 20. členom tega zakona, se delo ne sme opravljati na
podlagi pogodb civilnega prava, razen v primerih, ki jih določa
zakon.

3. STRANKE POGODBE

12. člen
(ničnost in izpodbojnost pogodbe o zaposlitvi)

17. člen
(splošno)

Pri določanju posledic ničnosti in izpodbojnosti pogodbe o
zaposlitvi se smiselno uporabljajo splošna pravila civilnega prava,
če ta zakon ne določa drugače.

Stranki pogodbe o zaposlitvi sta delodajalec in delavec.
18. člen
(delodajalec - pravna oseba)

13. člen
(uveljavljanje ničnosti pogodbe o zaposlitvi)

(1) Če je delodajalec pravna oseba, lokalna skupnost, podružnica
tuje družbe ali druge organizacije, nastopa v imenu delodajalca
njegov zastopnik, določen z zakonom ali aktom o ustanovitvi, ali
od njega pisno pooblaščena oseba.

(1) Na ničnost pogodbe o zaposlitvi pazi sodišče po uradni
dolžnosti, nanjo pa se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba.
(2) Ničnost pogodbe o zaposlitvi se uveljavlja pred pristojnim
delovnim sodiščem.

(2) Če je delodajalec državni organ, nastopa v imenu delodajalca
njegov predstojnik oziroma od njega pisno pooblaščena oseba,
če z zakonom ni drugače določeno.

(3) Pravica do uveljavljanja ničnosti pogodbe o zaposlitvi ne
preneha.

(3) Kadar se sklepa pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo,
nastopa v imenu delodajalca organ, določen z zakonom, aktom o
ustanovitvi ali statutom, če le tega ni, pa lastnik.

14. člen
(uveljavljanje izpodbojnosti pogodbe o zaposlitvi)
(1) Izpodbojnost pogodbe o zaposlitvi se uveljavlja pred pristojnim
delovnim sodiščem.

(4) Kadar se sklepa pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo v
času ustanavljanja delodajalca, nastopa v imenu delodajalca
ustanovitelj.

(2) Pravica zahtevati razveljavitev izpodbojne pogodbe preneha
s pretekom 30 dni od dneva, ko je upravičenec zvedel za razlog
izpodbojnosti oziroma od prenehanja sile.

19. člen
(sposobnost za sklenitev pogodbe o zaposlitvi)

(3) Pravica iz drugega odstavka preneha v vsakem primeru s
pretekom enega leta od dneva, ko je bila pogodba sklenjena.

(1) Pogodbo o zaposlitvi smejo skleniti osebe, ki so dopolnile
starost 15 let.
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24. člen
(izjeme od obveznosti objave)

(2) Pogodba o zaposlitvi z osebo, ki še ni dopolnila 15 let starosti,
je nična.

(1) Izjemoma se lahko pogodba o zaposlitvi sklene brez javne
objave, če gre za:
sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi med delavcem in
delodajalcem zaradi spremenjenih okoliščin,
obveznosti delodajalca iz naslova štipendiranja,
zaposlitev invalida po zakonu, ki ureja zaposlovanje invalidov,
zaposlitev za določen čas, ki po svoji naravi traja največ tri
mesece v koledarskem letu,
zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je pri delodajalcu
opravljala pripravništvo, oziroma ki je bila pri delodajalcu
zaposlena za določen čas,
zaposlitev za določen čas zaradi dela v prilagoditvenem
obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila pristojnega
organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij po
posebnem zakonu,
- zaposlitev s polnim delovnim časom osebe, ki je bila pri
delodajalcu zaposlena s krajšim delovnim časom,
zaposlitev družbenikov v pravni osebi,
zaposlitev družinskih članov delodajalca, ki je fizična oseba,
- zaposlitev voljenih in imenovanih funkcionarjev oziroma drugih
delavcev, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v
lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah,
društvih in njihovih zvezah,
poslovodne osebe, prokuriste,
druge primere, določene z zakonom.

20. člen
(pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi)
(1) Delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, mora izpolnjevati
pogoje za opravljanje dela, določene z zakonom, kolektivnimi
pogodbami oziroma zahtevane s strani delodajalca.
(2) Delodajalec je dolžan s splošnim aktom določiti pogoje za
opravljanje dela na posameznem delovnem mestu. Obveznost iz
prejšnjega stavka ne velja za manjše delodajalce.
(3) Invalid, ki je usposobljen za določena dela, ima zdravstveno
zmožnost za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za ta dela.
21. člen
(tuji državljani)
(1) Tujec ali oseba brez državljanstva lahko skleneta pogodbo o
zaposlitvi, če izpolnjujeta pogoje, določene s tem zakonom, in
pogoje, določene s posebnim zakonom, ki ureja zaposlovanje
tujcev.
(2) Pogodba o zaposlitvi, sklenjena v nasprotju s prejšnjim
odstavkom, je nična.

(2) Za družinske člane po tem členu se štejejo:
zakonec oziroma oseba, ki je zadnji dve leti pred sklenitvijo
pogodbe o zaposlitvi živela z delodajalcem v življenjski
skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in dolžinskih
razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo,
- otroci, posvojenci in pastorki,
- starši - oče, mati, očim in mačeha, posvojitelj ter
bratje in sestre.

4. POGODBENA SVOBODA
22. člen
(splošno)
Delodajalec ima ob upoštevanju zakonskih prepovedi pravico do
proste odločitve, s katerim kandidatom, ki izpolnjuje predpisane,
s kolektivno pogodbo dogovorjene oziroma od delodajalca
zahtevane pogoje za opravljanje dela (v nadaljnjem besedilu:
pogoje za opravljanje dela), bo sklenil pogodbo o zaposlitvi.

5.

25. člen
(enaka obravnava glede na spol)
(1) Delodajalec ne sme prostega delovnega mesta objaviti samo
za moške ali samo za ženske, razen, če je določen spol nujen
pogoj za opravljanje dela.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK PRI
SKLEPANJU POGODB O ZAPOSLITVI

(2) Objava prostega delovnega mesta tudi ne sme nakazovati,
da daje delodajalec pri zaposlitvi prednost določenemu spolu,
razen v primerih iz prejšnjega odstavka.

23. člen
(objava prostih delovnih mest)

26. člen
(pravice in obveznosti delodajalca)

(1) Delodajalec, ki zaposluje nove delavce, mora prosta delovna
mesta javno objaviti. Objava prostega delovnega mesta mora
vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo, ki ne sme
biti krajši od osmih dni.

(1) Delodajalec sme od kandidata zahtevati le predložitev dokazil
o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela.

(2) Za javno objavo se šteje tudi objava v uradnih prostorih Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu:
zavoda za zaposlovanje).

(2) Delodajalec pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi ne sme od
kandidata zahtevati podatkov o družinskem, zakonskem stanu,
podatkov o nosečnosti oziroma drugih podatkov, če niso v
neposredni zvezi z delovnim razmerjem.

(3) Če delodajalec objavi prosto delovno mesto tudi v sredstvih
javnega obveščanja, začne rok za prijavo teči z dnem zadnje
objave.

(3) Delodajalec ne sme pogojevati sklenitve pogodbe o zaposlitvi
s pridobitvijo podatkov iz prejšnjega odstavka ali z dodatnimi
pogoji v zvezi s prepovedjo nosečnosti ali odlogom materinstva
ali z vnaprejšnjim podpisom odpovedi pogodbe o zaposlitvi s
strani delavca.

(4) Delodajalec, ki ima zaposlene delavce za določen čas oziroma
s krajšim delovnim časom in zaposluje na prosta delovna mesta
za nedoločen čas oziroma s polnim delovnim časom, mora o
prostih delovnih mestih oziroma o javni objavi prostih delovnih
mest pravočasno obvestiti delavce na oglasnem mestu na sedežu
delodajalca.
poročevalec, št. 90

(4) Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi lahko delodajalec preizkusi
znanja oziroma sposobnosti kandidatov za opravljanje dela na
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delovnem mestu, za katerega se sklepa pogodba o zaposlitvi.
(5) Zaradi ugotovitve kandidatove zdravstvene zmožnosti za
opravljanje dela delodajalec na svoje stroške napoti kandidata na
predhodni zdravstveni pregled v skladu s predpisi o varnosti in
zdravju pri delu.

-

(6) Preizkus znanja oziroma sposobnosti kandidata ali ugotovitev
zdravstvene zmožnosti kandidata se ne sme nanašati na
okoliščine, ki niso v neposredni zvezi z delom na delovnem mestu,
za katerega se sklepa pogodba o zaposlitvi.

določilo o osnovni plači, ki pripada delavcu za opravljanje
dela po pogodbi o zaposlitvi, druge sestavine plače delavca,
plačilna obdobja ter način izplačevanja plače in o morebitnih
drugih plačilih,
določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega
dopusta,
dolžino odpovednih rokov,
navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca oziroma
splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca,
in
druge pravice in obveznosti v primerih določenih s tem
zakonom.

(7) Delodajalec mora pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za
nedoločen ali za določen čas seznaniti kandidata z delom, pogoji
dela ter pravicami in obveznostmi delavca in delodajalca, ki so
povezane z opravljanjem dela na delovnem mestu, za katerega
se sklepa pogodba o zaposlitvi.

(2) V pogodbi o zaposlitvi se glede vprašanj navedenih v sedmi,
osmi, deveti in deseti alinei prvega odstavka, stranki lahko
sklicujeta na veljavne zakone, kolektivne pogodbe oziroma splošne
akte delodajalca.

27. člen
(pravice in obveznosti kandidata)

30. člen
(neveljavna določila pogodbe o zaposlitvi)

(1) Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi je kandidat dolžan predložiti
delodajalcu dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela
in ga obvestiti o vseh njemu znanih dejstvih, pomembnih za delovno
razmerje, kot tudi o bolezni ali drugih okoliščinah, ki ga kakorkoli
onemogočajo ali bistveno omejujejo pri izvrševanju obveznosti iz
pogodbe ali ki lahko ogrožajo življenje ali zdravje oseb, s katerimi
pri izvrševanju svojih obveznosti prihaja v stik.

(1) Določilo v pogodbi o zaposlitvi, ki je v nasprotju s splošnimi
določbami o minimalnih pravicah in obveznostih pogodbenih
strank, določenimi z zakonom, kolektivno pogodbo oziroma
splošnim aktom delodajalca, je neveljavno.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe
zakona, kolektivnih pogodb oziroma splošnih aktov delodajalca,
s katerimi je delno določena vsebina pogodbe o zaposlitvi, kot
sestavni del te pogodbe.

(2) Kandidat ni dolžan odgovarjati na vprašanja, ki niso v
neposredni zvezi z delovnim razmerjem.
28. člen
(pravice neizbranega kandidata)

7. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

(1) Delodajalec mora v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o
zaposlitvi obvestiti neizbranega kandidata o tem, da ni bil izbran.

1. Obveznosti delavca

(2) Delodajalec je dolžan neizbranemu kandidatu na njegovo
zahtevo vrniti vse dokumente, ki mu jih je predložil kot dokaz za
izpolnjevanje zahtevanih pogojev za opravljanje dela.

a) Opravljanje dela

6. VSEBINA POGODBE

(1) Delavec mora vestno opravljati delo na delovnem mestu, za
katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, v času in na kraju, ki sta
določena za izvajanje dela, upoštevaje organizacijo dela in
poslovanja pri delodajalcu.

31. člen
(splošno)

29. člen
(sestavine pogodbe o zaposlitvi)

(2) V primerih, določenih z zakonom ali kolektivno pogodbo, mora
delavec opravljati tudi drugo delo.

(1) Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati:
- podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega
prebivališča oziroma sedeža,
datum nastopa dela; če datum nastopa dela ni določen, se
kot datum nastopa dela šteje datum sklenitve pogodbe o
zaposlitvi,
naziv delovnega mesta oziroma podatke o vrsti dela, za
katerega delavec sklepa pogodbo o zaposlitvi, s kratkim
opisom dela, ki ga mora opravljati po pogodbi o zaposlitvi,
- kraj opravljanja dela; če ni navedenega točnega kraja velja,
da delavec opravlja delo na sedežu delodajalca,
čas trajanja delovnega razmerja, če je sklenjena pogodba za
določen čas,
določilo ali gre za delovno razmerje s polnim ali krajšim
delovnim časom,
določilo o dnevnem ali tedenskem rednem delovnem času in
razporeditvi delovnega časa,
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32. člen
(upoštevanje delodajalčevih navodil)
Delavec njora upoštevati zahteve in navodila delodajalca v zvezi
z izpolnjevanjem pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega
razmerja.
33. člen
(spoštovanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu)
Delavec mora spoštovati in Izvajati predpise o varnosti in zdravju
pri delu ter pazljivo opravljati delo, da zavaruje svoje življenje in
zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb.
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(2) Konkurenčna klavzula se lahko dogovori najdlje za obdobje
dveh let po prenehanju pogodbe o zaposlitvi in le v primerih, ko
delavcu preneha pogodba o zaposlitvi po njegovi volji ali krivdi.

b) Obveznost obveščanja
34. člen
(obveznost obveščanja)

(3) Konkurenčna klavzula mora"biti določena z razumnimi
časovnimi omejitvami prepovedi konkuriranja in ne sme izključiti
možnosti primerne zaposlitve delavca.

(1) Delavec mora obveščati delodajalca o bistvenih okoliščinah,
ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih
pogodbenih obveznosti.

(4) Če konkurenčna klavzula ni izražena v pisni obliki, se šteje,
da ni dogovorjena.

(2) Delavec mora obveščati delodajalca o vsaki grozeči
nevarnosti za življenje ali zdravje ali za nastanek materialne škode,
ki jo zazna pri delu, in bi lahko nastala delodajalcu ali tretjim osebam.

39. člen
(nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule)

c) Prepoved škodljivega ravnanja

(1) Če spoštovanje konkurenčne klavzule po drugem odstavku
prejšnjega člena onemogoča pridobitev zaslužka, primerljivega
delavčevi prejšnji plači, mu mora delodajalec za ves čas
spoštovanja prepovedi mesečno izplačevati denarno
nadomestilo.

35. člen
(prepoved škodljivega ravnanja)
Delavec se je dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki glede na naravo
dela, ki ga opravlja pri delodajalcu, škodujejo ali bi lahko škodovala
delodajalčevim interesom.

(2) Denarno nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule
se mora določiti s pogodbo o zaposlitvi in znaša mesečno najmanj
tretjino povprečne mesečne plače delavca v zadnjih treh mesecih
pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi.

č) Obveznost varovanja poslovne skrivnosti
40. člen
(prenehanje konkurenčne klavzule)

36. člen
(varovanje poslovne skrivnosti)

(1) Delodajalec in delavec se lahko sporazumno dogovorita o
prenehanju veljavnosti konkurenčne klavzule.

(1) Delavec ne sme izkoriščati za svojo osebno uporabo ali izdati
tretjemu delodajalčevih poslovnih skrivnosti, ki jih kot take določi
delodajalec, in ki so bile delavcu zaupane ali s katerimi je bil
seznanjen na drug način.

(2) Če delavec odpove pogodbo o zaposlitvi, ker je delodajalec
huje kršil določila pogodbe o zaposlitvi, konkurenčna klavzula
preneha veljati, če delavec v roku enega meseca od dneva
prenehanja pogodbe o zaposlitvi prejšnjemu delodajalcu pisno
izjavi, da ni vezan s konkurenčno klavzulo.

(2) Za poslovno skrivnost se štejejo tudi podatki, za katere je
očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje %vedela
nepooblaščena oseba. Delavec je odgovoren za kršitev, če je
vedel ali bi moral vedeti za tak značaj podatkov.

2. Obveznosti delodajalca

d) Prepoved konkurence

a) Obveznost zagotavljanja dela

37. člen
(konkurenčna prepoved -zakonska prepoved
konkurenčne dejavnosti)

41. člen
(zagotavljanje dela)
(1) Delodajalec mora delavcu zagotoviti delo, za katerega sta se
stranki dogovorili v pogodbi o zaposlitvi.

(1) Med trajanjem delovnega razmerja delavec ne sme brez
soglasja delodajalca za svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati
poslov, ki sodijo v dejavnost delodajalca in pomenijo ali bi lahko
pomenili za delodajalca konkurenco.

(2) Če ni drugače dogovorjeno, mora delodajalec delavcu
zagotoviti vsa potrebna sredstva in delovni material, da lahko
nemoteno izpolnjuje svoje obveznosti, in mu omogočiti prost
dostop do poslovnih prostorov.

(2) Delodajalec lahko zahteva povrnitev škode, nastale z
delavčevim ravnanjem, v roku treh mesecev od dneva, ko je
zvedel za opravljanje dela ali sklenitev posla, oziroma v roku treh
let od dokončanja dela ali sklenitve posla.
i

b) Obveznost plačila

38. člen
(konkurenčna klavzula - pogodbena prepoved
konkurenčne dejavnost^

42. člen
(obveznost plačila)
Delodajalec mora delavcu zagotoviti ustrezno plačilo za opravljanje
dela v skladu z določbami 124. do 127., 130. do 132. in 134. člena
tega zakona.

(1) Če delavec pri svojem delu ali v zvezi z delom pridobiva
tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze, lahko
delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi dogovorita prepoved
opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega
razmerja (v nadaljnjem besedilu: konkurenčna klavzula).
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(2) Če se spremenijo pogoji iz tretje, pete in šeste alinee prvega
odstavka 29.člena ter v primerih iz 89. člena tega zakona, se
sklene nova pogodba o zaposlitvi.

c) Obveznost zagotavljanja varnih delovnih razmer
43. člen
(vame delovne razmere)

(3) Pogodba se spremeni oziroma nova pogodba velja, če na to
pristane tudi nasprotna stranka.

Delodajalec mora zagotavljati pogoje za varnost in zdravje
delavcev v skladu s posebnimi predpisi o varnosti in zdravju pri
delu.

48. člen
(sprememba pogodbe v primerih odpovedi s strani
delodajalca)

d) Obveznost varovanja delavčeve osebnosti
Če delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz razlogov iz prvega
odstavka 87. člena tega zakona in obstajajo pogoji za nadaljevanje
dela delavca pod spremenjenimi pogoji ali na drugem delu, se
nova pogodba o zaposlitvi sklene v skladu z določbami 89.člena
tega zakona.

44. člen
(splošno)
Delodajalec mora varovati in spoštovati delavčevo osebnost ter
upoštevati in ščititi delavčevo zasebnost.

49. člen
(vpliv spremenjenega zakona, kolektivne pogodbe ali
splošnega akta na spremembo pogodbe o zaposlitvi)

45. člen
(varovanje dostojanstva delavca pri delu)

Ne glede na spremembo zakona, kolektivne pogodbe ali
splošnega akta delodajalca delavec ohrani vse tiste pravice, ki
so ugodneje določene v pogodbi o zaposlitvi, v kolikor se pogodba
ne spremeni.

(1) Delodajalec je dolžan zagotavljati takšno delovno okolje, v
katerem noben delavec ne bo izpostavljen neželjenemu ravnanju
spolne narave ali drugemu na spolu temelječem vedenju, ki žali
dostojanstvo moških in žensk pri delu, s strani delodajalca,
predpostavljenih ali sodelavcev.

50. člen
(oblika spremembe pogodbe)

(2) Odklonitev ravnanj iz prejšnjega odstavka s strani prizadetega
delavca ne sme biti razlog za diskriminacijo pri zaposlovanju in
delu.

Določba 15. člena tega zakona se uporablja tudi v primeru
spremembe pogodbe o zaposlitvi ali sklenitve nove pogodbe o
zaposlitvi.

(3) Če delavec v primeru spora navaja dejstva, ki opravičujejo
domnevo, da je delodajalec ravnal v nasprotju s prejšnjima
odstavkoma, je dokazno breme na strani delodajalca.

9. SUSPENZ POGODBE

46. člen
(varstvo delavčevih osebnih podatkov)

51. člen
(suspenz pogodbe o zaposlitvi)

(1) Osebni podatki delavcev se lahko zbirajo, obdelujejo,
uporabljajo in dostavljajo tretjim osebam samo, če je to določeno
s tem ali drugim zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja
pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim
razmerjem.

(1) V primerih, ko delavec zaradi prestajanja zaporne kazni ali
izrečenega vzgojnega, varnostnega ali varstvenega ukrepa, zaradi
katerega ne more opravljati dela manj kot šest mesecev, zaradi
služenja vojaškega roka ali opravljanja nadomestne civilne službe,
pripora in v drugih primerih, ki jih določa zakon, začasno preneha
opravljati delo, pogodba o .zaposlitvi ne preneha veljati in je
delodajalec ne sme odpovedati razen, če so podani razlogi za
izredno odpoved ali če je uveden postopek za prenehanje
delodajalca - suspenz pogodbe o zaposlitvi.

(2) Osebne podatke delavcev lahko zbira, obdeluje, uporablja in
dostavlja tretjim osebam samo delodajalec ali delavec, ki ga
delodajalec za to posebej pooblasti.
(3) Osebni podatki delavcev, za zbiranje katerih ne obstoji več
zakonska podlaga, se morajo takoj zbrisati in prenehati uporabljati.

(2) Med suspenzom pogodbe o zaposlitvi mirujejo pogodbene in
druge pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja, ki so
neposredno vezane na opravljanje dela.

(4) Določbe prejšnjih odstavkov se uporabljajo tudi za osebne
podatke kandidatov.

8.

(3) Delavec se ima pravico in dolžnost vrniti na delo najkasneje v
roku petih dni po prenehanju razlogov za suspenz pogodbe. S
tem dnem preneha suspenz pogodbe. Če se delavec v
predpisanem roku neupravičeno ne vrne na delo in mu je izrečena
izredna odpoved v skladu s peto alineo 110. člena tega zakona,
traja suspenz pogodbe do začetka učinkovanja izredne odpovedi.

SPREMEMBA ALI SKLENITEV NOVE POGODBE
O ZAPOSLITVI ZARADI SPREMENJENIH
OKOLIŠČIN
47. člen
(splošno)

(1) Spremembo pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove pogodbe
o zaposlitvi lahko predlaga katerakoli stranka.
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10. POSEBNOSTI POGODB O ZAPOSLITVI
1. Pogodba o zaposlitvi za določen čas

tudi po poteku časa, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi,
se šteje, da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen
čas.
55. člen
(obveznosti pogodbenih strank)

52. člen
(pogodba o zaposlitvi za določen čas)
(1) Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene za določen čas, če gre
za:
izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas,
nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
začasno povečan obseg dela,
zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno
dovoljenje za določen čas, razen v primeru osebnega
delovnega dovoljenja,
poslovodne osebe,
- opravljanje sezonskega dela,
- delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi
priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo,
oziroma izobraževanja,
zaposlitev za določen čas zaradi dela v prilagoditvenem
obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila pristojnega
organa, izdane v postopku priznavanja kvalifikacij po
posebnem zakonu,
opravljanje javnih del oziroma vključitev v ukrepe aktivne
politike zaposlovanja v skladu z zakonom,
pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano,
- delo, potrebno v času uvajanja novih programov, nove
tehnologije ter drugih tehničnih in tehnoloških izboljšav
delovnega procesa ali zaradi usposabljanja delavcev,
voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki
so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih
skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih
in njihovih zvezah,
druge primere, ki jih določa zakon oziroma kolektivna pogodba.
(2) S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko določi, da
manjši delodajalec lahko sklepa pogodbe o zaposlitvi za določen
čas, ne glede na omejitve iz prejšnjega odstavka.
53. člen
(omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen
čas)
(1) Pogodbo o zaposlitvi se sklene za omejen čas, ki je potreben,
da se delo v primerih, navedenih v prvem odstavku prejšnjega
člena, opravi.
(2) Delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o
zaposlitvi za določen čas z istim delavcem in za isto delo, katerih
neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti, razen v primerih,
ki jih določa zakon ter v primerih iz druge, četrte, pete in dvanajste
alinee prvega odstavka prejšnjega člena tega zakona.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, je v primerih iz desete alinee
prvega odstavka prejšnjega člena s kolektivno pogodbo na ravni
dejavnosti lahko določeno drugače.
(4) Trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve
neprekinjenega dveletnega obdobja iz prejšnjega odstavka.
54. člen
(posledice nezakonito sklenjene pogodbe o zaposlitvi
za določen čas)
Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju
z zakonom ali kolektivno pogodbo ali če ostane delavec na delu
poročevalec, št. 90

V času trajanja delovnega razmerja za določen čas imata
pogodbeni stranki enake pravice in obveznosti kot v delovnem
razmerju za nedoločen čas, če s tem zakonom ni določeno
drugače.
56. člen
(sezonsko delo)
(1) Delavec, ki po pogodbi o zaposlitvi za določen čas opravlja
sezonska dela oziroma delo v neenakomerni razporeditvi
delovnega časa brez presledka najmanj tri mesece v letu in pri
tem opravi več ur kot je določeno za delo s polnim delovnim
časom, lahko zahteva, da se mu ure preračunajo v delovne dni s
polnim delovnim časom.
(2) Po prejšnjem odstavku izračunani delovni dnevi se štejejo v
delavčevo delovno dobo, tako kot če bi jih prebil na delu. Pri tem
skupna delovna doba v koledarskem letu ne sme presegati 12
mesecev.
2.

Pogodba o zaposlitvi med delavcem in
delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja
dela delavcev drugemu uporabniku
57. člen
(splošno)

(1) Delodajalec, ki lahko v skladu s predpisi o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti na podlagi pogodbe o
koncesiji opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu
delodajalcu (v nadaljnjem besedilu: uporabniku), sklene s temi
delavci pogodbo o zaposlitvi.
(2) Delodajalec iz prejšnjega odstavka ne sme napotiti delavcev
na delo k drugemu uporabniku:
v primerih, ko bi šlo za nadomeščanje pri uporabniku
zaposlenih delavcev, ki stavkajo,
- v primerih, ko je uporabnik v predhodnem obdobju 12 mesecev
odpovedal pogodbe o zaposlitvi večjemu številu pri njem
zaposlenih delavcev,
- v primerih, ko gre za delovna mesta, pri katerih iz ocene
tveganja uporabnika izhaja, da so delavci, ki opravljajo delo
na teh delovnih mestih, izpostavljeni nevarnostim in
tveganjem, zaradi katerih se določajo ukrepi zmanjševanja
oz. omejevanja časovne izpostavljenosti, ter
- v drugih primerih, ki se lahko določijo s kolektivno pogodbo
na ravni dejavnosti.
(3) Uporabnik mora pred sklenitvijo dogovora iz 61. člena tega
zakona, delodajalca seznaniti z obstojem okoliščin iz prve in druge
alinee prejšnjega odstavka.
58. člen
(zaposlitev za nedoločen ali določen čas)
(1) Pogodba o zaposlitvi po prejšnjem členu se sklene za
nedoločen čas ali za določen čas.

(2) Predčasno prenehanje potrebe po delu delavca pri uporabniku
v posameznem primeru, ne sme biti razlog za prenehanje pogodbe
o zaposlitvi.

(5) Letni dopust izrablja delavec v skladu z dogovorom med
delodajalcem in uporabnikom.
3. Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom

59. člen
(časovna omejitev opravljanja dela pri uporabniku)

63. člen
(krajši delovni čas)

Delodajalec ne sme zagotavljati dela delavca uporabniku
neprekinjeno ali s prekinitvami do enega meseca, dalj kot eno
leto, če gre ves čas za opravljanje istega dela z istim delavcem.

(1) Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene tudi za delovni čas,
krajši od polnega delovnega časa.

60. člen
(posebnosti pogodbe o zaposlitvi)

(2) Za krajši delovni čas se šteje čas, ki je krajši od polnega
delovnega časa, ki velja pri delodajalcu.

(1) V pogodbi o zaposlitvi se delavec in delodajalec dogovorita,
da bo delavec opravljal delo pri drugih uporabnikih, na kraju in v
času, ki je določen z napotitvijo delavca na delo k uporabniku.

(3) Delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni
čas, ima pogodbene in druge pravice in obveznosti iz delovnega
razmerja kot delavec, ki dela polni delovni čas in jih uveljavlja
sorazmerno času, za katerega je sklenil delovno razmerje, razen
tistih, za katere zakon določa drugače.

(2) Delodajalec in delavec v pogodbi o zaposlitvi določita, da bo
višina plače in nadomestila odvisna od dejanskega opravljanja
dela pri uporabnikih, upoštevaje kolektivne pogodbe in splošne
akte, ki zavezujejo posameznega uporabnika.

(4) Delavec ima pravico do letnega dopusta v minimalnem trajanju
v skladu s 155. členom tega zakona.

(3) Delodajalec in delavec se v pogodbi o zaposlitvi dogovorita
tudi o višini nadomestila plače za čas predčasnega prenehanja
dela pri uporabniku oziroma za čas, ko delodajalec delavcu ne
zagotavlja dela pri uporabniku, ki ne more biti nižje od 70%
minimalne plače.

(5) Delavec ima pravico do sodelovanja pri upravljanju v skladu s
posebnim zakonom.
(6) Če v pogodbi o zaposlitvi ni drugače dogovorjeno, delodajalec
delavcu, ki dela krajši delovni čas, ne sme naložiti dela preko
dogovorjenega delovnega časa razen v primerih iz 140.člena
tega zakona.

61. člen
(dogovor med uporabnikom in delodajalcem,
napotitev delavca)

64. člen
(sklenitev pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas z
več delodajalci)

(1) Uporabnik mora pred začetkom dela delavca obvestiti
delodajalca o vseh pogojih za opravljanje dela, ki jih mora
izpolnjevati delavec, in mu predložiti oceno tveganja za nastanek
poškodb in zdravstvenih okvar.

(1) Delavec lahko sklene pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni
čas z več delodajalci in tako doseže poln delovni čas, določen z
zakonom.

(2) Delodajalec in uporabnik pred začetkom dela delavca pri
uporabniku skleneta pisen dogovor, v katerem podrobneje določita
medsebojne pravice in obveznosti ter pravice in obveznosti
delavca in uporabnika..

(2) Delavec se mora sporazumeti z delodajalci o delovnem času,
o načinu izrabe letnega dopusta in o drugih odsotnostih z dela.
(3) Delodajalci, pri katerih je delavec zaposlen s krajšim delovnim
časom, so dolžni delavcu zagotoviti sočasno izrabo letnega
dopusta in drugih odsotnosti z dela razen, če bi jim to povzročilo
škodo.

(3) V skladu z dogovorom med delodajalcem in uporabnikom
mora biti delavec z napotitvijo na delo k uporabniku pisno obveščen
o pogojih dela pri uporabniku in pravicah ter obveznostih, ki so
neposredno vezane na opravljanje dela.

(4) Obveznosti delodajalca in delavca iz drugega odstavka so
sestavina pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom.

62. člen
(pravice, obveznosti in odgovornosti uporabnika in
delavca)

65. člen
(krajši delovni čas v posebnih primerih)

(1) Delavec mora opravljati delo po navodilih uporabnika.

(1) Delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o
zdravstvenem zavarovanju, ali predpisi o starševskem dopustu,
ima pravice iz socialnega zavarovanja kot če bi delal polni delovni
čas.

(2) Uporabnik in delavec, morata v času opravljanja dela delavca
pri uporabniku, upoštevati določbe tega zakona, kolektivnih
pogodb, ki zavezujejo uporabnika oziroma splošnih aktov
uporabnika glede tistih pravic in obveznosti, ki so neposredno
vezane na opravljanje dela.

(2) Delavec iz prejšnjega odstavka, ki dela krajši delovni čas, ima
pravico do plačila za delo po dejanski delovni obveznosti ter
druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja kot delavec,
ki dela polni delovni čas, če s tem zakonom ni drugače določeno.

(3) Če uporabnik krši obveznosti po prejšnjem odstavku, ima
delavec pravico odkloniti opravljanje dela.
(4) Če delavec krši obveznosti po prvem odstavku, so te kršitve
možen razlog za ugotavljanje disciplinske odgovornosti oziroma
za odpoved pogodbe o zaposlitvi pri delodajalcu.
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4. Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu

11. SPREMEMBA DELODAJALCA

66. člen
(splošno)

72. člen
(sprememba delodajalca)

(1) Kot delo na domu se šteje delo, ki ga delavec opravlja na
svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so izven delovnih
prostorov delodajalca.

(1) Če pride zaradi pravnega prenosa podjetja ali dela podjetja,
izvedenega na podlagi zakona, drugega predpisa, pravnega posla
oziroma pravnomočne sodne odločbe ali zaradi združitve, do
spremembe delodajalca, preidejo pogodbene in druge pravice in
obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih imeli delavci na dan
prenosa pri delodajalcu prenosniku, na delodajalca prevzemnika.

(2) S pogodbo o zaposlitvi se delodajalec in delavec lahko
dogovorita, da bo delavec opravljal delo, ki sodi v dejavnost
delodajalca ali, ki je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca,
na domu.

(2) Pravice in obveznosti iz kolektivne pogodbe, ki je zavezovala
delodajalca prenosnika, mora delodajalec prevzemnik v primeru
iz prejšnjega odstavka zagotavljati delavcem najmanj eno leto,
razen če kolektivna pogodba preneha veljati pred potekom enega
leta ali če je pred potekom enega leta sklenjena nova kolektivna
pogodba.

(3) Delodajalec je dolžan pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela
na domu posredovati inšpekciji za delo v osmih dneh po sklenitvi
pogodbe.
67. člen
(pravice, obveznosti in pogoji)

(3) Če se pri delodajalcu prevzemniku iz objektivnih razlogov
poslabšajo pravice iz pogodbe o zaposlitvi in delavec zato odpove
pogodbo o zaposlitvi, ima delavec enake pravice, kot če pogodbo
o zaposlitvi odpove delodajalec iz poslovnih razlogov. Pri določanju
odpovednega roka in pravice do odpravnine se upošteva delovna
doba delavca pri obeh delodajalcih.

Pravice, obveznosti in pogoji, ki so oovisni od narave dela na
domu, se uredijo med delodajalcem in delavcem s pogodbo o
zaposlitvi.

(4) Delodajalec prenosnik skupaj z delodajalcem prevzemnikom
odškodninsko odgovarja za terjatve delavcev, nastale do datuma
prenosa, ter za terjatve, nastale zaradi odpovedi po prejšnjem
odstavku.

68. člen
(obveznosti delodajalca)
(1) Delavec ima pravico do nadomestila za uporabo svojih
sredstev pri delu na domu. Višino nadomestila določita delavec in
delodajalec s pogodbo o zaposlitvi.

(5) Če delavec odkloni prehod in dejansko opravljanje dela pri
delodajalcu prevzemniku, mu lahko delodajalec prenosnik izredno
odpove pogodbo o zaposlitvi.

(2) Delodajalec je dolžan zagotavljati vame pogoje dela na domu.

(6) Če delodajalec prenosnik začasno prenese na podlagi
pravnega posla podjetje na delodajalca prevzemnika, po
prenehanju veljavnosti tega pravnega posla preidejo pogodbene
in druge pravice in obveznosti iz delovnih razmerij delavcev
ponovno na delodajalca prenosnika oziroma na delodajalca novega prevzemnika.

69. člen
(prepoved dela na domu)
Inšpektor za delo delodajalcu prepove organiziranje dela na domu,
če je delo na domu škodljivo oziroma če obstaja nevarnost, da
postane škodljivo za delavce, ki delajo na domu, ali za življenjsko
in delovno okolje, kjer se delo opravlja.
•

73. člen
(obveščanje in posvetovanje s sindikati)

70. člen
(dela, ki se ne morejo opravljati na domu)

(1) Delodajalec prenosnik in delodajalec prevzemnik morata
najmanj 30 dni pred prenosom obvestiti sindikate pri delodajalcu
o:
- datumu ali predlaganemu datumu prenosa,
- o razlogih za prenos,
pravnih, ekonomskih in socialnih posledicah prenosa za
delavce ter
- o predvidenih ukrepih za delavce.

Zakon ali drug predpis lahko določi dela, ki se ne smejo opravljati
kot delo na domu.
5. Pogodba o zaposlitvi s poslovodnimi osebami
71. člen
(splošno)

(2) Delodajalec prenosnik in delodajalec prevzemnik se morata z
namenom, da se doseže sporazum, najmanj 15 dni pred prenosom
s sindikati iz prejšnjega odstavka posvetovati o pravnih,
ekonomskih in socialnih posledicah prenosa in o predvidenih
ukrepih za delavce.

Če poslovodne osebe sklepajo pogodbo o zaposlitvi, lahko v
pogodbi o zaposlitvi stranki drugače uredita pravice, obveznosti
in odgovornosti iz delovnega razmerja v zvezi s:
- pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen čas,
delovnim časom,
zagotavljanjem odmorov in počitkov,
plačilom za delo,
- disciplinsko odgovornostjo,
prenehanjem pogodbe o zaposlitvi.
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(3) Če ni sindikata pri delodajalcu, morajo biti delavci, ki jih prenos
zadeva, neposredno obveščeni v roku in o okoliščinah prenosa,
v skladu s prvim odstavkom.
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4. Odpoved pogodbe o zaposlitvi

12. PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI

A) Splošno

74. člen
(načini prenehanja)

79. člen
(splošno)

Pogodba o zaposlitvi preneha veljati:
s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
s smrtjo delavca ali delodajalca - fizične osebe,
s sporazumno razveljavitvijo,
z redno ali izredno odpovedjo,
s sodbo sodišča,
po samem zakonu, v primerih, ki jih določa ta zakon,
v drugih primerih, ki jih določa zakon.

(1) Pogodbeni stranki lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi z
odpovednim rokom - redna odpoved.
(2) V primerih, določenih v zakonu, lahko pogodbeni stranki
odpovesta pogodbo o zaposlitvi brez odpovednega roka -izredna
odpoved.

75. člen
(vrnitev dokumentov in izdaja potrdila)

(3) Vsaka stranka lahko odpove pogodbo o zaposlitvi le v celoti.

(1) Ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi, je delodajalec na zahtevo
delavca dolžan, najkasneje v roku treh dni, vrniti delavcu vse
njegove dokumente ter mu izdati tudi potrdilo o vrsti dela, ki ga je
opravljal.

80. člen
(dopustnost odpovedi)
(1) Delavec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi brez
obrazložitve.

(2) Delodajalec ne sme v potrdilu navesti ničesar, kar bi delavcu
otežilo sklepanje nove pogodbe o zaposlitvi.

(2) Delodajalec lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi, če
obstaja utemeljen razlog za redno odpoved.

1. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas

(3) Delavec in delodajalec lahko izredno odpovesta pogodbo o
zaposlitvi v primerih oziroma iz razlogov določenih z zakonom.

76. člen
(splošno)

(4) Redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razlogov iz
6. člena tega zakona, je neveljavna.

Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, preneha veljati s
potekom roka, za katerega je bila sklenjena, oziroma ko je
dogovorjeno delo opravljeno ali s prenehanjem razloga, zaradi
katerega je bila sklenjena.

(5) Redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani
delavca, podana zaradi grožnje, prevare s strani delodajalca ali v
zmoti, je neveljavna.

2.

81. člen
(dokazno breme)

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi smrti
delavca oziroma delodajalca - fizične osebe

(1) Če redno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delodajalec, je
dolžan dokazati utemeljen razlog odpovedi.

77. člen
(splošno)

(2) Utemeljen razlog, ki opravičuje izredno odpoved, je dolžna
dokazati tista stranka, ki izredno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi.

(1) Pogodba o zaposlitvi preneha veljati s smrtjo delavca.
82. člen
(postopek pred odpovedjo s strani delodajalca)

(2) Pogodba o zaposlitvi preneha veljati s smrtjo delodajalca fizične osebe.

(1) Pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega
razloga mora delodajalec pisno opozoriti delavca na izpolnjevanje
obveznosti in možnost odpovedi v primeru ponovitve kršitve.

3. Sporazumna razveljavitev

(2) Pred redno odpovedjo iz osebnega ali krivdnega razloga in
pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi mora delodajalec
delavcu omogočiti zagovor, upoštevaje smiselno prvi in drugi
odstavek 173. člena, razen če obstajajo okoliščine, zaradi katerih
bi bilo od delodajalca neupravičeno pričakovati, da delavcu to
omogoči oziroma če delavec to izrecno odkloni ali če se
neopravičeno ne odzove povabilu na zagovor.

78. člen
(splošno)
(1) Pogodbo o zaposlitvi lahko stranki kadarkoli razveljavita s
pisnim sporazumom, ki mora vsebovati določbo o posledicah, ki
nastanejo delavcu zaradi sporazumne razveljavitve pri
uveljavljanju pravic iz naslova zavarovanja za primer
brezposelnosti.
(2) Sporazum, ki ni sklenjen v pisni obliki, je neveljaven.
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(2) Redno ali izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi mora
delodajalec delavcu vročiti osebno praviloma v prostorih
delodajalca oziroma na naslovu prebivališča, s katerega delavec
dnevno prihaja na delo.

83. člen
(vloga sindikata ali delavskega predstavništva)
(1) Delodajalec mora o nameravani redni ali izredni odpovedi
pogodbe o zaposlitvi pisno obvestiti sindikat pri delodajalcu,
katerega član je delavec, če delavec ni član sindikata oziroma pri
delodajalcu ni sindikata, pa svet delavcev oziroma delavskega
zaupnika.

(3) Če delavca ni najti na naslovu prebivališča, s katerega delavec
dnevno prihaja na delo ali nima stalnega ali začasnega prebivališča
v Republiki Sloveniji ali odkloni vročitev, se odpoved pogodbe o
zaposlitvi objavi na oglasnem mestu na sedežu delodajalca. Po
preteku osem delovnih dni se šteje vročitev za opravljeno.

(2) Sindikat oziroma organi iz prejšnjega odstavka morajo podati
svoje mnenje v roku osmih dni, v primeru nameravane izredne
odpovedi pogodbe o zaposlitvi pa v roku treh dni. Če svojega
mnenja v navedenem roku ne podajo, se šteje, da odpovedi ne
nasprotujejo.

(4) Redno ali izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča delavec
delodajalcu po pravilih pravdnega postopka.
B) Redna odpoved

(3) Sindikat oziroma organi iz prvega odstavka lahko nasprotujejo
odpovedi, če menijo, da zanjo ni utemeljenih razlogov ali da
postopek ni bil izveden skladno s tem zakonom. Svoje
nasprotovanje morajo pisno obrazložiti.

a. Odpovedni razlogi

84. člen
(nasprotovanje odoovedi)

87. člen
(razlogi za redno odpoved)

(1) Če sindikat oziroma organ iz prejšnjega člena nasprotuje
redni odpovedi iz osebnega razloga ali iz krivdnega razloga ali
izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi in delavec pri delodajalcu
zahteva zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi
zaradi odpovedi, prenehanje pogodbe o zaposlitvi ne učinkuje do
poteka roka za arbitražno oziroma sodno varstvo.

(1) Delodajalec lahko delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi, kadar
ni možno nadaljevanje delovnega razmerja:
če preneha potreba za opravljanje določenega dela pod pogoji
določenimi v pogodbi o zaposlitvi zaradi ekonomskih,
organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov
na strani delodajalca (poslovni razlog), ali
če delavec zaradi svojega vedenja, pomanjkanja znanja ali
zmožnosti ali zaradi neizpolnjevanja posebnih pogojev
določenih z zakonom, ni sposoben izvrševati pogodbenih ali
drugih obveznosti iz delovnega razmerja (osebni razlog), ali
če delavec krši pogodbene obveznosti ali druge obveznosti
iz delovnega razmerja (krivdni razlog).

(2) Če se delavec in delodajalec sporazumeta o reševanju spora
pred arbitražo, se zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o
zaposlitvi zaradi odpovedi podaljša do izvršljive arbitražne
odločitve.
(3) Če delavec v sodnem postopku uveljavlja nezakonitost
odpovedi pogodbe o zaposlitvi v primerih iz prvega odstavka in
najkasneje ob vložitvi tožbe predlaga sodišču izdajo začasne
odredbe, se zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o
zaposlitvi zaradi odpovedi podaljša do odločitve sodišča o predlogu
za izdajo začasne odredbe.

(2) Delodajalec mora v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz
poslovnega ali osebnega razloga preveriti ali je možno zaposliti
delavca pod spremenjenimi pogoji ali na drugih delih oziroma ali
ga je mogoče dokvalificirati oziroma prekvalificirati za drugo delo.
Če ta možnost obstaja, mora delodajalec delavcu ponuditi
sklenitev spremenjene pogodbe.

(4) Delodajalec lahko v času zadržanja učinkovanja prenehanja
pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi do izvršljive arbitražne
odločitve oziroma do odločitve sodišča o predlogu za izdajo
začasne odredbe prepove delavcu opravljati delo, vendar mu
mora v tem času zagotavljati nadomestilo plače v višini polovice
povprečne delavčeve plače v zadnjih treh mesecih pred
odpovedjo.

(3) Delodajalec mora ravnati v skladu s prejšnjim odstavkom le v
primeru, če pogodba o zaposlitvi, ki se odpoveduje, traja več kot
šest mesecev. Obveznost iz prejšnjega odstavka ne velja za
manjše delodajalce.
(4) Odpoved mora pogodbena stranka podati najkasneje v 30
dneh od seznanitve z razlogi, ki utemeljujejo redno odpoved in
najkasneje v šestih mesecih od nastanka razloga.

85. člen
(oblika in vsebina odpovedi)

88. člen
(neutemeljeni odpovedni razlogi)

(1) Redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi morata biti
izraženi v pisni obliki.

Kot neutemeljeni razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi
se štejejo:
začasna odsotnost z dela zaradi nezmožnosti za delo zaradi
bolezni ali poškodbe ali nege družinskih članov po predpisih
o zdravstvenem zavarovanju ali odsotnost z dela zaradi izrabe
starševskega dopusta po predpisih o starševstvu;
vložitev tožbe ali udeležba v postopku zoper delodajalca
zaradi zatrjevanja kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz
delovnega razmerja pred arbitražnimi, sodnimi ali upravnimi
organi;
članstvo v sindikatu;

(2) Delodajalec mora navesti odpovedni razlog in ga pisno
obrazložiti ter opozoriti delavca na pravno varstvo in na njegove
pravice iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti.
86. člen
(vročitev odpovedi)
(1) Redna ali izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi mora biti
vročena pogodbeni stranki, ki se ji odpoveduje pogodbo o
zaposlitvi.
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93. člen
(denarno nadomestilo namesto odpovednega roka)

udeležba v sindikalnih dejavnostih izven delovnega časa;
udeležba v sindikalnih dejavnostih med delovnim časom v
dogovoru z delodajalcem;
kandidatura za funkcijo delavskega predstavnika in sedanje
ali preteklo opravljanje te funkcije;
rasa, barva kože, spol, starost, invalidnost, zakonski stan,
družinske obveznosti, nosečnost, versko in politično
prepričanje, nacionalno ali socialno poreklo.

Delodajalec in delavec se lahko dogovorita za denarno
nadomestilo namesto odpovednega roka.
94. člen
(pravice in obveznosti strank v času odpovednega
roka)

89. člen
(odpoved s ponudbo nove pogodbe)

Če odpove pogodbo o zaposlitvi delodajalec, ima delavec v času
odpovednega roka pravico do odsotnosti z dela zaradi iskanja
nove zaposlitve s pravico do nadomestila plače v trajanju najmanj
dve uri na teden.

(1) Kadar delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi in delavcu
istočasno predlaga sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi v skladu
z drugim odstavkom 87. člena tega zakona, se uporabljajo določbe
tega zakona, ki se nanašajo na redno odpoved pogodbe o
zaposlitvi.

c

(2) Delavec se mora izjasniti o sklenitvi nove pogodbe o zaposlitvi
v roku 30 dni od sprejema ponudbe.

95. člen
(večje število delavcev)

(3) Če delavec v primerih iz prejšnjega odstavka sprejme ponudbo
delodajalca, nima pravice do odpravnine, obdrži pa pravico
izpodbijati pred pristojnim sodiščem utemeljenost odpovednega
razloga.

(1) Delodajalec, ki ugotovi, da bo zaradi poslovnih razlogov postalo
nepotrebno delo v obdobju 30 dni:
- najmanj 10 delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 20
in manj kot 100 delavcev,
najmanj10% delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje najmanj
100 vendar manj kot 300 delavcev,
najmanj 30 delavcev pri delodajalcu, ki zaposluje 300 ali več
delavcev, je dolžan izdelati program razreševanja presežnih
delavcev.

b. Odpovedni roki
90. člen
(odpovedni roki)
Delavec in delodajalec lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi v
zakonsko ali pogodbeno določenem odpovednem roku, pri
določitvi katerega morata pogodbeni stranki upoštevati minimalni
čas trajanja odpovednega roka, določen s tem zakonom razen,
če je za manjše delodajalce, s kolektivno pogodbo na ravni
dejavnosti, drugače dogovorjeno.

(2) Program iz prejšnjega odstavka je dolžan pripraviti tudi
delodajalec, ki ugotovi, da bo zaradi poslovnih razlogov v obdobju
treh mesecev postalo nepotrebno delo 20 ali več delavcev.
iVfoK
96. člen
(obveznost obveščanja in posvetovanja z delavskimi
predstavniki)

91. člen
(minimalni odpovedni roki)

(1) Delodajalec mora o razlogih za prenehanje potreb po delu
delavcev, številu in kategorijah vseh zaposlenih delavcev, o
predvidenih kategorijah presežnih delavcev, o predvidenem roku,
v katerem bo prenehala potreba po delu delavcev, ter o predlaganih
kriterijih za določitev presežnih delavcev pisno čimprej obvestiti
reprezentativni sindikat pri delodajalcu, če tega ni pa svet delavcev
ali delavskega zaupnika.

(1) Če odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delavec, je odpovedni
rok en mesec. S pogodbo o zaposlitvi ali kolektivno pogodbo je
lahko dogovorjen daljši odpovedni rok, vendar ne daljši kot pet
mesecev.
(2) Če odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delodajalec je minimalni
odpovedni rok:
en mesec, če ima delavec manj kot dve leti delovne dobe pri
delodajalcu,
dva meseca, če ima delavec najmanj dve leti delovne dobe
pri delodajalcu,
• tri mesece, če ima delavec najmanj pet let delovne dobe pri
delodajalcu,
- štiri mesece, če ima delavec najmanj 15 let delovne dobe pri
delodajalcu,
pet mesecev, če ima delavec najmanj 25 let delovne dobe pri
delodajalcu.

(2) Delodajalec se mora predhodno, z namenom, da doseže
sporazum, posvetovati s sindikatom oziroma organi določenimi v
prejšnjem odstavku o predlaganih kriterijih za določitev presežnih
delavcev, pri pripravi programa razreševanja presežnih delavcev
pa o možnih načinih za preprečitev in omejitev števila odpovedi
ter o možnih ukrepih za preprečitev in omilitev škodljivih posledic.
(3) Kopijo pisnega obvestila iz prvega odstavka mora delodajalec
poslati zavodu za zaposlovanje.
97. člen
(obveznost obveščanja zavoda za zaposlovanje)

92. člen
(tek odpovednega roka)

(1)0 postopku ugotavljanja prenehanja potreb po delu večjega
števila delavcev, o opravljenem posvetovanju po prejšnjem členu,
o razlogih za prenehanje potreb po delu delavcev, številu in

Odpovedni rok začne teči naslednji dan po vročitvi odpovedi.
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d.

kategorijah vseh zaposlenih delavcev, o predvidenih kategorijah
presežnih delavcev ter o predvidenem roku, v katerem bo
prenehala potreba po delu, mora delodajalec pisno obvestiti zavod
za zaposlovanje.

101. člen
(stečaj, sodna likvidacija)

(2) Kopijo pisnega obvestila iz prejšnjega odstavka mora
delodajalec poslati sindikatom oziroma organom iz prvega
odstavka prejšnjega člena.

(1) V stečajnem postopku ali postopku likvidacije, ki jo izvede
sodišče, lahko stečajni oziroma likvidacijski upravitelj s 15
dnevnim odpovednim rokom odpove pogodbe o zaposlitvi
zaposlenim delavcem, katerih delo je zaradi začetka stečajnega
postopka oziroma likvidacije pri delodajalcu postalo nepotrebno.

(3) Delodajalec lahko odpove pogodbe o zaposlitvi presežnim
delavcem upoštevaje sprejeti program razreševanja presežnih
delavcev vendar ne pred potekom 30 dnevnega roka od izpolnitve
obveznosti iz prvega odstavka.

(2) Stečajni oziroma likvidacijski upravitelj mora pred odpovedjo
pogodb o zaposlitvi večjemu številu delavcev izpolniti obveznosti
iz prvega in tretjega odstavka 96. člena tega zakona in se s
sindikatom oziroma organi, določenimi v prvem odstavku 96. člena,
posvetovati o možnih načinih za preprečitev in omejitev števila
odpovedi in o možnih ukrepih za preprečitev in omilitev škodljivih
posledic.

98. člen
(program razreševanja presežnih delavcev)
(1) Program razreševanja presežnih delavcev mora vsebovati:
razloge za prenehanje potreb po delu delavcev;
ukrepe za preprečitev ali kar največjo omejitev prenehanja
delovnega razmerja delavcev, pri čemer mora delodajalec
preveriti možnosti nadaljevanja zaposlitve pod spremenjenimi
pogoji;
seznam presežnih delavcev;
ukrepe in kriterije za izbiro ukrepov za omilitev škodljivih
posledic prenehanja delovnega razmerja kot so: ponudba
zaposlitve pri drugem delodajalcu, zagotovitev denarne
pomoči, zagotovitev pomoči za začetek samostojne
dejavnosti, dokup zavarovalne dobe.

102. člen
(prodaja dolžnika v stečaju)
Če se v stečajnem postopku proda dolžnik kot pravna oseba,
imajo delavci, ki so jim bile v stečajnem postopku odpovedane
pogodbe o zaposlitvi, prednostno pravico do zaposlitve pri
delodajalcu, če izpolnjujejo pogoje za opravljanje dela.

(2) Program razreševanja presežnih delavcev mora biti finančno
ovrednoten.

103. člen
(prisilna poravnava v stečaju)
Če je stečajni postopek ustavljen zaradi potrjene prisilne
poravnave v stečaju, imajo delavci, ki so jim bile v stečajnem
postopku odpovedane pogodbe o zaposlitvi, prednostno pravico
do zaposlitve pri delodajalcu, če izpolnjujejo pogoje za opravljanje
dela.

99. člen
(kriteriji za določitev presežnih delavcev)
(1) Pri določanju kriterijev za določitev presežnih delavcev, se
upoštevajo zlasti naslednji kriteriji:
strokovna izobrazba delavca oziroma usposobljenost za delo
in potrebna dodatna znanja in zmožnosti,
delovne izkušnje,
delovna uspešnost,
- delovna doba,
zdravstveno stanje in
- socialno stanje delavca.

104. člen
(prisilna poravnava)
(1) V primeru potrjene prisilne poravnave lahko upravitelj v prisilni
poravnavi s 30 dnevnim odpovednim rokom odpove pogodbe o
zaposlitvi največ takšnemu številu delavcev, kot je določeno v
programu o prenehanju delovnih razmerij zaradi finančne
reorganizacije.

(2) Pri določitvi delavcev, katerih delo postane nepotrebno, imajo
ob enakih kriterijih, prednost pri ohranitvi zaposlitve tisti delavci s
slabšim socialnim položajem.

(2) Upravitelj v prisilni poravnavi mora pred odpovedjo pogodb o
zaposlitvi večjemu številu delavcev izpolniti obveznosti iz 96.člena
tega zakona.

(3) Začasna odsotnost delavca z dela zaradi bolezni ali
poškodbe, nege družinskega člana ali težje prizadetega invalida,
starševskega dopusta, ter nosečnost, ne sme biti kriterij za
določanje presežnih delavcev.

105. člen
(pravica do odpravnine)
Delavci, ki jim je odpovedana pogodba o zaposlitvi v stečajnem
postopku, postopku likvidacije, ki jo izvede sodišče, ali v primeru
potrjene prisilne poravnave, imajo pravico do odpravnine po 108.
členu tega zakona.

100. člen
(sodelovanje in vloga zavoda za zaposlovanje)
(1) Delodajalec je dolžan obravnavati in upoštevati morebitne
predloge zavoda za zaposlovanje o možnih ukrepih za preprečitev
ali kar največjo omejitev prenehanja delovnega razmerja delavcev
in ukrepih za omilitev škodljivih posledic prenehanja delovnega
razmerja.

106. člen
(prednostna pravica do poplačila terjatev delavcev)
(1) Delavcem, ki jim je odpovedana pogodba o zaposlitvi zaradi
začetka stečajnega postopka, likvidacije, ki jo izvede sodišče ali
potrjene prisilne poravnave, se prednostno zagotovi, kot strošek
postopka, pravica do poplačila:

(2) Na zahtevo zavoda za zaposlovanje delodajalec ne sme
odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavcem pred potekom 60
dnevnega roka od izpolnitve obveznosti iz prvega odstavka 97.
člena tega zakona.
poročevalec, št. 90
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plač in nadomestil plač za obdobje zadnjih treh mesecev
pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi,
odškodnine za poškodbo pri delu, ki jo je delavec utrpel pri
dolžniku, ter za poklicne bolezni;
nadomestila plače za čas neizrabljenega rednega letnega
dopusta za tekoče koledarsko leto,
odpravnine.

a. Izredna odpoved delodajalca
110. člen
(razlogi na strani delavca)

V drugih primerih uvedbe postopkov za prenehanje delodajalca
lahko delodajalec v skladu z določbami tega zakona o odpovedi
pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov redno odpove pogodbe
o zaposlitvi zaposlenim delavcem.

Delodajalec lahko delavcu izredno odpove pogodbo o zaposlitvi:
če delavec krši pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega
razmerja in ima kršitev vse znake kaznivega dejanja,
če delavec naklepoma ali iz hude malomarnosti huje krši
pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja,
če je delavcu po pravnomočni odločbi prepovedano opravljati
določena dela v delovnem razmerju ali če mu je izrečen
vzgojni, varnostni ali varstveni ukrep zaradi katerega ne more
opravljati dela dalj kot šest mesecev ali če mora biti zaradi
prestajanja zaporne kazni več kot šest mesecev odsoten z
dela,
če delavec ne opravi uspešno poskusnega dela,
če se delavec v roku petih delovnih dni po prenehanju razlogov
za suspenz pogodbe o zaposlitvi neopravičeno ne vrne na
delo,
če delavec v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe
ne spoštuje navodil pristojnega zdravnika oziroma pristojne
zdravniške komisije ali če opravlja pridobitno dejavnost ali brez
odobritve pristojnega zdravnika oziroma pristojne zdravniške
komisije odpotuje iz kraja svojega bivanja.

e. Odpravnina

b. Izredna odpoved delavca

(2) Prednostno poplačilo v primerih iz prve, tretje in četrte alinee
prejšnjega odstavka se zagotavlja v višini zneska, kot ga zagotavlja
Jamstveni sklad RS.
(3) Če pravice iz prejšnjega odstavka niso izplačane delavcu ob
prenehanju pogodbe o zaposlitvi, jih imajo pravico uveljavljati pri
Jamstvenem skladu RS v skladu z zakonom.
(4) Delodajalec mora o pravici iz prejšnjega odstavka obvestiti
delavca v odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
107. člen
(drugi primeri prenehanja delodajalca)

108. člen
(odpravnina)

111. člen
(razlogi na strani delodajalca)

(1) Delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih
razlogov, je dolžan izplačati delavcu odpravnino. Osnova za
izračun odpravnine je delavčeva povprečna plača v zadnjlti šestih
mesecih pred odpovedjo.

(1) Delavec lahko v osmih dneh po tem, ko predhodno pisno
opomni delodajalca na izpolnitev obveznosti in o kršitvah pisno
obvesti inšpektorja za delo, izredno odpove pogodbo o zaposlitvi,
če:
mu delodajalec več kot dva meseca ni zagotavljal dela in mu
tudi ni izplačal zakonsko določenega nadomestila plače,
mu ni bilo omogočeno opravljanje dela zaradi odločbe pristojne
inšpekcije o prepovedi opravljanja delovnega procesa ali
prepovedi uporabe sredstev za delo dalj kot 30 dni in mu
delodajalec ni plačal zakonsko določenega nadomestila plače,
mu je delodajalec vsaj dva meseca izplačeval bistveno
zmanjšano plačilo za delo,
mu delodajalec trikrat zaporedoma ali v obdobju 6 mesecev
ni izplačal plačila za delo ob zakonsko oziroma pogodbeno
dogovorjenem roku,
- delodajalec ni zagotavljal varnosti In zdravja delavcev pri delu
in je delavec od delodajalca predhodno zahteval odpravo
grozeče neposredne in neizogibne nevarnosti za življenje ali
zdravje,
- ga je delodajalec žalil ali se nasilno vedel do njega ali če kljub
njegovim opozorilom ni preprečil takega ravnanja s strani
drugih delavcev,
mu delodajalec ne zagotavlja enake obravnave glede na spol,
delodajalec ni zagotovil varstva pred spolnim nadlegovanjem
v skladu s 45. členom tega zakona.

(2) Delavcu pripada odpravnina v višini:
1/5 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri
delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do
15 let;
1/3 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri
delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu nad 15 do 25 let
oziroma
1/2 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri
delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu nad 25 let.
C) Izredna odpoved
109. člen
(splošno)
(1) Delavec ali delodajalec lahko Izredno odpovesta pogodbo o
zaposlitvi, če obstajajo razlogi, določeni s tem zakonom in če ob
upoštevanju vseh okoliščin In interesov obeh pogodbenih strank
ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do Izteka odpovednega
roka oziroma do poteka časa, za katerega je bila sklenjena
pogodba o zaposlitvi.

(2) Delavec je v primeru odpovedi zaradi ravnanj iz prejšnjega
odstavka upravičen do odpravnine, določene za primer redne
odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, in do
odškodnine najmanj v višini izgubljenega plačila za čas
odpovednega roka.

(2) Izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi mora pogodbena
stranka podati najkasneje v 15 dneh od seznanitve z razlogi, ki
utemeljujejo Izredno odpoved, in najkasneje v šestih mesecih od
nastanka razloga.
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115. člen
(večkratno pravno varstvo pred odpovedjo)

D. Posebno pravno varstvo pred odpovedjo
112. člen
(predstavniki delavcev)

Če je posameznemu delavcu zaradi njegovega statusa
zagotovljeno večkratno varstvo pred odpovedjo, velja močnejše
pravno varstvo.

(1) Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi:
članu sveta delavcev, delavskemu zaupniku, delavskemu
direktorju, članu nadzornega sveta, ki predstavlja delavce,
predstavniku delavcev v svetu zavoda ter
imenovanemu ali voljenemu sindikalnemu zaupniku,
brez soglasja organa, katerega član je, ali sindikata, razen če je
to soglasje nadomeščeno z odločitvijo sodišča ali če so podani
razlogi za izredno odpoved ali zaradi postopka za prenehanje
delodajalca ali prisilne poravnave.

5.

116. člen
(prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe
sodišča)
(1) Če sodišče ugotovi, da je odpoved delodajalca nezakonita,
delavec pa ne želi nadaljevanja delovnega razmerja, na predlog
delavca ugotovi trajanje delovnega razmerja vendar najdalj do
odločitve sodišča prve stopnje, prizna delavcu delovno dobo in
druge pravice iz delovnega razmerja ter delavcu prizna
odškodnino po pravilih civilnega prava.

(2) Varstvo pred odpovedjo za osebe iz prejšnjega odstavka traja
ves čas opravljanja njihove funkcije in še eno leto po njenem
prenehanju.
113. člen
(starši)

(2) Če upoštevaje vse okoliščine in interes obeh pogodbenih
strank, sodišče ugotovi, da nadaljevanje delovnega razmerja ne
bi bilo več mogoče, lahko odloči enako kot v prejšnjem odstavku,
tudi ne glede na predlog delavca.

(1) Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavki
v času nosečnosti ter ves čas, ko doji otroka, in staršem, v času,
ko izrabljajo starševski dopust v obliki polne odsotnosti z dela.
(2) Delavcem v času iz prejšnjega odstavka ne more prenehati
delovno razmerje zaradi odpovedi delodajalca. Če delodajalec ob
izreku odpovedi ne ve za nosečnost delavke, velja posebno
pravno varstvo pred odpovedjo, če delavka takoj oziroma v
primeru ovir, ki niso nastale po njeni krivdi, takoj po prenehanju leteh, obvesti delodajalca o svoji nosečnosti, kar dokazuje s
predložitvijo zdravniškega potrdila.

(3) Delavec lahko zahtevo iz prvega odstavka uveljavlja do
zaključka glavne obravnave pred sodiščem prve stopnje.
(4) Sodišče določi dan prenehanja delovnega razmerja tudi v
primeru, ko ena od pogodbenih strank izpodbija pogodbo o
zaposlitvi in sodišče ugotovi, da je pogodba neveljavna.
6. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi po samem zakonu

(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka delodajalec
lahko odpove pogodbo o zaposlitvi in delavcu lahko preneha
delovno razmerje, po predhodnem soglasju inšpektorja za delo,
če so podani razlogi za izredno odpoved ali zaradi uvedbe
postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave.

117. člen
(prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi ugotovljene
invalidnosti in prenehanja veljavnosti delovnega
dovoljenja)

114. člen
(invalidi in odsotni z dela zaradi bolezni)

(1) Pogodba o zaposlitvi preneha veljati po samem zakonu, ko je
delavcu vročena odločba o ugotovljeni invalidnosti I. kategorije
postala pravnomočna.

(1) Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi
delovnemu invalidu zaradi ugotovljene invalidnosti II. ali III.
kategorije ali iz poslovnega razloga, razen če mu ni možno
zagotoviti drugega ustreznega dela ali dela s krajšim delovnim
časom v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju.

(2) Pogodba o zaposlitvi, ki jo sklene tujec ali oseba brez
državljanstva, preneha veljati po samem zakonu z dnem
prenehanja veljavnosti delovnega dovoljenja.

(2) Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi invalidu,
ki nima statusa delovnega invalida iz poslovnega razloga, razen
če mu ni možno zagotoviti ustreznega dela v skladu s predpisi o
usposabljanju in zaposlovanju invalidov.

III.

PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZ
DELOVNEGA RAZMERJA

1. OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA

(3) Varstvo po prejšnjih dveh odstavkih ne velja v primerih uvedbe
postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave.

118. člen
(splošno)

(4) Delavcem, ki so ob poteku odpovednega roka v primeru
odpovedi pogodbe o zaposlitvi delodajalca iz poslovnih in osebnih
razlogov, odsotni z dela zaradi začasne nezmožnosti za delo
zaradi bolezni ali poškodbe, preneha delovno razmerje z dnem
ugotovitve zdravstvene zmožnosti za delo, najkasneje pa s
potekom treh mesecev po Izteku odpovednega roka.
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Prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi
sodbe sodišča

(1) Z zakonom, drugim predpisom ali kolektivno pogodbo na ravni
dejavnosti se lahko določi, da sklene pogodbo o zaposlitvi kot
pripravnik kdor prvič začne opravljati delo ustrezno vrsti in stopnji
svoje strokovne izobrazbe ter z namenom, da se usposobi za
samostojno opravljanje dela v delovnem razmerju.
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2. POSKUSNO DELO

(2) Vajenec, ki uspešno konča program poklicnega izobraževanja,
je usposobljen za samostojno opravljanje dela v delovnem
razmerju, ustrezno'vrsti in stopnji njegove poklicne izobrazbe.

123. člen
(poskusno delo)

119. člen
(trajanje pripravništva)

(1) V pogodbi o zaposlitvi se delavec in delodajalec lahko
dogovorita o poskusnem delu.

(1) Pripravništvo lahko traja največ eno leto, če zakon ne določa
drugače.

(2) Poskusno delo traja največ šest mesecev. Poskusno delo se
lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z dela

(2) Pripravništvo se lahko sorazmerno podaljša, če pripravnik
dela s krajšim delovnim časom od polnega, vendar največ za
šest mesecev.

(3) V času trajanja poskusnega dela lahko delavec odpove
pogodbo o zaposlitvi s sedem dnevnim odpovednim rokom.

(3) Trajanje pripravništva se podaljša za čas opravičene
odsotnosti z dela, ki traja dlje kot 20 delovnih dni, razen za čas
letnega dopusta.

(4) Na podlagi ugotovitve o neuspešno opravljenem poskusnem
delu lahko delodajalec ob poteku poskusnega dela izredno odpove
pogodbo o zaposlitvi.

(4) Trajanje pripravništva se lahko na predlog mentorja skrajša,
vendar le do polovice prvotno določenega trajanja.

(5) V času trajanja poskusnega dela delodajalec delavcu ne sme
odpovedati pogodbe o zaposlitvi razen, če so podani razlogi za
izredno odpoved ali zaradi postopka za prenehanje delodajalca
ali prisilne poravnave.

120. člen
(izvajanje pripravništva)

3. PLAČILO ZA DELO

(1) V času trajanja pripravništva mora delodajalec pripravniku po
programu zagotavljati usposabljanje za samostojno opravljanje
dela.

124. člen
(vrsta plačil)

(2) Z zakonom, drugim predpisom ali kolektivno pogodbo na ravni
dejavnosti se določi trajanje in potek pripravništva ter program,
mentorstvo in način spremljanja in ocenjevanja pripravništva.

(1) Plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi je sestavljeno iz plače,
ki mora biti vedno v denarni obliki in morebitnih drugih vrst plačil,
ki so lahko tudi v nedenarni obliki, če je tako določeno s kolektivno
pogodbo. Pri plači mora delodajalec upoštevati minimum, določen
z zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje
delodajalca.

(3) Ob koncu pripravništva mora pripravnik opraviti izpit, ki je
sestavni in zaključni del pripravništva in se opravlja pred iztekom
pripravniške dobe.

(2) Če se s pogodbo o zaposlitvi določi plačilo, ki ni le v denarju in
delodajalec ne poravna tega plačila na določen dan, ima delavec
pravico zahtevati izplačilo v denarju tudi za ta del plačila.

121. člen
(omejitev odpovedi pripravniku s strani delodajalca)
V času trajanja pripravništva delodajalec pripravniku ne sme
odpovedati pogodbe o zaposlitvi razen, če so podani razlogi za
izredno odpoved ali v primeru uvedbe postopka za prenehanje
delodajalca ali prisilne poravnave.

(3) Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno
uspešnost in dodatkov.
125. člen
(osnovna plača, delovna uspešnost, dodatki)

122. člen
(volontersko pripravništvo)

(1) Osnovna plača se določi upoštevaje zahtevnost dela, za
katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi.

(1) Če se pripravništvo v skladu s posebnim zakonom lahko
opravlja, ne da bi delavec in delodajalec sklenila pogodbo o
zaposlitvi - volontersko pripravništvo, se za pripravnika uporabljajo
določbe tega zakona o trajanju in Izvajanju pripravništva, o
omejenosti delovnega časa, odmorih In počitkih, odškodninski
odgovornosti ter zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu v skladu
s posebnim zakonom.

(2) Delovna uspešnost delavca se določi upoštevaje
gospodarnost, kvaliteto in obseg opravljanja dela, za katerega je
delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi.
(3) Dodatki se določijo za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz
razporeditve delovnega časa in sicer za nočno delo, nadurno
delo, delo v nedeljo, delo na praznike in dela proste dneve po
zakonu. Osnova za izračun dodatkov je osnovna plača delavca
za polni delovni čas, oziroma ustrezna urna postavka.

(2) Pogodba o volonterskem opravljanju pripravništva mora biti
sklenjena v pisni obliki.
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126. člen
(višina dodatkov)

po 108.členu tega zakona oziroma znesek za dokup pokojninske
dobe nižji od zneska odpravnine po prejšnjem odstavku.

(1) Delavcu pripadajo dodatki za delo v posebnih pogojih dela, ki
izhajajo iz razporeditve delovnega časa:
za nočno delo,
za delo preko polnega delovnega časa,
za delo v nedeljo,
za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

130. člen
(enako plačilo žensk in moških)
(1) Delodajalec je dolžan za enako delo in za delo enake vrednosti
izplačati enako plačilo delavcem ne glede na spol.
(2) Določila pogodbe o zaposlitvi, kolektivne pogodbe oziroma
splošnega akta delodajalca, ki so v nasprotju s prejšnjim
odstavkom, so neveljavna.

(2) Višina dodatkov iz prejšnjega odstavka se določi s kolektivno
pogodbo na ravni dejavnosti.
(3) Dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na dela proste
dneve po zakonu se med seboj izključujeta.

131. člen
(plačilni dan)

(4) Dodatki se obračunavajo le za čas, ko je delavec delal v
pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada.

(1) Plača se plačuje za plačilna obdobja, ki ne smejo biti daljša od
enega meseca.

127. člen
(povračila stroškov v zvezi z delom)

(2) Plača se izplača najkasneje 18 dni po preteku plačilnega
obdobja.

(1) Delodajalec mora delavcu zagotoviti povračilo stroškov za
prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo
stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na
službenem potovanju.

(3) Če je plačilni dan dela prosti dan, se plača izplača najkasneje
prvi naslednji delovni dan.
(4) Delodajalec je dolžan pisno predhodno obvestiti delavce o
plačilnem dnevu in vsakokratni spremembi plačilnega dne.

(2) Če višina povračila stroškov iz prvega odstavka ni določena
s kolektivno pogodbo s splošno veljavnostjo, se določi z izvršilnim
predpisom.

(5) Morebitna plačila v naravi se zagotavljajo na dogovorjen način
glede na vrsto dela in obstoječe običaje.

128. člen
(regres)

132. člen
(kraj in način izplačila plače)

(1) Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega
dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne
plače.

(1) Delodajalec je dolžan delavcu izplačati plačo do konca
plačilnega dne na običajnem izplačilnem mestu.

(2) Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1.julija
tekočega koledarskega leta.

(2) Če se plača izplačuje preko bančnega računa delavca ali na
drug brezgotovinski način, mora biti delavcu plača na razpolago
na določen plačilni dan, razen če se stranki ne dogovorita drugače.

(3) S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru
nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa,
vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

(3) Delodajalec je dolžan izdati delavcu ob vsakem izplačilu plače
ter do 31. januarja novega koledarskega leta pisni obračun plače
in nadomestila plače za plačilno obdobje oziroma za preteklo
koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo
davkov in prispevkov.

(4) V primeru, da ima delavec pravico le do sorazmernega dela
letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa.

(4) Stroški v zvezi z izplačevanjem plače bremenijo delodajalca.
129. člen
(odpravnina ob upokojitvi)

133. člen
(zadrževanje in pobot izplačila plače)

(1) V primeru upokojitve pripada delavcu ob odpovedi pogodbe o
zaposlitvi, odpravnina v višini dveh povprečnih mesečnih plač v
Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh
povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je
to za delavca ugodneje.

(1) Delodajalec lahko zadrži izplačevanje plače delavcu samo v
zakonsko določenih primerih. Vsa določila pogodbe o zaposlitvi,
ki določajo druge načine zadrževanja izplačila, so neveljavna.
(2) Delodajalec ne sme svoje terjatve do delavca brez njegovega
pisnega soglasja pobotati s svojo obveznostjo plačila.

(2) Delavec ni upravičen do odpravnine po prejšnjem odstavku,
če ima pravico do odpravnine po 108.členu tega zakona in v
primeru, če je delodajalec zanj financiral dokup pokojninske dobe.
Delavec je upravičen do izplačila razlike, če je znesek odpravnine

(3) Delavec ne more dati soglasja iz prejšnjega odstavka pred
nastankom delodajalčeve terjatve.
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134. člen
(nadomestilo plače)

136. člen
(udeležba pri dobičku)

(1) Delavec ima pravico do nadomestila plače za čas odsotnosti
v primerih in v trajanju določenem z zakonom ter v primerih
odsotnosti z dela, ko ne dela iz razlogov na strani delodajalca.

Delavec in delodajalec se lahko dogovorita, da ima delavec pravico
do deleža dobička. Ta delež se določi na osnovi dobička v
poslovnem letu, izračunan v skladu z zakonom.

(2) Delodajalec je dolžan izplačati nadomestilo plače v primerih
odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta, plačane odsotnosti
zaradi osebnih okoliščin, izobraževanja, z zakonom določenih
praznikov in dela prostih dni in ko delavec ne dela iz razlogov na
strani delodajalca.

137. člen
(plačilo pripravnikom)
(1) Delavec-pripravnik ima pravico do plače najmanj v višini 70%
osnovne plače za delo, za opravljanje katerega je sklenil pogodbo
o zaposlitvi kot pripravnik in do drugih osebnih prejemkov.

(3) Delodajalec izplačuje nadomestilo plače iz lastnih sredstev v
primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali
poškodbe, ki ni povezana z delom, in sicer do 30 delovnih dni za
posamezno odsotnost z dela, vendar največ za 120 delovnih dni
v koledarskem letu. V primerih nezmožnosti za delo delavca zaradi
poklicne bolezni ali poškodbe pri delu, izplačuje delodajalec
nadomestilo plače delavcu iz lastnih sredstev do 30 delovnih dni
za vsako posamezno odsotnost z dela. V času daljše odsotnosti
z dela izplača delodajalec nadomestilo plače v breme
zdravstvenega zavarovanja.

(2) Plača pripravnika ne sme biti nižja od minimalne plače,
določene z zakonom.

4. DELOVNI ČAS
138. člen
(polni delovni čas)

(4) Če gre za dve ali več zaporednih odsotnosti z dela zaradi iste
bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, do 30 delovnih dni,
pa traja v posameznem primeru prekinitev med eno in drugo
odsotnostjo manj kot deset delovnih dni, izplača delodajalec za
čas nadaljnje odsotnosti od prekinitve dalje, nadomestilo plače v
breme zdravstvenega zavarovanja.

(1) Polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden.
(2) Z zakonom oziroma s kolektivno pogodbo se lahko določi kot
polni delovni čas, delovni čas, ki je krajši od 40 ur na teden,
vendar ne manj kot 36 ur na teden.

(5) Delodajalec izplača v breme drugega zavezanca nadomestilo
plače tudi v drugih primerih, če je tako določeno z zakonom ali
drugim predpisom.

(3) Z zakonom ali drugim predpisom v skladu z zakonom, ali s
kolektivno pogodbo se lahko določi za delovna mesta, pri katerih
obstajajo večje nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare,
polni delovni čas, ki traja manj kot 36 ur na teden.

(6) Če delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile, je upravičen
do polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal,
vendar ne manj kot 70% minimalne plače.

(4) Če polni delovni čas ni določen z zakonom ali kolektivno
pogodbo, se šteje kot polni delovni čas, delovni čas 40 ur na
teden.

(7) Če s tem zakonom, drugim zakonom ali posebnim predpisom
ni določeno drugače, delavcu pripada nadomestilo plače v višini
njegove povprečne mesečne plače iz zadnjih treh mesecev
oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih. V kolikor delavec
v celotnem obdobju zadnjih treh mesecev ni prejel vsaj ene
mesečne plače, mu pripada nadomestilo plače v višini minimalne
plače.

139. člen
(nadurno delo)
(1) Delavec je dolžan na zahtevo delodajalca opravljati delo preko
polnega delovnega časa - nadurno delo:
v primerih izjemno povečanega obsega dela,
če je potrebno nadaljevanje delovnega ali proizvodnega
procesa, da bi se preprečila materialna škoda ali nevarnost
za življenje in zdravje ljudi,
če je nujno, da se odvrne okvara na delovnih sredstvih, ki bi
povzročila prekinitev dela,
če je potrebno, da se zagotovi varnost ljudi in premoženja ter
varnost prometa
in v drugih primerih, določenih z zakonom ali kolektivno
pogodbo.

(8) V primeru odsotnosti z dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe,
ki ni povezana z delom, znaša višina nadomestila plače delavcu,
ki bremeni delodajalca, 80% plače delavca v preteklem mesecu
za polni delovni čas.
(9) Delodajalec je delavcu dolžan izplačati nadomestilo plače za
tiste dneve in za toliko ur, kolikor znaša delovna obveznost delavca
na dan, ko zaradi opravičenih razlogov ne dela.
135. člen
(nastanitev med delovnim razmerjem)

(2) Nadurno delo lahko traja največ osem ur na teden, največ 20
ur na mesec in največ 180 ur na leto. Delovni dan lahko traja
največ deset ur. Dnevna, tedenska in mesečna časovna omejitev
se lahko upošteva kot povprečna omejitev v obdobju določenem
z zakonom ali kolektivno pogodbo in ne sme biti daljše od šestih
mesecev.

če ima po pogodbi o zaposlitvi delavec dogovorjeno nastanitev
kot obliko plačila, ima pravico do nastanitve ves čas trajanja
delovnega razmerja kot tudi v času, ko ne opravlja svojega dela
in ima pravico do nadomestila plače.
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140. člen
(dodatno delo v primerih naravne ali druge nesreče)

delovnega časa posameznega delavca oziroma tri dni pred
razporeditvijo delovnega časa več kot 10 delavcev.

Delavec je dolžan opravljati delo preko polnega ali dogovorjenega
krajšega delovnega časa na svojem delovnem mestu ali druga
dela v zvezi z odpravljanjem ali preprečevanjem posledic, v
primerih naravne ali druge nesreče ali ko se ta nesreča
neposredno pričakuje. Tako delo lahko traja dokler je nujno, da se
rešijo človeška življenja, obvaruje zdravje ljudi ali prepreči
nepopravljiva materialna škoda.

(4) Pri enakomerni razporeditvi polni delovni čas ne sme biti
razporejen na manj kot štiri dni v tednu.
(5) Zaradi narave ali organizacije dela ali potreb uporabnikov je
delovni čas lahko neenakomerno razporejen. Pri neenakomerni
razporeditvi ter začasni prerazporeditvi polnega delovnega časa,
delovni čas ne sme trajati več kot 56 ur na teden.

141. člen
(prepoved opravljanja dela preko polnega delovnega
časa)

(6) Pri neenakomerni razporeditvi ter začasni prerazporeditvi
delovnega časa se upošteva polni delovni čas kot povprečna
delovna obveznost v obdobju, ki ne sme biti daljše od šest
mesecev.

Delodajalec ne sme naložiti dela preko polnega delovnega časa:
če je delo možno opraviti z ustrezno organizacijo in delitvijo
dela, razporeditvijo delovnega časa ali z uvajanjem novih
izmen,
delavki ali delavcu v skladu z določbami tega zakona zaradi
varstva nosečnosti in starševstva (186. člen),
- starejšemu delavcu (199. člen),
- delavcu,ki še ni dopolnil 18 let starosti,
delavcu, ki bi se mu na podlagi mnenja zdravniške komisije
zaradi takega dela poslabšalo zdravstveno stanje,
- delavcu, ki ima polni delovni čas krajši od 36 ur na teden
zaradi dela na delovnem mestu, kjer obstajajo večje nevarnosti
za poškodbe ali zdravstvene okvare v skladu s 138. členom
tega zakona,
delavcu, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o
zdravstvenem zavarovanju ali drugimi predpisi.

(7) Določba 141. člena tega zakona o prepovedi dela preko
polnega delovnega časa velja tudi v primeru neenakomerne
razporeditve ali prerazporeditve delovnega časa.
144. člen
(preračun delovnega časa)
(1) Delavec, ki opravlja delo v neenakomerni razporeditvi
delovnega časa ali začasni prerazporeditvi delovnega časa in ki
v času pred prenehanjem delovnega razmerja med koledarskim
letom opravi več ur dela, kot je določeno za delo s polnim delovnim
časom, lahko zahteva, da se mu več opravljene ure preračunajo
v delovne dni s polnim delovnim časom.
(2) Po prejšnjem odstavku izračunani delovni dnevi se štejejo v
delavčevo delovno dobo, kot če bi jih prebil na delu. Skupna
delovna doba v koledarskem letu ne sme presegati 12 mesecev.

142. člen
(dopolnilno delo)

5. Nočno delo

(1) Delavec, ki dela polni delovni čas, sme izjemoma skleniti
pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z drugim
delodajalcem, vendar največ za osem ur na teden, po poprejšnjem
soglasju delodajalcev, pri katerih je zaposlen s polnim delovnim
časom, če gre za opravljanje deficitarnih poklicev po podatkih
zavoda za zaposlovanje ali za opravljanje vzgojno-izobraževalnih
ali raziskovalnih del.

145. člen
(nočno delo)
Kot nočno delo se šteje delo v času med 23. in šesto uro
naslednjega dne. Če je z razporeditvijo delovnega časa določena
nočna delovna izmena, se šteje za nočno delo osem nepretrganih
ur v času med 22. in sedmo uro naslednjega dne.

(2) Določitev načina uresničevanja pravic in obveznosti iz tega
delovnega razmerja glede na pravice in obveznosti delavca pri
delodajalcih, pri katerih je zaposlen s polnim delovnim časom, je
obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi po prejšnjem odstavku.

146. člen
(pravice delavcev, ki delajo ponoči)

(3) Delavcu, ki sklene pogodbo o zaposlitvi po prvem odstavku,
ta pogodba preneha veljati v skladu s tem zakonom, po poteku
dogovorjenega časa, ali če so umaknjena soglasja delodajalcev,
kjer je delavec v delovnem razmerju s polnim delovnim časom.

(1) Delavec, ki dela ponoči vsaj tri ure svojega dnevnega
delovnega časa oziroma delavec, ki dela ponoči tretjino polnega
letnega delovnega časa, ima pravico do posebnega varstva (v
nadaljnjem besedilu: nočni delavec).

143. člen
(razporejanje delovnega časa)

(2) Če bi se nočnemu delavcu po mnenju zdravniške komisije
zaradi takega dela lahko poslabšalo zdravstveno stanje, ga mora
delodajalec zaposliti na ustrezno delo podnevi.

(1) Razporeditev in pogoji za začasno prerazporeditev delovnega
časa se določijo s pogodbo o zaposlitvi v skladu z zakonom in
kolektivno pogodbo.

(3) Delodajalec mora nočnim delavcem zagotoviti:
- daljši dopust,
ustrezno prehrano med delom,
strokovno vodstvo delovnega oziroma proizvodnega procesa.

(2) Pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta
delodajalec določi letni razpored delovnega časa in o tem obvesti
delavce in sindikate pri delodajalcu.

(4) Če se delo opravlja v izmenah, mora delodajalec zagotoviti
njihovo periodično izmenjavo. Pri tem sme delavec ene izmene
delati ponoči najdlje en teden.

(3) Delodajalec mora v pisni obliki obvestiti delavce o začasni
prerazporeditvi delovnega časa najmanj en dan pred razporeditvijo
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6. ODMORI IN POČITKI

(5) Delodajalec ne sme razporediti na nočno delo delavca, ki
nima urejenega prevoza na delo in z dela.

150. člen
(odmor med delovnim časom)

147. člen
(omejitve dela ponoči)

(1) Med dnevnim delom ima delavec, ki dela polni delovni čas,
pravico do odmora, ki traja 30 minut.

(1) Delovni čas nočnega delavca ne sme v obdobju štirih mesecev
trajati povprečno več kot osem ur na dan.

(2) Delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu s 63. ali 65. členom
tega zakona, vendar najmanj 4 ure na dan, ima pravico do odmora
med dnevnim delovnim časom v sorazmerju s časom prebitim na
delu.

(2) Delovni čas nočnega delavca, ki dela na delovnem mestu, na
katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za poškodbe
ali zdravstvene okvare, ne sme trajati več kot osem ur na dan.

(3) Dolžina odmora se v primeru neenakomerne razporeditve ali
začasne prerazporeditve delovnega časa določi sorazmerno
dolžini dnevnega delovnega časa.

148. člen
(posvetovanje s sindikatom ali delavskim
predstavništvom)

(4) Odmor se lahko določi šele po eni uri dela in najkasneje eno
uro pred koncem delovnega časa.

Delodajalec se mora pred uvedbo nočnega dela, če se nočno
delo redno opravlja z nočnimi delavci pa najmanj enkrat letno,
posvetovati z reprezentativnim sindikatom pri delodajalcu, če tega
ni pa s svetom delavcev ali delavskim zaupnikom o določitvi
časa, ki se šteje kot čas nočnega dela, o oblikah organiziranosti
nočnega dela, o ukrepih varnosti in zdravja pri delu ter socialnih
ukrepih.

(5) Čas odmora med dnevnim delom se všteva v delovni čas.
151. člen
(počitek med zaporednima delovnima dnevoma)
(1) Delavec ima v obdobju 24 ur pravico do počitka, ki traja
nepretrgoma najmanj 12 ur.

149. člen
(nočno delo žensk v industriji in gradbeništvu)

(2) Delavec, ki mu je delovni čas neenakomerno razporejen ali
začasno prerazporejen, ima v obdobju 24 ur pravico do počitka,
ki traja nepretrgoma najmanj 11 ur.

(1) Delodajalec s področja industrije ali gradbeništva lahko na
nočnem delu zaposluje delavke le v primerih:
če gre za članice njegove družine,
- če delavke opravljajo vodilno delo ali vodijo delovne enote ali
opravljajo delo v zvezi z zagotavljanjem varnosti, zdravja ali
socialnega varstva delavcev,
če je tako delo nujno potrebno zaradi višje sile, ki je ni bilo
možno predvideti ali da se prepreči škoda na surovinah ali
drugem hitro pokvarljivem materialu; o takem nočnem delu
mora delodajalec v 24 urah po uvedbi obvestiti pristojnega
inšpektorja za delo,
če je tako delo v nacionalnem interesu predhodno odobril
minister, pristojen za delo.

152. člen
(tedenski počitek)
(1) Delavec ima v obdobju sedmih zaporednih dni, poleg pravice
do dnevnega počitka iz prejšnjega člena tega zakona, pravico do
počitka v trajanju najmanj 24 neprekinjenih ur.
(2) Če mora delavec zaradi objektivnih, tehničnih in organizacijskih
razlogov delati na dan tedenskega počitka, se mu zagotovi
tedenski počitek na kakšen drug dan v tednu.

(2) Zaradi boljše izkoriščenosti delovnih sredstev, širjenja
zaposlitvenih možnosti ter podobnih ekonomskih ali socialnih
razlogov lahko v industriji in gradbeništvu z odobritvijo ministra,
pristojnega za delo, delajo ponoči delavke:
1. v določeni dejavnosti ali poklicu, pod pogojem da so se o tem
sporazumeli ali dali svoje soglasje reprezentativni sindikat in
združenje delodajalcev;
2. pri enem ali več delodajalcih, ki niso vključeni v odločitev iz
prve točke, pod pogojem
da je sklenjen sporazum med sindikati pri delodajalcu in
delodajalcem,
da je izvedeno posvetovanje med delodajalcem(ci) ter
združenjem delodajalcev in reprezentativnim sindikatom v
dejavnosti;
3. pri določenem delodajalcu, ki ni vključen v odločitev iz prve
točke niti ni sklenjen sporazum po drugi točki, pod pogojem:
- da je zahtevano mnenje sindikata pri delodajalcu,
reprezentativnega sindikata dejavnosti in združenja
delodajalcev,
da je preverjeno izpolnjevanje pogojev pri opravljanju nočnega
dela,
da odobritev lahko traja najdalj za dobo enega leta in se lahko
obnovi pod gornjimi pogoji.

(3) Minimalno trajanje tedenskega počitka, določeno v prvem
odstavku, se upošteva kot povprečje v obdobju štirinajstih
zaporednih dni.
7.

POSEBNOSTI UREJANJA DELOVNEGA ČASA,
NOČNEGA DELA, ODMOROV IN POČITKOV
153. člen
(posebnosti za nekatere kategorije delavcev)

Delodajalec ni dolžan upoštevati določb tega zakona glede omejitve
delovnega časa, nočnega dela, odmora, dnevnega in tedenskega
počitka, v primerih pogodbe o zaposlitvi:
- s poslovodnimi osebami,
z delavci, ki vodijo delovne enote in imajo pooblastila za
samostojne odločitve,
- z delavci, ki opravljajo delo na domu,
če delovnega časa ni mogoče v naprej razporediti oziroma če si
delavec lahko razporeja delovni čas samostojno in če sta mu
zagotovljena varnost in zdravje pri delu.
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154. člen
(možnosti drugačnega urejanja v zakonu ali v
kolektivnih pogodbah)

(3) Kot dan letnega dopusta se šteje vsak delovni dan, ki je po
razporeditvi delovnega časa pri delodajalcu za posameznega
delavca določen kot delovni dan.

(1) Z zakonom ali s kolektivnimi pogodbami na ravni dejavnosti
se lahko določi, da se časovna omejitev dnevne delovne
obveznosti nočnega delavca, določena s 147. členom tega
zakona, upošteva kot povprečna omejitev v obdobju, daljšem kot
štiri mesece, vendar ne daljšem kot šest mesecev.

157. člen
(pridobitev pravice do letnega dopusta)
Delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta, ko mu
preteče čas nepretrganega delovnega razmerja, ki ne sme biti
daljši od šestih mesecev, ne glede na to, ali delavec dela polni
delovni čas ali krajši delovni čas od polnega.

(2) Z zakonom ali s kolektivnimi pogodbami na ravni dejavnosti
se lahko določi, da se dnevni in tedenski počitek v povprečnem
minimalnem trajanju, kot ga določa zakon, v primerih izmenskega
dela zagotavlja v določenem daljšem časovnem obdobju, vendar
ne daljšem kot šest mesecev.

158. člen
(pravica do sorazmernega dela letnega dopusta)

(3) V dejavnostih oziroma za delovna mesta ali poklice v primerih
iz četrtega odstavka se lahko z zakonom ali s kolektivnimi
pogodbami na ravni dejavnosti določi, da se dnevni ali tedenski
počitek v povprečnem minimalnem trajanju, kot je določen z
zakonom, zagotavlja v določenem daljšem časovnem obdobju,
ki ne sme biti daljše od šest mesecev.

(1) Delavec ima pravico do izrabe 1/12 letnega dopusta za vsak
mesec dela v posameznem koledarskem letu:
če v koledarskem letu, v katerem je sklenil delovno razmerje,
ni pridobil pravice do celotnega letnega dopusta,
če mu preneha delovno razmerje pred potekom roka, po
preteku katerega bi pridobil pravico do celotnega letnega
dopusta,
če mu delovno razmerje v tekočem koledarskem letu preneha
pred prvim julijem.

(4) Po prejšnjem odstavku se lahko zagotovi pravica do dnevnega
ali tedenskega počitka v dejavnostih oziroma za delovna mesta
ali poklice v primerih:
- kjer narava dela zahteva stalno prisotnost ali
kjer narava dejavnosti zahteva kontinuirano zagotavljanje dela
ali storitev ali
v primerih predvidenega neenakomernega ali povečanega
obsega dela.

(2) Pri izračunavanju sorazmernega dela letnega dopusta se
najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan letnega dopusta.
159. člen
(izraba letnega dopusta)

(5) S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko določi, da
se v primerih, ko to narekujejo objektivni ali tehnični razlogi ali
razlogi organizacije dela, upošteva polni delovni čas po šestem
odstavku 143. člena kot povprečna delovna obveznost v obdobju,
ki ne sme biti daljše od 12 mesecev.

(1) Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih s tem, da mora en
del trajati dva delovna tedna.
(2) Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo dveh delovnih
tednov letnega dopusta do konca tekočega koledarskega leta,
preostanek letnega dopusta pa do 30. junija naslednjega leta.

8. LETNI DOPUST

(3) Letni dopust, ki ni bil izrabljen v tekočem koledarskem letu
zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega
dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, ima delavec pravico
izrabiti do 30. junija naslednjega koledarskega leta, če je v
koledarskem letu, v katerem mu je bil odmerjen dopust, delal vsaj
šest mesecev.

155. člen
(trajanje letnega dopusta)
(1) Delavec ima pravico do letnega dopusta v posameznem
koledarskem letu, ki ne more biti krajši kot 20 delovnih dni, ne
glede na to ali dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od
polnega.

(4) Delavec, ki dela v tujini, lahko v celoti izrabi letni dopust do
konca naslednjega koledarskega leta, če je tako določeno s
kolektivno pogodbo delodajalca."

(2) Starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60% telesno okvaro
in delavec, ki neguje in varuje otroka s telesno ali duševno
prizadetostjo ima pravico do najmanj treh dodatnih delovnih dni
letnega dopusta.

160. člen
(sklenitev pogodbe o zaposlitvi z drugim
delodajalcem)

(3) Delavec ima pravico do enega dodatnega dneva letnega
dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti.

(1) Delavec izrabi letni dopust pri delodajalcu, kjer je pridobil
pravico do njegove Izrabe, razen, če se z delodajalcem ne
dogovorita drugače.

156. člen
(določanje trajanja letnega dopusta)

(2) Ob prenehanju delovnega razmerja je delodajalec dolžan dati
delavcu potrdilo o izrabi letnega dopusta.

(1) Daljše trajanje letnega dopusta kot je določeno v 155. členu
tega zakona, se lahko določi s kolektivno pogodbo ali pogodbo o
zaposlitvi.

161. člen
(način izrabe letnega dopusta)

(2) Prazniki in dela prosti dnevi, odsotnost zaradi bolezni ali
poškodbe ter drugi primeri opravičene odsotnosti z dela se ne
vštevajo v dneve letnega dopusta.
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(1) Letni dopust se izrablja upoštevaje potrebe delovnega procesa
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ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje
njegove družinske obveznosti.

državnih volitvah, funkcije oziroma dolžnosti, v katero je imenovan
s strani sodišča, ter delavec, ki je pozvan na dolžnost vojaškega
obveznika, ter na izvajanje obrambnih dolžnosti in dolžnosti zaščite
in reševanja, razen služenja vojaškega roka, ali je brez krivde
klican k upravnim ali sodnim organom.

(2) Delavec ima pravico izrabiti en dan letnega dopusta na tisti
dan, ki ga sam določi o čemer mora obvestiti delodajalca
najkasneje tri dni pred izrabo. Delodajalec mu tega ne more odreči,
če to resneje ne ogroža delovnega procesa.

10. OBVEZNOST OPRAVLJANJA DRUGEGA DELA
ZARADI IZJEMNIH OKOLIŠČIN

162. člen
(plačilo za neizrabljeni del letnega dopusta)

167. člen
(sprememba dela zaradi naravnih ali drugih nesreč)

(1) Delavec ima ob prenehanju delovnega razmerja pravico do
odškodnine za neizrabljeni del letnega dopusta.

V primerih naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje
ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje
ljudi ali premoženje delodajalca, se lahko vrsta ali kraj opravljanja
dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremenita
tudi brez soglasja delavca, vendar le dokler trajajo take okoliščine.

(2) Neveljaven je kakršen koli sporazum, s katerim bi se delavec
odpovedal pravici do letnega dopusta ali do odškodnine za letni
dopust.
9. DRUGE ODSOTNOSTI Z DELA

11. IZOBRAŽEVANJE

163. člen
(plačana odsotnost zaradi osebnih okoliščin)

168. člen
(izobraževanje delavcev)

Delavec ima pravico do plačane odsotnosti z dela v posameznem
koledarskem letu zaradi osebnih okoliščin v trajanju najmanj en
delovni dan za posamezen primer:
lastne poroke,
- rojstva otroka,
- smrti zakonca ali otroka,
smrti staršev,
- hujše nesreče, ki zadane delavca.

(1) Delavec ima pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja,
izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami delovnega
procesa, z namenom ohranitve oziroma širitve sposobnosti za
delo na delovnem mestu ter ohranitve zaposlitve.

(1) Delavec ima pravico do odsotnosti z dela ob praznikih
Republike Slovenije, ki so določeni kot dela prosti dnevi in ob
drugih, z zakonom določenih dela prostih dnevih.

(2) Delodajalec je dolžan zagotoviti izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje delavcev, če tako zahtevajo potrebe delovnega
procesa ali, če se je z izobraževanjem, izpopolnjevanjem ali
usposabljanjem možno izogniti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz
osebnega ali poslovnega razloga. V skladu s potrebami
izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja delavcev ima
delodajalec pravico delavca napotiti na izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje, delavec pa ima pravico, da sam
kandidira.

(2) Pravica iz prejšnjega odstavka se delavcu lahko omeji, če
delovni oziroma proizvodni proces poteka nepretrgano ali narava
dela zahteva opravljanje dela tudi na praznični dan.

(3) Trajanje in potek izobraževanja ter pravice pogodbenih strank
med izobraževanjem in po njem se določijo s pogodbo o
izobraževanju oziroma s kolektivno pogodbo.

165. člen
(odsotnost z dela zaradi zdravstvenih razlogov)

169. člen
(pravica do plačane odsotnosti z dela zaradi
izobraževanja)

164. člen
(odsotnost z dela zaradi praznovanja)

(1) Delavec je upravičen do odsotnosti z dela v primerih začasne
nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe in v drugih
primerih v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju.

(1) Delavec, ki se izobražuje, izpopolnjuje ali usposablja v skladu
s prejšnjim členom, kot tudi delavec, ki se izobražuje, izpopolnjuje
ali usposablja v lastnem interesu, ima pravico do plačane
odsotnosti z dela zaradi priprave oziroma opravljanja izpitov.

(2) Delavec ima pravico do odsotnosti z dela zaradi darovanja
krvi na dan, ko prostovoljno daruje kri. V tem primeru izplača
delodajalec nadomestilo plače delavcu v breme zdravstvenega
zavarovanja.

(2) Če s kolektivno pogodbo, pogodbo o zaposlitvi ali posebno
pogodbo o izobraževanju pravica iz prejšnjega odstavka ni
podrobneje določena, ima delavec pravico do plačane odsotnosti
z dela ob dnevih, ko prvič opravlja izpite.

166. člen
(odsotnost z dela zaradi opravljanja funkcije ali
obveznosti po posebnih zakonih)

(3) Za delavce, ki se izobražujejo, izpopolnjujejo in usposabljajo v
lastnem interesu, in so zaposleni pri manjših delodajalcih, se lahko
pravica iz prvega odstavka v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti
tudi drugače uredi.

Pravico do odsotnosti z dela ima delavec zaradi opravljanja
neprofesionalne funkcije, v katero je izvoljen na neposrednih
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176. člen
(odločitev o disciplinski odgovornosti)

12. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
170. člen
(disciplinska odgovornost)

(1) Sklep o disciplinski odgovornosti mora vsebovati izrek,
obrazložitev in pravni pouk.

(1) Delavec je dolžan izpolnjevati pogodbene ali druge obveznosti
iz delovnega razmerja ter pravila reda in discipline.

(2) Sklep o disciplinski odgovornosti mora delodajalec delavcu
vročiti osebno praviloma v prostorih delodajalca oziroma na
naslovu prebivališča, s katerega delavec dnevno prihaja na delo.

(2) Za kršitev Obveznosti iz prejšnjega odstavka je delavec
disciplinsko odgovoren.

(3) Če delavca ni mogoče najti na naslovu prebivališča, s katerega
dnevno prihaja na delo, če nima stalnega ali začasnega
prebivališča v Republiki Sloveniji ali če odkloni vročitev, se odločitev
objavi na oglasnem mestu na sedežu delodajalca. Po preteku
treh delovnih dni se šteje vročitev za opravljeno.

171. člen
(disciplinske sankcije)
(1) Disciplinsko odgovornemu delavcu lahko delodajalec izreče
opomin ali druge disciplinske sankcije kot so npr. denarna kazen,
odvzem bonitet, če so določene v kolektivni pogodbi na ravni
dejavnosti.

177. člen
(zastaranje)

(2) Disciplinska sankcija ne sme trajno spremeniti delovno
pravnega položaja delavca.

(1) Uvedba in vodenje disciplinskega postopka zastara v enem
mesecu od dneva, ko se je izvedelo za kršitev in storilca oziroma
v treh mesecih od dneva, ko je bila kršitev storjena.
(2) Zastaralni rok ne teče v času postopka pred delovnim
sodiščem.

172. člen
(ugotavljanje disciplinske odgovornosti)

(3) Izvršitev disciplinske sankcije zastara v 30 dneh po vročitvi
sklepa.

Disciplinsko odgovornost delavca ugotavlja delodajalec - fizična
oseba, oziroma če je delodajalec pravna oseba, osebe določene
v 18. členu tega zakona.

13. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

173. člen
(pravica do zagovora delavca)

178. člen
(odškodninska odgovornost delavcev)

(1) V disciplinskem postopku mora delodajalec delavcu vročiti
pisno obdolžitev ter določiti čas in kraj, kjer lahko delavec poda
svoj zagovor.

(1) Delavec, ki na delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz hude
malomarnosti povzroči škodo delodajalcu, jo je dolžan povrniti.

(2) Pisno obdolžitev mora delodajalec delavcu vročiti na način,
kot ga določa 176. člen tega zakona.

(2) Če povzroči škodo več delavcev, je vsak izmed njih odgovoren
za tisti del škode, ki ga je povzročil.

(3) V disciplinskem postopku mora delodajalec omogočiti zagovor
delavcu, razen če le-ta to izrecno odkloni ali če se neopravičeno
ne odzove povabilu na zagovor.

(3) Če za vsakega delavca ni mogoče ugotoviti, kolikšen del
škode je povzročil, so vsi delavci enako odgovorni in povrnejo
škodo v enakih delih.

174. člen
(izbira disciplinske sankcije)

(4) Če je več delavcev povzročilo škodo z naklepnim kaznivim
dejanjem, so za škodo solidarno odgovorni.

Pri izbiri disciplinske sankcije mora delodajalec upoštevati stopnjo
krivde, pomembne subjektivne in objektivne okoliščine, v katerih
je bila kršitev storjena in individualne lastnosti delavca.

179. člen
(zmanjšanje odškodnine ali oprostitev plačila
odškodnine)

175. člen
(vloga sindikata ali delavskega predstavništva)

S kolektivno pogodbo se lahko za delavca določijo način in pogoji
za zmanjšanje ali za oprostitev plačila odškodnine.

(1) O disciplinskem postopku in predlogu sankcije mora
delodajalec pisno obvestiti sindikat pri delodajalcu, katerega član
je delavec, če tega ni oziroma delavec ni član sindikata pa svet
delavcev ali delavskega zaupnika.

180. člen
(odškodninska odgovornost delodajalca)
(1) Če je delavcu povzročena škoda pri delu ali v zvezi z delom,
mu jo mora povrniti delodajalecpo splošnih načelih o odškodninski
odgovornosti.

(2) Sindikat ali organi iz prejšnjega odstavka lahko podajo svoje
mnenje v roku treh delovnih dni In morajo svoje eventualno mnenje
obrazložiti.

(2) Odškodninska odgovornost delodajalca se nanaša tudi na
škodo, ki jo je delodajalec povzročil delavcu s kršenjem pravic Iz
delovnega razmerja.

(3) Delodajalec mora pisno mnenje sindikata ali organov iz
prejšnjega odstavka obravnavati v roku treh dni in se opredeliti
do navedb.
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181. člen
(pavšalna odškodnina)

časa, če iz ocene tveganja izhaja nevarnost za njeno zdravje in
zdravje otroka.

Če bi ugotavljanje višine škode povzročilo nesorazmerne stroške,
se odškodnina lahko odmeri v pavšalnem znesku, če so primeri
škodnih dejanj delavca oziroma delodajalca in višina pavšalne
odškodnine določeni s kolektivno pogodbo.

(3) Če delavka opravlja delo po prvem odstavku, ali delo po
prejšnjem odstavku, pa se z začasno prilagoditvijo pogojev dela
ali prilagoditvijo delovnega časa ni možno izogniti nevarnosti za
zdravje delavke ali zdravje otroka, mora delodajalec zagotoviti
delavki opravljanje drugega ustreznega dela in plačo, kot da bi
opravljala svoje delo, če je to zanjo ugodnejše.

IV. VARSTVO NEKATERIH KATEGORIJ DELAVCEV

(4) Če delodajalec delavki ne zagotovi drugega ustreznega dela
po prejšnjem odstavku, ji mora v času, ko je delavka iz tega
razloga odsotna z dela, zagotoviti nadomestilo plače v skladu s
prvim, drugim, sedmim in devetim odstavkom 134. člena tega
zakona.

1. VARSTVO ŽENSK
182. člen
(prepoved opravljanja podzemnih del)
(1) Delavke ne smejo opravljati podzemnih del v rudnikih.
(2) Prepoved iz prejšnjega odstavka ne velja za delavke:
ki so vodilne osebe oziroma vodijo delovne enote in imajo
pooblastila za samostojne odločitve,
ki morajo zaradi strokovnega izobraževanja opraviti določen
čas prakse na podzemnih delih v rudnikih,
ki so zaposlene v zdravstvenih in socialnih službah in v drugih
primerih, ko morajo odhajati na podzemna dela v rudnik zaradi
opravljanja del, ki niso fizična.
2.

VARSTVO DELAVCEV ZARADI NOSEČNOSTI IN
STARŠEVSTVA
183. člen
(splošno)

(1) Delavci imajo zaradi nosečnosti in starševstva pravico do
posebnega varstva v delovnem razmerju.
(2) V primeru spora v zvezi z uveljavljanjem posebnega varstva
zaradi nosečnosti in starševstva po tem zakonu, je dokazno
breme na strani delodajalca.
(3) Delodajalec mora delavcem omogočiti lažje usklajevanje
družinskih in poklicnih obveznosti.
184. člen
(varstvo podatkov v zvezi z nosečnostjo)
V času trajanja delovnega razmerja delodajalec ne sme zahtevati
ali iskati kakršnihkoli podatkov o nosečnosti delavke, razen če to
sama dovoli zaradi uveljavljanja pravic v času nosečnosti.
185. člen
(prepoved opravljanja del v času nosečnosti in po
porodu)
(1) V času nosečnosti in ves čas, ko doji otroka, delavka ne sme
opravljati del, ki bi lahko ogrozila njeno zdravje ali zdravje otroka
zaradi izpostavljenosti dejavnikom tveganja ali delovnim pogojem,
ki se določijo z izvršilnim predpisom.
(2) Če delavka v času nosečnosti in ves čas, ko doji otroka,
opravlja delo, pri katerem je izpostavljena dejavnikom tveganja,
postopkom in delovnim pogojem, ki se podrobneje določijo z
izvršilnim predpisom, mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe
z začasno prilagoditvijo pogojev dela ali prilagoditvijo delovnega

(5) Izvršilni predpis, v katerem se podrobneje določijo dejavniki
tveganja in delovni pogoji iz prvega odstavka, ter dejavniki
tveganja, postopki in delovni pogoji iz drugega odstavka, izda
minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za
zdravje.
186. člen
(varstvo v času nosečnosti in starševstva v zvezi z
nočnim in nadurnim delom)
(1) Delavcu, ki neguje otroka starega do treh let, se lahko naloži
opravljanje nadurnega dela ali dela ponoči samo po njegovem
predhodnem pisnem soglasju.
(2) Delavka v času nosečnosti in še eno leto po porodu oziroma
ves čas, ko doji otroka, ne sme opravljati nadurnega dela ali dela
ponoči, če iz ocene tveganja zaradi takega dela izhaja nevarnost
za njeno zdravje ali zdravje otroka.
(3) Enemu od delavcev-staršev, ki ima otroka, mlajšega od sedem
let ali hudo bolnega otroka ali otroka s telesno ali duševno
prizadetostjo, in ki živi sam z otrokom in skrbi za njegovo vzgojo
in varstvo, se sme naložiti, da opravlja nadurno delo ali delo
ponoči, samo po njegovem predhodnem pisnem soglasju.
187. člen
(starševski dopust)
(1) Delodajalec je dolžan zagotavljati pravico do odsotnosti z dela
ali krajšega delovnega časa delavcu zaradi izrabe starševskega
dopusta, določenega z zakonom.
(2) Delavec je dolžan delodajalca obvestiti o začetku in načinu
izrabe pravic iz prejšnjega odstavka v roku 30 dni pred začetkom
izrabe pravic, razen če zakon, ki ureja starševski dopust, ne
določa drugače.
188. člen
(nadomestilo plače)
Delavec, ki izrablja starševski dopust, ima pravico do nadomestila
plače v skladu s predpisi, ki urejajo starševski dopust.
189. člen
(pravica doječe matere)
(1) Delavka, ki doji otroka in dela s polnim delovnim časom, ima
pravico do odmora med delovnim časom, ki traja najmanj eno uro
dnevno.
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193. člen
(prepoved opravljanja nočnega dela)

(2) Pravica do nadomestila plače za čas odmora po prejšnjem
odstavku se uresničuje v skladu s predpisi, ki urejajo starševski
dopust.

3.

(1) Delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti, ne sme delati ponoči
med 22. uro in šesto uro naslednjega dne, v primerih opravljanja
dela s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalne
dejavnosti pa med 24 in četrto uro naslednjega dne.

VARSTVO DELAVCEV, KI ŠE NISO DOPOLNIL118
LET STAROSTI

(2) Izjemoma se lahko odredi, da delavec, ki še ni dopolnil 18 let
starosti, dela ponoči v primeru višje sile, ko tako delo traja določen
čas in mora biti izvršeno takoj, polnoletni delavci pa niso na
razpolago v ustreznem številu.

190. člen
(splošno)
Delavci, ki še niso dopolnili 18 let starosti, uživajo v delovnem
razmerju posebno varstvo.

(3) V primeru opravljanja nočnega dela delavca, ki še ni dopolnil
18 let starosti, mora delodajalec zagotoviti nadzor s strani
polnoletnega delavca.

191. člen
(prepoved opravljanja del)

(4) V primeru opravljanja nočnega dela delavca, ki še ni dopolnil
18 let starosti, mora delodajalec delavcu zagotoviti ustrezen
počitek v naslednjih treh tednih.

1) Delavcu, ki še ni dopolnil 18 let starosti, se ne sme naložiti:
dela, ki se opravlja pod zemljo ali pod vodo,
deta, ki objektivno presega njegove telesne in psihološke
sposobnosti,
dela, ki vključuje škodljivo izpostavljanje dejavnikom, ki so
strupeni, karcinogeni, ki povzročajo dedne genske poškodbe
ali škodujejo nerojenemu otroku ali pa kako drugače kronično
vplivajo na človekovo zdravje,
dela, ki vključuje škodljivo izpostavljanje sevanju,
- dela, ki vključuje tveganje glede nesreč, ki ga mlada oseba
ne more prepoznati ali se mu izogniti zaradi svoje nezadostne
pozornosti do varnosti ali pa zaradi pomanjkanja izkušenj ali
usposobljenosti,
- dela, ki vključuje tveganje za zdravje zaradi izjemnega mraza,
vročine, hrupa ali vibracij, in ki se podrobneje določijo z
izvršilnim predpisom.

194. člen
(povečan letni dopust)
Delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti, ima pravico do letnega
dopusta, povečanega za sedem delovnih dni.

4. VARSTVO INVALIDOV
195. člen
(zaposlovanje, usposabljanje ali
preusposabljanje invalidov)

2) Delavcu, ki še ni dopolnil 18 let starosti, se tudi ne sme naložiti
dela, pri katerem je izpostavljen dejavnikom tveganja in postopkom
ter del, ki se podrobneje določijo z izvršilnim predpisom, če iz
ocene tveganja izhaja nevarnost za varnost, zdravje in razvoj
delavca.

Delodajalec zagotavlja varstvo delovnih invalidov in invalidov, ki
nimajo statusa delovnega invalida, pri zaposlovanju, usposabljanju
ali preusposabljanju v skladu s predpisi o usposabljanju in
zaposlovanju invalidov in predpisi o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju.

3) V izvršilnem predpisu se določijo tudi pogoji, pod katerimi lahko
delavec, ki še ni dopolnil 18 let, izjemoma opravlja dela, ki so po
prejšnjih dveh odstavkih prepovedana in sicer v primerih izvajanja
praktičnega izobraževanja v okviru izobraževalnih programov,
če se delo opravlja pod nadzorom pristojnega delavca.

196. člen
(pravice delovnih invalidov)
Delavcu, pri katerem je ugotovljena preostala delovna zmožnost,
mora delodajalec zagotoviti:
opravljanje drugega dela, ustreznega njegovi preostali delovni
zmožnosti,
opravljanje dela s krajšim delovnim časom glede na preostalo
delovno zmožnost,
poklicno rehabilitacijo,
- nadomestilo plače

4) Izvršilni predpis iz prejšnjih odstavkov izda minister, pristojen
za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje.
192. člen
(delovni čas, odmor, počitek)

v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

(1) Delovni čas delavca, ki še ni dopolnil 18 let starosti, ne sme
biti daljši od osem ur na dan in 40 ur na teden.
(2) Delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti in dela najmanj štiri ure
In pol na dan, ima pravico do odmora med delovnim časom, v
trajanju najmanj 30 minut.

5. VARSTVO STAREJŠIH DELAVCEV
197. člen
(opredelitev)

(3) Delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti, ima pravico do počitka
med dvema dnevoma v trajanju najmanj 12 zaporednih ur.

Delavci, starejši od 55 let, uživajo posebno varstvo (v nadaljnjem
besedilu: starejši delavec).

(4) Delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti, ima pravico do
tedenskega počitka v trajanju 48 neprekinjenih ur.
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198. člen
(krajši delovni čas)

(4) Če arbitraža ne odloči v roku, določenem s kolektivno pogodbo,
najkasneje pa v roku 60 dni, lahko delavec v nadaljnjem roku 30
dni zahteva sodno varstvo pred delovnim sodiščem.

Starejši delavec lahko sklene delovno razmerje oziroma ima
pravico, da začne delati s krajšim delovnim časom od polnega,
če se delno upokoji.

202. člen
(zastaranje terjatev)

199. člen
(omejitev nadurnega in nočnega dela)

Terjatve iz delovnega razmerja zastarajo v roku treh let.

Starejšemu delavcu delodajalec brez delavčevega pisnega
soglasja ne sme odrediti nadurnega ali nočnega dela.

VI. DELOVANJE IN VARSTVO SINDIKALNIH
ZAUPNIKOV
203. člen
(obveznosti delodajalca do sindikata)

V. UVELJAVLJANJE IN VARSTVO PRAVIC,
OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZ DELOVNEGA
RAZMERJA

Delodajalec mora sindikatu zagotoviti pogoje za hitro in učinkovito
opravljanje sindikalnih dejavnosti v skladu s predpisi, s katerimi
se varujejo pravice in interesi delavcev. Delodajalec je dolžan
sindikatu omogočiti dostop do podatkov, ki so potrebni pri
opravljanju sindikalne dejavnosti.

200. člen
(uveljavljanje pravic pri delodajalcu in sodno varstvo)
(1) Če delavec meni, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz
delovnega razmerja ali krši katero od njegovih pravic iz delovnega
razmerja, ima pravico zahtevati, da delodajalec kršitev odpravi
oziroma da svoje obveznosti izpolni. Če delavec meni, da je s
pisno odločitvijo delodajalca kršena njegova pravica, ima pravico
v osmih dneh od vročitve odločitve, s katero je bila kršena pravica,
zahtevati od delodajalca, da kršitev odpravi.

204. člen
(sindikalni zaupnik)
(1) Sindikat, ki ima člane zaposlene pri določenem delodajalcu,
lahko imenuje ali izvoli sindikalnega zaupnika, ki ga bo zastopal
pri delodajalcu. Če zaupnik ni določen, zastopa sindikat njegov
predsednik.

(2) Če delodajalec v nadaljnjem roku osmih delovnih dni po vročeni
pisni zahtevi delavca ne izpolni svoje obveznosti iz delovnega
razmerja oziroma ne odpravi kršitve, lahko delavec v roku 30 dni
od poteka roka za izpolnitev obveznosti oziroma odpravo kršitev
s strani delodajalca, zahteva sodno varstvo pred pristojnim
delovnim sodiščem.

(2) Sindikat mora obvestiti delodajalca o imenovanju oziroma
izvolitvi sindikalnega zaupnika in o številu zaupnikov v skladu s
kriteriji, ki jih dogovorita.
(3) Sindikalni zaupnik ima pravico zagotavljati in varovati pravice
in interese članov sindikata pri delodajalcu.

(3) Odpoved pogodbe o zaposlitvi in odločitev o disciplinski
odgovornosti delavca lahko delavec izpodbija v roku 30 dni od
vročitve s strani delodajalca, pred pristojnim delovnim sodiščem.

(4) Sindikalni zaupnik mora izvajati sindikalno dejavnost v času in
na način, ki ne ovira poslovanja delodajalca.

(4) Ne glede na roke iz prvega in drugega odstavka, lahko delavec
denarne terjatve iz delovnega razmerja uveljavlja neposredno
pred pristojnim delovnim sodiščem.

205. člen
(varstvo sindikalnih zaupnikov v primeru prenosa)
(1) V primeru spremembe delodajalca, sindikalni zaupnik ohrani
svoj status, če pri delodajalcu prevzemniku obstajajo pogoji za
njegovo imenovanje v skladu s kolektivno pogodbo.

(5) Neizbrani kandidat, ki meni, da je bila pri izbiri kršena zakonska
prepoved diskriminacije, lahko v roku 30 dni po prejemu obvestila
delodajalca zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim
sodiščem.

(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja, če so izpolnjeni pogoji za
ponovno imenovanje sindikalnega zaupnika.

201. člen
(arbitraža)

(3) Sindikalni zaupnik, ki mu preneha mandat zaradi prenosa,
uživa varstvo v skladu z 206. členom tega zakona še eno leto po
prenehanju funkcije.

(1) S kolektivno pogodbo se lahko določi arbitražo za reševanje
individualnih delovnih sporov. V tem primeru mora kolektivna
pogodba določati sestavo, postopek in druga vprašanja,
pomembna za delo arbitraže.

206. člen
(varstvo sindikalnega zaupnika)

(2) Če je s kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca in delavca,
predvidena arbitraža za reševanje individualnih delovnih sporov,
se lahko delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi oziroma
najkasneje v roku 30 dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti
oziroma odpravo kršitev s strani delodajalca, sporazumeta o
reševanju spora pred arbitražo.

(1) Sindikalni zaupnik je varovan pred odpovedjo skladno s 112.
členom tega zakona.
(2) Sindikalnemu zaupniku zaradi sindikalne dejavnosti ni mogoče
znižati plače ali proti njemu začeti disciplinskega ali
odškodninskega postopka ali ga kako drugače postavljati v manj
ugoden ali podrejen položaj.

(3) Razveljavitev arbitražne odločitve se lahko zahteva le v
primerih, ki jih določa zakon o delovnih in socialnih sodiščih.
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VII. POSEBNE DOLOČBE

odstavka v delu, ki se nanaša na plačo, če opravljanje začasnega
dela napotenih delavcev ni daljše od enega meseca.

1.

(5) Določbe tretjega in četrtega odstavka se ne uporabljajo za
dejavnosti, ki so registrirane v okviru gradbeništva.

OPRAVLJANJE DELA V TUJINI IN POLOŽAJ
DELAVCEV, NAPOTENIH NA DELOV
REPUBLIKO SLOVENIJO

(6) Zavod za zaposlovanje spremlja in obvešča o pogojih
zaposlovanja in dela delavcev, ki opravljajo delo v Republiki
Sloveniji po prvem odstavku.

207. člen
(splošno)
(1) V skladu s pogodbo o zaposlitvi lahko delodajalec začasno
napoti delavca na delo v tujino.

2.

(2) Delavec lahko odkloni napotitev v tujino, če obstajajo opravičeni
razlogi, kot so:
nosečnost,
varstvo otroka, ki še ni dopolnil sedem let starosti,
invalidnost,
zdravstveni razlogi, oziroma
- drugi razlogi, določeni s pogodbo o zaposlitvi oziroma s
kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca.

210. člen
(delo otrok, mlajših od 15 let, vajencev, dijakov in
študentov)
(1) Prepovedano je delo otrok, mlajših od 15 let..

*

(2) Otrok, ki je mlajši od 15 let, lahko izjemoma, proti plačilu
sodeluje pri snemanju filmov, pripravi in izvajanju umetnostnih,
scenskih in drugih del s področja kulturne, umetniške, športne in
oglaševalne aktivnosti.

(3) Če pogodba o zaposlitvi ne predvideva možnosti dela v tujini,
morata delodajalec in delavec skleniti novo pogodbo o zaposlitvi.
Pogodba se lahko sklene za čas dokončanja projekta oziroma za
čas dokončanja dela, ki ga napoteni delavec opravlja v tujini.

(3) Otrok, ki je dopolnil starost 13 let, lahko opravlja lažje delo
najdalj 30 dni v posameznem koledarskem letu v času šolskih
počitnic tudi v drugih dejavnostih, na način, v obsegu in pod
pogojem, da dela, ki jih bo opravljal, ne ogrožajo njegovo varnost,
zdravje, moralo, izobraževanje in razvoj. Vrste lažjih del se določijo
z izvršilnim predpisom.

208. člen
(pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini)
(1) Če je delavec začasno napoten na delo v tujino, mora pogodba
o zaposlitvi poleg obveznih sestavin po tem zakonu vsebovati še
določbe o:
- trajanju dela v tujini,
praznikih in dela prostih dnevih,
minimalnem letnem dopustu,
- višini plače in valuti, v kateri se le-ta izplačuje,
- drugih prejemkih v denarju ali naravi, do katerih je delavec
upravičen za čas dela v tujini in
- pogojih vrnitve v domovino.

(4) Otrok lahko opravlja delo po drugem in tretjem odstavku po
predhodnem dovoljenju inšpektorja za delo, ki ga le-ta izda na
podlagi zahtevka zakonitega zastopnika. Postopek in pogoji za
izdajo dovoljenja inšpektorja za delo se podrobneje določijo z
izvršilnim predpisom.
(5) Izvršilni predpis iz prejšnjih dveh odstavkov izda minister,
pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje.
(6) Pri delodajalcu lahko vajenci, dijaki in študenti, ki so dopolnili
starost 14 let, opravljajo praktično izobraževanje v okviru
izobraževalnih programov.

(2) Namesto določil iz četrte in pete alinee prejšnjega odstavka,
se lahko pogodba o zaposlitvi sklicuje na drug zakon, drug predpis
ali na kolektivno pogodbo, ki ureja to vprašanje.

(7) V primerih iz drugega, tretjega in šestega odstavka, v primerih
občasnega ali začasnega opravljanja dela dijakov in študentov
ter volonterskega opravljanja pripravništva, se uporabljajo določbe
tega zakona o delovnem času, odmorih in počitkih, o posebnem
varstvu delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti, ter o
odškodninski odgovornosti.

209. člen
(položaj napotenih delavcev)
(1) Delavec, ki ga tuji delodajalec napoti na začasno delo v
Republiko Slovenijo na podlagi pogodbe o zaposlitvi po tujem
pravu, opravlja začasno delo v Republiki Sloveniji pod pogoji,
določenimi s predpisi, ki urejajo delo in zaposlovanje tujih
državljanov.

211. člen
(vajenci)

(2) Delavcu iz prejšnjega odstavka mora delodajalec zagotoviti
pravice po predpisih Republike Slovenije in po določbah kolektivne
pogodbe s splošno veljavnostjo, ki urejajo delovni čas, odmore in
počitke, nočno delo, minimalni letni dopust, plačo, varnost in zdravje
pri delu, posebno varstvo delavcev in zagotavljanje
enakopravnosti, če je to za delavca ugodneje.

(1) Vajenec, ki se poklicno izobražuje pri delodajalcu na podlagi
učne pogodbe, sklenjene v skladu z zakonom, ima delovno
knjižico.
(2) Za vajenca se v času poklicnega izobraževanja pri delodajalcu,
poleg določb zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju,
uporabljajo določbe tega zakona, ki določajo posebno varstvo
delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti (četrta alinea prvega
odstavka 141. člena, 190.-194.člen), določba, ki ure|a razporeditev
delovnega časa (prvi In tretji odstavek 143. člena), določba o
odmoru med delovnim časom (150.člen), tedenskem počitku (152.
člen), o plačani odsotnosti zaradi osebnih okoliščin (163. člen),

(3) V primeru začasnih začetnih del, ki so sestavni del pogodbe o
dobavi blaga, ki ne trajajo več kot osem delovnih dni in jih opravljajo
strokovni delavci dobavitelja, se ne uporablja določba prejšnjega
odstavka v delu, ki se nanaša na minimalni letni dopust in plačo.
(4) V primeru vzajemnosti, se ne uporablja določba drugega
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217. člen
(nočno delo)

odsotnosti z dela zaradi praznovanja (164. člen), odsotnosti z
dela zaradi zdravstvenih razlogov (165. člen), odsotnosti z dela
zaradi opravljanja funkcije ali obveznosti po posebnih zakonih
(166. člen) in o odškodninski odgovornosti (178. - 181. člen).

Delavec - pomorščak, mlajši od 18 let, ne sme delati ponoči med
22. in sedmo uro naslednjega dne, razen v primerih izvajanja
praktičnega izobraževanja v okviru izobraževalnih programov.

(3) Glede uveljavljanja in varstva pravic vajenca v času
poklicnega izobraževanja pri delodajalcu se uporabljajo določbe
200., 201. in 202. člena.

218. člen
(letni dopust)

212. člen
(posebne varstvene določbe)

Če je tako določeno s kolektivno pogodbo, lahko delavci pomorščaki v celoti izrabijo letni dopust ne glede na določbo 159.
člena tega zakona do konca naslednjega koledarskega leta.

(1) Ne glede na določbe sedmega odstavka 210. člena in drugega
odstavka 211. člena tega zakona, delovni čas otrok, mlajših od
15 let, ki opravljajo lažje delo v času šolskih počitnic, ne sme
trajati več kot 7 ur na dan in 35 ur na teden. Delo otroka, ki ga
opravlja v šolskem letu izven časa, določenega za pouk, pa ne
sme trajati več kot dve uri na dan in ne več kot 12 ur na teden.

4. DELOVNA KNJIŽICA
219. člen
(splošno)

(2) Otrokom je v vsakem primeru prepovedano opravljati nočno
delo med osmo uro zvečer in šesto uro zjutraj.

(1) Delavec ima delovno knjižico, ki je javna listina.

(3) Otrokom je potrebno zagotoviti v vsakem 24 urnem obdobju
dnevni počitek najmanj 14 zaporednih ur.

(2) Delovne knjižice izdajajo upravne enote in vodijo tudi register
o izdanih delovnih knjižicah.
(3) Minister, pristojen za delo, predpiše vsebino in obliko delovne
knjižice, postopek izdaje, način vpisovanja podatkov in postopek
zamenjave delovne knjižice ter vodenje registra o izdanih delovnih
knjižicah.

3. POGODBA O ZAPOSLITVI ZA POMORŠČAKE
213. člen
(registracija pogodbe o zaposlitvi)

220. člen
(vsebina delovne knjižice)

(1) Pogodbo o zaposlitvi s pomorščakom predloži delodajalec v
presojo zakonitosti in registracijo pristojni upravni enoti v osmih
dneh od dneva sklenitve.

(1) Delovna knjižica vsebuje naslednje osebne podatke:
serijsko in registrsko številko ter kraj in datum izdaje osebne
izkaznice osebe oziroma veljavne tuje potne listine ali osebne
izkaznice,
enotno matično številko občana,
davčno številko,
ime in priimek,
dan, mesec in leto rojstva,
rojstni kraj, upravna enota, država,
državljanstvo,
podatke o izobraževanju, strokovnem izpopolnjevanju in
usposabljanju.

(2) Minister, pristojen za pomorstvo, v soglasju z ministrom,
pristojnim za delo, predpiše vsebino, način in postopek registracije
pogodbe o zaposlitvi iz prejšnjega odstavka.
214. člen
(minimalna starost)
Pogodbo o zaposlitvi za delo na ladji smejo skleniti osebe, ki so
dopolnile starost 16 let.
215. člen
(poskusno delo)

(2) Register o izdanih delovnih knjižicah vsebuje naslednje osebne
podatke:
- enotno matično številko občana,
ime in priimek,
• dan, mesec in leto rojstva,
rojstni kraj, upravna enota in država,
- državljanstvo,
- podatke o izobraževanju, strokovnem izpopolnjevanju in
usposabljanju.

Ne glede na določbo drugega odstavka 123. člena tega zakona,
sme poskusno delo za člana posadke ladij trgovske mornarice
dolge plovbe trajati več kot šest mesecev, vendar le do vrnitve
ladje v slovensko pristanišče.
216. člen
(delovni čas)

221. člen
(obveznosti delavca in delodajalca)

(1) Ne glede na določbo drugega odstavka 139. člena in 151.
člena tega zakona lahko nadurno delo pomorščaka izjemoma
traja 86 ur na mesec.

(1) Delavec izroči ob sklenitvi delovnega razmerja delodajalcu
delovno knjižico. Delodajalec pa mora delavcu izdat! pisno potrdilo
o prejemu delovne knjižice.

(2) Dnevni delovni čas pomorščaka ne sme trajati več kot 14 ur
na dan in ne več kot 72 ur na teden.
(3) Obdobje dnevnega počitka se sme zagotoviti pomorščaku
največ v dveh delih, pri čemer mora en del trajati najmanj šest
nepretrganih ur.
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2. sklene pogodbo o zaposlitvi z osebo, ki še ni dopolnila starost
15 let (19. člen);
3. sklene pogodbo o zaposlitvi z osebo, ki ne izpolnjuje pogojev
za opravljanje dela (20. člen);
4. objavi prosto delovno mesto v nasprotju s 25. členom tega
zakona;
5. pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi ravna v nasprotju s 26.
členom tega zakona;
6. ni zagotovil varstva pred spolnim nadlegovanjem v skladu s
45.členom tega zakona;
7. sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas izven primerov
iz prvega odstavka 52. člena tega zakona;
8. sklene eno ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen
čas v nasprotju s 53. členom tega zakona;
9. pri nezakonito sklenjeni pogodbi za določen čas ne upošteva
posledice iz 54. člena tega zakona;
10. pisno ne obvesti sindikat o nameravani redni ali izredni
odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu (prvi odstavek 83.
člena);
11. ne izrazi v pisni obliki redne ali izredne odpovedi pogodbe o
zaposlitvi (85. člen) ali delavcu ne vroči redne ali izredne
odpovedi pogodbe o zaposlitvi v skladu s 86. členom tega
zakona;
12. v nasprotju z določbo 82.člena in drugega, tretjega in četrtega
odstavka 87. člena redno odpove pogodbo o zaposlitvi;
13. izvede postopek odpovedi večjega števila delavcev iz
poslovnih razlogov v nasprotju z določbami 95., 96., 97., 98.,
99., in 100. člena tega zakona;
14. v nasprotju z drugim odstavkom 109. člena izredno odpove
pogodbo o zaposlitvi;
15. delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi v nasprotju z določbami
112., 113. in 114. člena tega zakona;
16. pri določitvi plače delavca ne upošteva minimuma, določenega
s posebnim zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki
neposredno zavezuje delodajalca (prvi odstavek 124. člena);
17. napotenim delavcem, ki začasno opravljajo delo v Republiki
Sloveniji ne zagotovi pravic iz drugega odstavka 209. člena
tega zakona;
18. omogoči delo otrok pod 15 letom starosti, vajencev, dijakov in
študentov v nasprotju z 210., 211. in 212. členom tega zakona.

(2) Delodajalec ima delovno knjižico delavca med trajanjem
delovnega razmerja v hrambi, na izrecno zahtevo delavca pa mu
jo mora proti podpisu o prejemu izročiti.
(3) Delodajalec mora ob prenehanju delovnega razmerja delavcu
vrniti delovno knjižico.
(4) Če delodajalec po prenehanju delovnega razmerja v 30 dneh
ne more delavcu vročiti delovne knjižice, jo pošlje pristojni upravni
enoti po stalnem prebivališču delavca. Če je stalno prebivališče
delavca neznano, pa upravni enoti, ki je izdala delovno knjižico.

VIII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
222. člen
(splošno)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, izvršilnih
predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca, ki
urejajo delovna razmerja, opravlja inšpekcija za delo, če z
zakonom ni drugače določeno.
(2) V primerih kršitev določb drugega odstavka 20., 28., prvega
odstavka 138., drugega odstavka 139., 141., 143., 146., 147.,
150., 151., 152., 155., 185., 186., prvega odstavka 189., 191.,
192., 193., 194., 199., 210., 211., 212., ali drugega in tretjega
odstavka 221. člena tega zakona ima inšpektor za delo po
opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu pravico in dolžnost z
odločbo delodajalcu odrediti, da zagotovi izvajanje zakona.
223. člen
(posredovanje v sporu med delavcem in
delodajalcem)
(1) Če delodajalec v roku osmih delovnih dni po vročeni pisni
zahtevi delavca ne izpolni svoje obveznosti iz delovnega razmerja
oziroma ne odpravi kršitve, lahko delavec oziroma delodajalec
predlaga posredovanje inšpektorja za delo v sporu.

(2) Delodajalec- fizična oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 SIT.

(2) Če je posredovanje predlagal le delavec ali le delodajalec,
inšpektor za delo najprej pridobi soglasje druge stranke za
reševanje spora s posredovanjem.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 80.000,00 SIT se kaznuje tudi
odgovorna oseba delodajalca - pravne osebe ter odgovorna
oseba v državnem organu, državni organizaciji ali lokalni
skupnosti, ki stori prekršek iz prvega odstavka.

(3) Inšpektor za delo lahko posreduje v sporu med delavcem in
delodajalcem z namenom, da delavec in delodajalec sporazumno
rešita spor.
(4) Inšpektor za delo lahko posreduje v sporu med delavcem in
delodajalcem vse do izvršljive arbitražne odločitve o spornem
vprašanju oziroma do odločitve sodišča prve stopnje o spornem
vprašanju.

225. člen
(1) Delodajalec - pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno
kaznijo od 500.000,00 SIT do 1.000.000,00 SIT, če:

(5) Sporazum o razrešitvi spornega vprašanja med delavcem in
delodajalcem ne sme nasprotovati morali ali prisilnim predpisom.

1. naloži delavcu, ki dela krajši delovni čas, delo preko
dogovorjenega delovnega časa v nasprotju s 63. členom tega
zakona;
2. ne zagotavlja varnih delovnih pogojev pri delu na domu (drugi
odstavek 68. člena);
3. določi polni delovni čas v nasprotju s prvim odstavkom
138.člena tega zakona;
4. odredi delo preko polnega delovnega časa v nasprotju z
določbo drugega odstavka 139. člena tega zakona;
5. odredi delo preko polnega delovnega časa v nasprotju s 141.
členom tega zakona;
6. razporedi delovni čas v nasprotju s 143,členom tega zakona;

IX. KAZENSKE DOLOČBE
224. člen
(1) Delodajalec - pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno
kaznijo najmanj 1 000.000,00 SIT, če:
1. iskalca zaposlitve ali delavca postavlja v neenakopraven
položaj (6. člen);
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7. ne zagotavlja posebnega varstva delavcev pri delu ponoči ali
ne upošteva časovnih omejitev dela ponoči (146. in 147. člen);
8. se pred uvedbo nočnega dela ne posvetuje s sindikatom v
skladu s 148.členom tega zakona;
9. delavcu ne zagotovi odmora med delovnim časom, počitka
med zaporednima delovnima dnevoma in tedenskega počitka
(150., 151. in 152. člen);
10. delavcu ne zagotovi pravice do letnega dopusta v skladu s
tem zakonom (3.odstavek 64. člena, 155., 156., 157., 158. in
159. člen);
11. delavcu ob prenehanju delovnega razmerja ne plača
neizrabljenega dela letnega dopusta (162. člen);
12. izreče disciplinsko sankcijo v nasprotju s 171. in 172. členom
tega zakona;
13. v disciplinskem postopku ne ravna v skladu s 173. členom
tega zakona;
14. o disciplinskem postopku ne obvesti sindikat in ne obravnava
pisnega mnenja sindikata v skladu s 175. členom tega zakona;
15. delavcu ne vroči sklepa o disciplinski odgovornosti v skladu
s 176.členom tega zakona;
16. ne zagotovi delavki, ki doji otroka odmora med delovnim
časom v skladu s prvim odstavkom 189.člena tega zakona;
17. ne zagotovi pravic do posebnega varstva delavcev, ki še
niso dopolnili 18 let starosti (192., 193. in 194. člen);
(2) Delodajalec - fizična oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka, se kaznuje z denarno kaznijo od 100.000,00 do 500.
00.00.SIT.

14. delavcu, ki še ni dopolnil 18 let starosti naloži opravljanje dela
v nasprotju z zakonom in posebnim predpisom, izdanim na
podlagi zakona (191. člen);
15. starejšemu delavcu brez njegovega soglasja odredi nadurno
ali nočno delo (199.člen).
16. na zahtevo delavca ne izroči delavcu delovne knjižice med
trajanjem delovnega razmerja ali ne vrne delovne knjižice
delavcu po prenehanju delovnega razmerja (tretji in peti
odstavek 221 .člena);
17. delavcu ne ponudi v podpis sklenitev spremenjene pogodbe
o zaposlitvi v skladu s prvim in drugim odstavkom 227. člena
tega zakona.
(2) Delodajalec - fizična oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka, se lahko kaznuje takoj na kraju prekrška z denarno
kaznijo 200.000,00 SIT.
(3) Z denarno kaznijo 100.000,00 SIT se lahko kaznuje takoj na
kraju prekrška tudi odgovorna oseba delodajalca - pravne osebe
ter odgovorna oseba v državnem organu, državni organizaciji ali
lokalni skupnosti, ki stori prekršek iz prvega odstavka.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
227. člen
(sklepanje pogodb o zaposlitvi v obliki in vsebini
predpisani s tem zakonom)

(3) 2 denarno kaznijo od 50.000,00 do 200.000,00 SIT se kaznuje
tudi odgovorna oseba delodajalca - pravne osebe ter odgovorna
oseba v državnem organu, državni organizaciji ali lokalni
skupnosti, ki stori prekršek iz prvega odstavka.

(1) Delodajalec mora v roku 12 mesecev od dneva, ko se začne
uporabljati ta zakon, ponuditi delavcu pisno sklenitev spremenjene
pogodbe o zaposlitvi z vsebino, predpisano s tem zakonom.
(2) Pravice, obveznosti in odgovornosti delavca ter pogoji dela
se s spremenjeno pogodbo o zaposlitvi ne smejo določiti drugače
ali manj ugodno, kot so bili dogovorjeni ob sklenitvi delovnega
razmerja oziroma, kot so veljali do dneva sklenitve spremenjene
pogodbe o zaposlitvi po tem zakonu, razen, če s tem zakonom
posamezna vprašanja niso drugače urejena.

226. člen
(1) Delodajalec - pravna oseba se lahko kaznuje za prekršek z
denarno kaznijo 300.000,00 SIT takoj na kraju prekrška, če:
1. delavcu ne izroči fotokopije prijave v zavarovanje v 15 dneh
od nastopa dela (drugi odstavek 9. člena);
2. pri njem opravlja delavec delo na podlagi pogodbe civilnega
prava v nasprotju z drugim odstavkom 11. člena tega zakona;
3. delavcu ne izroči pisnega predloga pogodbe in pogodbe o
zaposlitvi v skladu z drugim odstavkom 15. člena tega zakona;
4. ne določi pogojev za opravljanje del na posameznem
'delovnem mestu v skladu s drugim odstavkom 20. člena tega
zakona;
5. ne objavi prostega delovnega mesta v skladu s prvim in
četrtim odstavkom 23. člena tega zakona;
6. neizbranega kandidata ne obvesti v osmih dneh po sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi o tem, da ni bil izbran (prvi odstavek 28.
člena);
7. zagotavlja delo delavca uporabniku v nasprotju z 59. členom
tega zakona;
8. ne obvesti o nameri organiziranja dela na domu Inšpektorat
za delo pred začetkom dela delavca (tretji odstavek 66. člena);
9. delavcu, ki mu odpove pogodbo o zaposlitvi, ne izplača
odpravnine v skladu z določbo 108. člena tega zakona;
10. delavcu ne izplača plače v skladu z določbama 131. in 132.
člena tega zakona;
11. delavcu ne izplača nadomestila plače v skladu z določbo
134. člena tega zakona;
12. delavcu-pripravniku ne izplača plače v skladu z določbo 137.
člena tega zakona;
13. delavki naloži opravljanje dela v nasprotju z zakonom in
posebnim predpisom, izdanim na podlagi zakona (185. člen
in 186. člen);
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(3) Če delavcu v roku iz prvega odstavka delodajalec ne izroči
spremenjene pogodbe o zaposlitvi v podpis, ima delavec pravico
zahtevati njeno izročitev pred pristojnim delovnim sodiščem ne
glede na 30 dnevni rok iz 200.člena tega zakona.
(4) Do sklenitve pisne pogodbe o zaposlitvi po tem zakonu, ima
delavec pravice, obveznosti in odgovornosti ter pogoje dela kot
so bili dogovorjeni ob sklenitvi delovnega razmerja oziroma, kot
so veljali do dneva sklenitve spremenjene pogodbe o zaposlitvi
po tem zakonu, razen, če s tem zakonom posamezna vprašanja
niso drugače urejena.
228. člen
(prenehanje veljavnosti splošnih aktov delodajalca)
Splošni akti delodajalca, ki urejajo vprašanja, ki se v skladu s tem
zakonom dogovarjajo v kolektivnih pogodbah, prenehajo veljati v
roku devetih mesecev od dneva, ko se začne uporabljati ta zakon.
229. člen
(postopki uveljavljanja in varstva pravic delavcev)
Postopki uveljavljanja in varstva pravic, obveznosti in odgovornosti
iz delovnega razmerja, uvedeni pred dnem, ko se začne uporabljati
ta zakon, se dokončajo po predpisih, ki so veljali in se uporabljali
do začetka uporabe tega zakona.
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RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99). Druga alinea prvega
odstavka 29. člena navedenega zakona se z dnem uveljavitve
tega zakona ne uporablja glede pravice do nadomestila plače v
primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi bolezni ali poškodbe,
ki ni povezana z delom.

230. člen
(uporaba določb tega zakona glede na posebne
ureditve)
(1) Pravica iz druge alinee 163.člena se uveljavlja na podlagi tega
zakona do uveljavitve zakona, ki ureja starševski dopust.

235. člen
(zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti)

(2) Do spremembe zakonov, ki urejajo prenehanje delovnega
razmerja zaradi nujnih operativnih razlogov, se uporabljajo določbe
tega zakona o odpovedi iz poslovnega razloga.

(1) Do uskladitve določb 19. člena Zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91,
17/91,12/92, 71/93, 2/94, 38/94 in 69/98) stem zakonom, pravice
do denarnega nadomestila ne more uveljaviti tudi zavarovanec,
ki mu je prenehala pogodba o zaposlitvi v primerih iz:
petega odstavka 72. člena tega zakona,
78. člena tega zakona,
prvega odstavka 80. člena tega zakona,
tretje alinee prvega odstavka 87.člena tega zakona,
- 89. člena tega zakona, če delavec ni sprejel predloga za
sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za delovni čas
enakovreden prejšnji zaposlitvi ter ustrezno ali primerno delo,
- 93. člena tega zakona za obdobje, za katerega se je z
delodajalcem dogovoril za odškodnino namesto odpovednega
roka,
110. člena tega zakona,
116. člena tega zakona, če delavec ne želi nadaljevanja
delovnega razmerja, ter
- v primerih odpovedi pogodbe o zaposlitvi v nasprotju z 88.,
112., 113., 114. in 115. členom tega zakona, če delavec ni
zahteval arbitražne odločitve ali sodnega varstva.

231. člen
(mirovanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
in pravica do vrnitve)
(1) Delavci, ki jim mirujejo pravice in obveznosti iz delovnega
razmerja v skladu z veljavnimi predpisi do dneva, ko se začne
uporabljati ta zakon, se imajo pravico vrniti k delodajalcu na delo,
ki so ga prej opravljali, v roku 5 dni po prenehanju razlogov za
mirovanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja. Delodajalec
je dolžan obvestiti delavca o roku, v katerem se mora vrniti na
delo.
(2) Delavci, ki po tem zakonu nimajo pravice do vrnitve na delo in
imajo pravico do vrnitve k delodajalcu v skladu z veljavnimi predpisi
do dneva, ko se začne uporabljati ta zakon, imajo pravico do
ponovne sklenitve pogodbe o zaposlitvi z delodajalcem razen, če
je prenehala potreba po opravljanju tega dela iz poslovnih razlogov.
Če delodajalec ne sklene ponovne pogodbe o zaposlitvi iz
navedenih razlogov, mora delavcu izplačati nadomestilo plače za
čas odpovednega roka in odpravnino, če so za to izpolnjeni pogoji
v skladu s tem zakonom.

236. člen
(zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji)

232. člen
(prenehanje veljavnosti podzakonskih predpisov)
(1) Do sprejema izvršilnih predpisov, določenih s tem zakonom,
se še naprej uporabljata Pravilnik o delovni knjižici (Uradni list
RS, št. 28/90, 32/91-1, 47/92,14/95 in 57/98) in Uredba o delih, na
katera ni mogoče razporejati žensk (Uradni list SRS, št. 12/76),
kolikor nista v nasprotju s tem zakonom.

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 8., 47.,
51., 106., osmi odstavek 147.člena in sedmi odstavek 172.člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS,
št. 67/93, 39/97 in 52/99), v kolikor urejajo prenehanje delovnega
razmerja delavcev v stečajnem postopku ali zaradi potrjene
prisilne poravnave, in prednostno pravico do ponovne zaposlitve.

(2) Minister, pristojen za izdajo izvršilnih predpisov, izda izvršilne
predpise po 185., 191., 210. in 219. členu tega zakona v roku
šestih mesecev od dneva, ko začne veljati ta zakon.

237. člen
(prenehanje veljavnosti zakonov)

(3) Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati Navodilo o obliki in
vsebini registra kolektivnih in delovnih pogodb (Uradni list SRS,
št. 39/71).

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati Zakon
o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Uradni list SFRJ, št.
60/89 in 42/90) razen v določbah drugega odstavka 41 .člena, 42.
in 44.člena ki se uporabljajo do uveljavitve zakona, ki ureja
starševski dopust ter v določbah 86.in 87.člena, ki se uporabljata
do uveljavitve zakona o kolektivnih pogodbah.

233. člen
(odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidom)

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o
delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93), razen
določb 80., 81., 82.,84.,85.in 86.člena, ki se uporabljajo do
uveljavitve zakona, ki ureja starševski dopust, ter določb 112. do
119.člena ki se uporabljajo do uveljavitve zakona o kolektivnih
pogodbah.

Do sprejema zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidov
se možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
invalidu, ki nima statusa delovnega invalida, izvede v skladu s
prvim odstavkom 114.člena tega zakona.
234. člen
(zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju)

238. člen
(uveljavitev zakona)

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 9. člen Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list
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Ta zakon začne veljati 1. januarja 2003.
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

H. POGODBA O ZAPOSLITVI
1. SPLOŠNO
2. OBLIKA POGODBE
3. STRANKE POGODBE
4. POGODBENA SVOBODA
5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK PRI SKLEPANJU POGODB O ZAPOSLITVI
6. VSEBINA POGODBE
7. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
1. Obveznosti delavca
a)
Opravljanje dela
b)
Obveznost obveščanja
c) Prepoved škodljivega ravnanja
č) Obveznost varovanja poslovne skrivnosti
d) Prepoved konkurence
2. Obveznosti delodajalca
a)
Obveznost zagotavljanja dela
b) Obveznost plačila
c)
Obveznost zagotavljanja varnih delovnih razmer
d)
Obveznost varovanja delavčeve osebnosti
8. SPREMEMBA ALI SKLENITEV NOVE POGODBE O ZAPOSLITVI ZARADI SPREMENJENIH
OKOLIŠČIN
9. Suspenz pogodbe
10. POSEBNOSTI POGODB O ZAPOSLITVI
1.
Pogodba o zaposlitvi za določen čas
2. Pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost
ZAGOTAVLJANJA DELA DELAVCEV DRUGEMU UPORABNIKU
3. POGODBA O ZAPOSLITVI S KRAJŠIM DELOVNIM ČASOM
4. POGODBA O ZAPOSLITVI ZA OPRAVLJANJE DELA NA DOMU
5. POGODBA O ZAPOSLITVI S POSLOVODNIMI OSEBAMI
11. SPREMEMBA DELODAJALCA
12. PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI
1. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas
2. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi smrti delavca oziroma delodajalca - fizične
osebe
3. Sporazumna razveljavitev
4. Odpoved pogodbe o zaposlitvi
A) Splošno
B)Redna odpoved
a. Odpovedni razlogi
b. Odpovedni roki
d. Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi začetka postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne
poravnave
e. Odpravnina
C) Izredna odpoved
a. Izredna odpoved delodajalca
b. Izredna odpoved delavca
D. Posebno pravno varstvo pred odpovedjo
5. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča
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6. PRENEHANJE POGODBE 0 ZAPOSLITVI PO SAMEM ZAKONU
m. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA
1. OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA
2. POSKUSNO DELO
3. PLAČILO ZA DELO
4. Delovni čas
5. Nočno delo
7. POSEBNOSTI UREJANJA DELOVNEGA ČASA, NOČNEGA DELA, ODMOROV IN POČITKOV
8. LETNI DOPUST
9. Druge odsotnosti z dela
10. obveznost opravljanja drugega DELA ZARADI IZJEMNIH OKOLIŠČIN
11. IzobraŽevanje
12. Disciplinska odgovornost
13. Odškodninska odgovornost
IV. VARSTVO NEKATERIH KATEGORIJ DELAVCEV
1.
varstvo žensk
2. Varstvo delavcev zaradi nosečnosti in starševstva
3. VARSTVO DELAVCEV, KI ŠE NISO DOPOLNILI 18 LET STAROSTI
4. Varstvo INVALIDOV
5. Varstvo starejših delavcev
V. UVELJAVLJANJE IN VARSTVO PRAVIC. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZ
DELOVNEGA RAZMERJA

VI. DELOVANJE IN VARSTVO SINDIKALNIH ZAUPNIKOV

VH. POSEBNE DOLOČBE
1. Opravljanje dela v tujini in položaj delavcev, napotenih na delo v REPUBLIKO
Slovenijo
2. DELO OTROK, MLAJŠIH OD 15 LET, VAJENCEV, DIJAKOV IN ŠTUDENTOV
(DELO OTROK, MLAJŠIH OD 15 LET, VAJENCEV, DIJAKOV IN ŠTUDENTOV)
3. POGODBA O ZAPOSLITVI ZA POMORŠČAKE
4. DELOVNA KNJIŽICA
VHI. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO

IX. KAZENSKE DOLOČBE

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
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15.11.2001

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 11. seji dne 10.3.1999 opravil prvo obravnavo
predloga zakona o delovnih razmerjih in sklenil, da je predlog zakona primerna podlaga za
pripravo predloga zakona za drugo obravnavo. V dodatnih sklepih je Državni zbor Republike
Slovenije naložil Vladi Republike Slovenije:
- da pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo zagotovi skladnost rešitev predlogov
zakonov in predlogov sprememb zakonov z delovno-socialnega področja ter
- da naj se v izvršilne predpise, ki urejajo izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja,
vključijo tudi samostojni podjetniki ter mala in srednja podjetja.
1. Glede na stališče Državnega zbora, da naj predlagatelj prouči in ustrezno upošteva
pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, je predlagatelj preoblikoval
določbe 6., 24.,.29.- druga alinea prvega odstavka, 39., 40., 84., 171., 224., 225., 226. in
238.člena., V zvezi z uvodno pripombo sekretariata o navezavi spremembe koncepta
delovnega razmerja z naravnanostjo sistemov socialne varnosti, predlagatelj ugotavlja, da gre
za opozorilo na potrebo po usklajenosti in konsistentnosti zakonskih rešitev z delovno
pravnega in socialnega področja. To je tudi ena temeljnih zahtev Državnega zbora Vladi RS,
ki jih mora upoštevati predlagatelj, hkrati pa cilj Vlade RS, ki ga le-ta zasleduje pri celotni
prenovi delovno pravne in socialne zakonodaje. Zato so bile v okviru priprave predloga tega
zakona opravljene potrebne spremembe zaradi uskladitev z novimi rešitvami zakona o
zaposlovanju in delu tujcev, s predlaganimi rešitvami predloga zakona o starševstvu in
družinskih prejemkih,
novega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter
zakona o varnosti in zdravju pri delu, zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju ter s spremembami in dopolnitvami zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti ter predloga zakona o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom
držav članic Evropske Unije za opravljanje regularnih poklicev oziroma regularnih poklicnih
dejavnosti v RS..
Uskladitve so vsebovane v določbah 21., 24.- šesta alinea, 26., 52.- četrta,osma in devata
alinea, 57.- 62., 88., 99., 110., 113., 114., 117., 147., 165., 185., 186., 187., 188., 189., 191.,
195., 196. in 198. člena in v nadaljevanju pri spremembah rešitev posameznih členov,
obrazložene.
Sicer pa predlagatelj ugotavlja, da bo potrebno uskladitev socialno varstvene zakonodaje
spremembam na delovno pravnem področju zagotoviti tudi v zakonodajnih postopkih
sprejemanja ali spreminjanja te zakonodaje.
Predlagatelj je ponovno preučil pripombo sekretariata na sedanji 28.člen v povezavi s
46.členom in opozaija, da gre za urejanje dveh vprašanj - na eni strani za zavezo delodajalca,
da mora neizbranemu kandidatu na njegovo zahtevo vrniti vse njegove dokumente in v drugi
določbi za pravila o zbiranju in brisanju osebnih podatkov, ki jih delodajalec zbira tudi o
kandidatih za zaposlitev.
V zvezi s pripombo sekretariata glede učinkovanja nasprotovanja odpovedi s strani sindikata
(84.člen), predlagatelj pojasnjuje, da je na podlagi strokovnih predlogov in obravnav med
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socialnimi partneiji oblikovana sprememba tega člena in ocenjuje, da je medsebojno
učinkovanje določb treh odstavkov tega člena usklajeno:
• določeni so pogoji za zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi
odpovedi do preteka roka za arbitražno oziroma sodno varstvo v primeru, če sindikat
nasprotuje redni odpovedi iz razloga nesposobnosti delavca ali krivdnega razloga ali
izredni odpovedi in da delavec pri delodajalcu zahteva zadržanje - prvi odstavek;
• v gornjem primeru se lahko zadržanje učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi
odpovedi podaljša do izvršljive arbitražne odločitve oziroma do odločitve sodišča o
predlogu za izdajo začasne odredbe, če delavec v sodnem postopku uveljavlja nezakonitost
odpovedi in predlaga sodišču izdajo začasne odredbe - drugi in tretji odstavek;
• v času zadržanja učinkovanja prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi lahko
delodajalec delavcu prepove opravljati delo in mu zagotavi nadomestilo plače v tem času
- četrti odstavek.
Določbo tretjega odstavka 125.člena, ki določa pravico do dodatkov za posebne pogoje dela,
ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa in vse ostale določbe tega zakona, ki se nanašajo na
višino dodatkov (126.člen), povračila stroškov v zvezi z delom (127.člen), regres (128.člen)
ter odpravnino ob upokojitvi (128.člen), je potrebno presojati glede na zasledovan temeljni
princip, ki izhaja iz drugega odstavka 7.člena in sicer, da ta zakon določa minimum pravic iz
delovnega razmeija, da pa se s kolektivno pogodbo in tudi pogodbo o zaposlitvi lahko določi
več in večje pravice, kot jih določa ta zakon.
V zvezi z razveljavitvijo navodila o obliki in vsebini registra kolektivnih in delovnih pogodb
iz leta 1971 (232.člen), pa predlagatelj opozaija na kasneje, leta 1990 izdano navodilo o
registraciji kolektivnih pogodb (Uradni list RS, št.30/90), ki ureja register kolektivnih pogodb
in v veljavnost katerega se s tem zakonom ne posega.
Besedilo zakona je tudi redakcijsko preoblikovano in sicer v določbah 5,- drugi odstavek, 9.,
11., 18., 22., 23., 24,- drugi odstavek, 29., 30., 32., 35., 38., 40., 51., 65., 71, 74., 75, 79,
86, 98, 100., 107, 109, 122, 123, 137, 138, 139, 141, 142, 146, 151.- drugi odstavek,
153, 161, 163, 166, 174, 176, 182, 184, 200, 208,211.213,215. člena.
2. Državni zbor je v svojem stališču posebej zavezal predlagatelja, da prouči in upošteva
pripombe Komisije Državnega Sveta za družbene dejavnosti. Po proučitvi mnenja komisije je
glede na opravljeno strokovno obravnavo besedila predloga zakona za drugo obravnavo med
socialnimi partnerji, predlagatelj vključil že v zakonske rešitve nekatere spremembe in
dopolnitve in sicer v členih, ki so bili po vsebini tudi odprti v prvi obravnavi zakona oziroma
so bili med socialnimi partneiji v predhodnih obravnavah usklajeni v: 5.členu (opredelitev
manjših delodajalcev), 8.členu (odnos med kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti
delodajalca), 47. - 50. členu (sprememba ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi),
52.členu,53.členu - dopustnost preseganja časovne omejitve zaposlovanja za določen čas,
73, 82. členu, 87. členu .- četrti odstavek 89.členu - prvi odstavek, llO.členu - prvi odstavek
prva alinea, 111, 117.členu - prvi odstavek, 126, 127,128, in 129.členu, 134. - prvi, drugi
sedmi in osmi odstavek, 143.členu - drugi, tretji in peti odstavek, 150.členu, 154.členu - nov
peti odstavek, 171.členu - prvi odstavek (omejitev določanja dodatnih disciplinskih sankcij le
v kolektivnih pogodbah na ravni dejavnosti), 181.členu (določitev možnosti pavšalne
odškodnine tudi za delodajalca), 199.členu. Črtana pa je bila določba, ki je urejala odpoved
med odpovedjo.
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Ostale pripombe komisije se hkrati navezujejo na stališča Državnega zbora k posameznim
rešitvam, zato se obravnavajo v obrazložitvah posameznih sprememb rešitev zakona.
3. Po proučitvi možnosti, da se v zakon o delovnih razmerjih vgradijo instituti, ki bi v večji
meri napotili delodajalce k izvensodnemu reševanju sporov v okviru arbitražnih postopkov in
postopkov pomiijanj, predlagatelj v določbi 201.člena predlaga ureditev možnosti za
sporazumno odločitev pogodbenih strank o reševanju individualnega delovnega spora pred
arbitražo, ki ji lahko oblikujejo socialni partnerji v okviru kolektivnih pogajanj na različnih
nivojih, ter daje novo vlogo inšpektorju za delo tudi glede posredovanja v sporu med
delavcem in delodajalcem (223.člen). Sicer pa predlagatelj ocenjuje, daje to problematiko po
sprejetih strokovnih podlagah in izhodiščih primemo in potrebno razreševati v posebnih
predpisih. Problematika naj bi se urejala tudi v okviru sprememb ali novega zakona o
delovnih sodiščih, za pripravo katerega pristojno Ministrstvo za pravosodje že izvaja ustrezne
aktivnosti.
4. Upoštevaje konkretna stališča k besedilu in rešitvam predloga zakona o delovnih razmerjih,
je predlagatelj ustrezno upošteval opredelitve Državnega zbora o variantnih predlogih v 15.,
20., 39., 52., 87., 95., 109., 110., 111., 116., 150., 151., 213. - 218., 228. členu, ostale določbe
pa spremenil ali dopolnil, na sledeči način:
Na podlagi strokovnih predlogov, upoštevaje tudi novo sprejeti Zakon o mednarodnem
zasebnem pravu in postopku ( Uradni list RS, št. 56/1999), je predlagatelj delno preoblikoval
besedilo prvega in drugega odstavka 3.člena, vendar le v smislu poenostavitve zakonske
dikcije.Podrobnejšo vsebino tretjega odstavka pa je predlagatelj prenesel v 209.člen. Skladno
z Direktivo 96/71/EC, ki zadeva nameščanje delavcev v okviru opravljanja storitev, je namreč
potrebno zagotoviti minimalne pravice, ki veljajo na območju naše države, tudi napotenim
delavcem v času, ko delo začasno opravljajo v Sloveniji. Potrebno jim je zagotoviti
minimalno zaščito, zato se določa dolžnost tujega delodajalca, da delavcem, ki so na podlagi
pogodb tujega prava napoteni na začasno delo v R Slovenijo, zagotavlja določene pravice v
višini in obsegu kot so v tem zakonu predvidene za delavce, zaposlene po slovenskih
predpisih, če je to zanje ugodneje. Glede na rešitve zakona, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev, pa predlagatelj ocenjuje, da je tudi igeme, ki jih dopušča Direktiva 96/71/EC
primerno urediti v zakonu o delovnih razmerjih.
Upoštevaje stališče Državnega zbora, je predlagatelj ponovno proučil rešitev zakona, ki
opredeljuje manjše delodajalce. Po obravnavi vprašanja med socialnimi partnerji, v kateri je
bilo ugotovljeno, da z vidika delovnega prava ni opravičljiva enostavna navezava opredelitve
manjšega delodajalca na Zakon o gospodarskih družbah in upoštevaje primerjalne ureditve se
predlaga, da se kot manjši delodajalec opredeli delodajalec, ki zaposluje 10 ali manj delavcev
(S.člen). Predlagatelj se je soočil z različnimi predlogi socialnih partnerjev (5 oz. 20
zaposlenih), upošteval pa je primerjalne rešitve, iz katerih je razvidno, da se na tem mestu
pravzaprav opredeljujejo in obravnavajo t.i.mikro podjetja ( Francija - 19 delavcev, Finska,
Nemčija, Grčija, Italija, Portugalska, Švedska - 9 delavcev, Španija -5 delavcev, Norveška - 4
delavci). Pri tej opredelitvi se so upoštevale predvsem v nadaljnjih rešitvah predvidene
delovnopravne izjeme, ki so predlagane za manjše delodajalce, v smislu preprečevanja
nepotrebnega administriranja in zagotavljanja možnosti po hitrejšem prilagajanju tržnim
potrebam.
Določba 6.člena o prepovedi diskriminacije je dopolnjena glede na zahteve novih direktiv EU
( Direktiva 2000/43/EC, ki zadeva enako obravnavo oseb ne glede na raso ali nacionalno
poreklo in Direktiva 2000/78/EC, ki zadeva enako obravnavo pri zaposlovanju in poklicih in
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glede na obravnave zakona med socialnimi partneiji. V prvem odstavku je poudaijeno, da
prepoved diskriminatomega ravnanja, ki se nanaša tako na kandidata za zaposlitev, kot na
zaposlenega delavca, glede na vse navedene okoliščine in ne le glede na spol, velja pri
zaposlovanju, sklepanju in prenehanju pogodbe o zaposlitvi kot tudi ves čas trajanja
delovnega razmerja, za vsako kršitev prepovedi diskriminacije. Glede na vse navedene
okoliščine je delodajalec delavcu oz. kandidatu tudi odškodninsko odgovoren ( nov peti
odstavek.
Nova tretji in četrti pa se v skladu z zahtevami direktiv EU nanašajo na diskriminacijo po
spolu, rasi, starosti, zdravstvenem stanju oziroma invalidnosti, verskem ali drugem
prepričanju, spolni usmeijenosti in nacionalnem poreklu in sledijo mednarodnim zahtevam in
stališčem državnega zbora v zvezi z opredelitvijo posredne in neposredne diskriminacije ter
vključitvijo obrnjenega dokaznega bremena v sporne primere. Obrnjeno dokazno breme se
uveljavlja tudi v določbi 45.člena v zvezi z varstvom delavčevega dostojanstva in v določbi
183.člena v zvezi s posebnim varstvom zaradi nosečnosti in starševstva.
Poseben poudarek je v posameznih zakonskih rešitvah še vedno dan prepovedi diskriminacije
glede na spol ( drugi odstavek 6.člena, 25.člen, 45.Člen, 130.člen,) vendar le zaradi posebne
izpostavljenosti prepovedi diskriminacije glede na spol v mednarodnih dokumentih.
V zvezi s stališčem o zakonski določitvi pravila, da so določbe kolektivnih pogodb za delavca
lahko le ugodnejše kot zakonske določbe, predlagatelj ugotavlja, da je v splošni določbi
7.člena, v drugem odstavku izrecno poudaijeno pravilo, da pogodba o zaposlitvi in
kolektivne pogodbe lahko določajo le pravice, ki so za delavca ugodnejše (večje ali več
pravic), kot jih določa ta zakon.
Navedeno pravilo dopušča izjeme le v konkretno zakonsko določenih primerih, ki so omejene
na kolektivno dogovarjanje in predvsem na vprašanja, ki se nanašajo na urejanje razmerij pri
manjših delodajalcih. Upoštevaje stališča Državnega zbora o variantnih predlogih, ki so se
nanašali na manjše delodajalce, predlagatelj ocenjuje, da so predlagane izjeme od sprejetega
načela, v tretjem odstavku 7.člena, utemeljene.
Po proučitvi stališč, naj se upošteva specifični položaj manjših delodajalcev, poenostavijo
postopki ter prepreči nepotrebno administriranje za manjše delodajalce, predlagatelj meni, da
so predvidene posebne rešitve za manjše delodajalce, ki so lahko predmet delovne zakonodaje
in so vključene v določbe 20., 52., 87., 90., in 95.-100., členu, zadostne, glede na načelo po
enakopravnem delovno pravnem statusu vseh zaposlenih v minimalnih pravicah, obveznostih
in odgovornostih. V zvezi s posebnim varstvom pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi
invalidom, pa so določene posebnosti za zaposlene pri manjših delodajalcih predvidene tudi v
novem zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Državni zbor je naložil predlagatelju, da prouči in v zakon vključi opredelitev nekaterih
delovno pravnih pojmov. Predlagatelj ugotavlja, da so posamezni pojmi v zakonu že
opredeljeni. V splošnih določbah sta že opredeljeni obe pogodbeni stranki delodajalec in
delavec, pri čemer so v poglavju o strankah pogodbe o zaposlitvi natančnejše delovno pravne
določbe o pooblaščeni osebi, ki zastopa delodajalca ter o pogojih, ki jih mora izpolnjevati
delavec. Tudi nekateri drugi pojmi so že opisno vključeni v zakonski predlog, npr. nočno
delo, nadurno delo, plača, osnovna plača. Za nekatere pojme pa predlagatelj ocenjuje, da jih
zaradi vezanosti na druge predpise ni možno kot podrobnejšo definicijo vključiti v besedilo
tega zakona (npr. poslovodne osebe - gre za osebe, ki v skladu s predpisi, ki urejajo statusna
vprašanja, opravljajo naloge poslovodenja); ali pa gre za pojme (npr. delovni čas, obvezni
delovni čas, izmensko delo, turnus, popoldansko delo, deljen delovni čas), ki jih je zaradi
številnih konkretnih okoliščin, ki nastopajo v praksi, možno zakonsko le zelo na splošno
opredeliti. Upoštevaje posebnosti in probleme v posameznih dejavnostih, je dogovor med
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socialnimi partnerji ustreznejši način za podrobnejše opredelitve določenih pojmov, predvsem
v zvezi z delovnim časom.
Sicer pa je po direktivi EU ( 93/104/EC), ki določa vidike organizacije delovnega časa,
delovni čas vsako obdobje, v katerem zaposleni dela oz. je na razpolago delodajalcu in
opravlja aktivnosti in dolžnosti v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso. Ob taki definiciji
je potrebno upoštevati, da se v delovni čas v širšem smislu štejejo tudi vse opravičene
odsotnosti delavca z dela, ko delavec dejansko ne dela, po naši sedanji ureditvi in tudi
predlogu tega zakona pa tudi odmor med delovnim časom in varstveni odmori. Polni delovni
čas je 40 oz. najmanj 36 ur na teden (138.člen), nadurno delo ali delo preko določenega
delovnega časa se šteje v delovni čas ( 139.člen), podlage za možnost razporejanja delovnega
časa ustrezno potrebam in naravi delovnega ali proizvodnega procesa pa so, ustrezno
usmeritvam tudi v drugih evropskih državah, zelo fleksibilno določene (143.člen). V določbo
tega člena so bile vnesene tudi usklajene dopolnitve med socialnimi partnerji. Priprava na
delo in zaključna dela, vključno s predajo delavcu, ki sledi v izmeni ali turnusu, je šteti v
delovni čas, zakonsko pa ni možno razreševati problemov evidentiranja prihoda delavcev na
delo, ki je odvisno od številnih konkretnih dejavnikov pri posameznem delodajalcu. Prav tako
je, upoštevaje posebnosti organizacije dela v obliki dežurstev ali stalne pripravljenosti za delo
in pogostnost opravljanja aktivnosti in dela v tem času, potrebno in primemo v posameznih
dejavnostih opredeliti, kaj se všteva v delovni čas.
V smislu vezave tega zakona na splošna pravila civilnega prava in ureditve vseh delovno
pravnih posebnosti v tem zakonu, predlagatelj predlaga le nekatere podrobnejše rešitve v
zvezi z ničnosljo in izpodbojnostjo pogodbe o zaposlitvi (12. - 14.člen), saj gre za vprašanja,
ki se v delovnem pravu urejajo povsem na novo. V smislu siceršnje presoje ničnosti in
izpodpodbojnosti po splošnih pravilih civilnega prava, so tudi spremembe v 17., 19., 21., 78.
80., 116., 130., in 133. členu.
V dopolnjeno določbo 26.člena je v skladu s sprejetimi stališči vključena prepoved
delodajalcu, da postavlja dodatne pogoje pri zaposlovanju kandidatov predvsem v smislu
varstva starševstva. V tem cilju je predvidena tudi dopolnitev 80.člena v petem odstavku..
Glede na to, da zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da delodajalec zagotavlja
zdravstvene preglede delavcev, je v petem odstavku 26.člena določena dolžnost delodajalca,
da napoti kandidata na predhodni zdravstveni pregled v skladu s predpisi o varnosti in zdravju
pri delu. V sedmem odstavku 26.člena pa je upoštevaje načelo informiranosti, kije vsebovano
v Direktivi 91/383 EEC (zaposleni za določen čas in začasno zaposleni delavci), določena
obveznost delodajalca, da pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi za določen čas seznani
delavca z delom, pogoji dela ter pravicami in obveznostmi delavca, ki so povezane z
opravljanjem dela na delovnem mestu, za katerega se sklepa pogodba o zaposlitvi. Upoštevaje
navedeno direktivo je ustrezno dopolnjen tudi 23.člen - četrti odstavek.
V 29.členu se z redakcijsko spremembo vsebina drugega odstavka prestavlja v zadnjo alineo
prvega odstavka, deloma dopolnjeno oz. spremenjeno besedilo osme alinee pa pomeni
doslednejšo uskladitev z Direktivo Sveta EU št 91/533 / EEC, ki zadeva informiranost
delavcev.
Sprememba 44. člena in nova rešitev 4S.člena, upoštevaje Evropsko socialno listino,
določneje urejata varovanje delavčeve osebnosti in dostojanstva pri delu.
Vključitev dodatnih zakonskih pravil v zvezi s spremembo pogodbe o zaposlitvi ( ko gre za
nebistvene spremembe) ali sklenitvijo nove spremenjene pogodbe o zaposlitvi (ko gre za
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bistvene sestavine, ki so z delovno pravnega vidika v rešitvah izrecno naštete) je bila večkrat
izražena zahteva. Ta zahteva izhaja posebej iz stališča Državnega zbora, kot tudi mnenja
Komisije za družbene dejavnosti Državnega sveta. Zato so v določbah 47. - 50. člena
predlagane rešitve v zvezi s spreminjanjem pogodbe o zaposlitvi, s katero morata soglašati
obe pogodbeni stranki. V tem okviru se lahko izvede tudi sklenitev nove spremenjene
pogodbe o zaposlitvi za opravljanje drugega dela.
Le v primeru obstoja odpovednih razlogov ( razlogi nesposobnosti delavca ali poslovni
razlogi), zaradi katerih na delovnem mestu, kjer delavec dela, ni možno nadaljevanje
delovnega razmerja, delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi in ponudi delavcu
sklenitev nove spremenjene pogodbe o zaposlitvi, t.j. delo pod bistveno spremenjenimi
pogoji. V tem primeru delavec sicer lahko soglaša s sklenitvijo nove spremenjene pogodbe o
zaposlitvi,), vendar pa ne izgubi možnosti uveljavljanja neutemeljenosti odpovednega razloga
(89.člen).
V primeru sklenitve nove spremenjene pogodbe o zaposlitvi ni potrebna objava prostega
delovnega mesta (24.člen).
Po proučitvah stališč Državnega zbora v zvezi s sklepanjem pogodbe o zaposlitvi za določen
čas in opredfclitev o predlagani variantni rešitvi, se v rešitev 52.člena vključuje predlog, ki
dopušča, da se dodatni primeri dela za določen čas lahko določijo tudi s kolektivnimi
pogodbami. Možnosti zaposlovanja za določen čas utemeljujejo potrebe zaposlovanja, pri
čemer predlagatelj ocenjuje, da so z naštevanjem primerov, kot se predlaga v zakonu,
primerno omejene. Omejitve oziroma vezanost na objektivne potrebe dela pa so potrebne
predvsem zaradi pravic na drugih pravnih področjih, ki se zaradi nestalnosti zaposlitve
odrekajo zaposlenim za določen čas (reševanje stanovanjskih vprašanj, pridobivanje
kreditov). V zvezi z zaposlovanjem za določen čas pa je tudi glede na zahteve dokumentov
EU primerno izrecno zakonsko omejiti čas opravljanja dela za določen čas na čas trajanja
objektivnih pogojev, ki opravičujejo zaposlitev za določen čas - prvi odstavek. Zakonski
maksimum dve leti je še primerljiv s časovnimi omejitvami takega dela v drugih evropskih
državah - 53.člen . Nekatere izjeme se določajo že s samim zakonom, lahko jih določijo tudi
drugi zakoni, s kolektivnimi pogodbami na ravni dejavnosti pa se lahko izjeme od časovne
omejitve določijo tudi za delo, ki je projektno organizirano. Glede na zahteve po natančnejši
definiciji »projektnega dela« je bilo strokovno ugotovljeno da je v tem zakonu ni možno
opredeliti. Pri presoji pa je potrebno upoštevati splošno opredelitev, da delo na projektu
pomeni delo, ki je vezano na program oz. opredelitve iz programa, ki ni stalen, temveč
predstavlja projekt, ki se samostojno prične in zaključi. Dopolnitev 54.člena je le posledica
dopolnitve 52.člena, da se primeri zaposlovanja za določen čas lahko določijo tudi s
kolektivno pogodbo.
V SS.členu je v skladu z Direktivo 91/383 EEC (zaposleni za določen čas in začasno
zaposleni delavci) izrecno poudaijeno, da imata v času trajanja delovnega razmerja za določen
čas pogodbeni stranki enake pravice in obveznosti kot v delovnem razmerju za nedoločen čas.
Upoštevaje zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti, je predlagatelj v poglavje "Posebnosti pogodb o zaposlitvi" vključil
določbe 57., 58., 59., 60., 61., in 62. člena, ki obravnavajo posebnosti pogodbe o zaposlitvi z
delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku, in
določajo medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
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Rešitev 72.člena je, upoštevaje zahteve Direktive 98/50 EC (varstvo pravic zaposlenih v
primeru prenosa podjetja), ustrezno preoblikovana in dopolnjena. Vključena je v novo
podpoglavje » SPREMEMBA DELODAJALCA« saj po vsebini ne sodi v podpoglavje, ki
ureja prenehanje pogodbe o zaposlitvi. Dodatno se predlaga tudi rešitev v zvezi z odklonitvijo
prehoda delavca od delodajalca prenosnika k delodajalcu prevzemniku. Zahteve te direktive
so vključene tudi v nove vsebinske rešitve 73. in 205.člena predloga zakona.
74.člen je le redakcijsko usklajen s spremembami prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ki so
vključene v to poglavje, redakcijske narave pa je tudi opustitev besede »veljavnosti« v
besedni zvezi » prenehanje pogodbe o zaposlitvi«, uporabljeni v naslovu tega podpoglavja in
rešitvah tega zakona.
V 82.členu se poleg usklajene spremembe s socialnimi partnerji v prvem odstavku, v drugi
odstavek vključuje navezava na smiselno uporabo določb disciplinskega postopka. Predlog
sledi zahtevam po podrobnejši določitvi postopka odpovedi pogodb o zaposlitvi s strani
delodajalca.
Sprememba v 85.členu pomeni pravno izboljšavo zakonskega teksta.

Neutemeljenost odpovednih razlogov v 88.členu je predlagatelj glede na prvotni predlog
dopolnil, upoštevaje zahteve Konvencije MOD št. 158 o prenehanju delovnega razmaja na
pobudo delodajalca in ratificirane Evropske socialne listine. Po obravnavi predloga zakona
med socialnimi partneiji je v členu izrecno navedeno, da razloga starost ter invalidnost nista
sama po sebi utemeljena razloga za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Da » Organiziranje stavke
in udeležba v njej v skladu z zakonom , ne pomeni kršitve delovne obveznosti, ne sme biti
podlaga za začetek postopka za ugotavljanje disciplinske ali materialne odgovornosti delavca
in ne sme imeti za posledico prenehanja delovnega razmeija delavca« ureja že zakon o stavki
- 13.člen, zato predlagatelj meni, da tega ni potrebno posebej dodatno navajati kot
neutemeljen odpovedni razlog.

Črtanje posebnosti trajanja odpovednega roka v primeru pogodbe o zaposlitvi s krajšim
delovnim časom v določbi 91.člena je posledica opozoril na prakso EU o posredni
diskriminaciji glede na spol, ki na podlagi takega določila lahko prizadene zaposlene s tako
pogodbo.
Iz predhodno navedenega razloga je črtan tudi del določbe 108.člena, kije pogojeval izplačilo
odpravnine z zaposlitvijo več kot 10 ur na teden. V skladu s stališčem Državnega zbora pa je
v tem členu črtan tudi pogoj, ki je uveljavljen že sedaj in sicer, da mora biti delavec zaposlen
pri delodajalcu najmanj dve leti. Z novo rešitvijo pripada odpravnina delavcu, ki je zaposlen
pri delodajalcu več kot eno leto, kar izhaja iz prve alinee drugega odstavka tega člena.
Z vidika zahtev Direktive 98/59/EC (kolektivno odpuščanje) je bilo primerno v 95.členu
ustrezno preoblikovati rešitve glede določitve števila delavcev, katerih delo je postalo
nepotrebno zaradi poslovnih razlogov.
V 96.členu, ki določa obveznost obveščanja in posvetovanja z delavskimi predstavniki, se v
skladu z zahtevami omenjene direktive, dodatno določa obveznost delodajalca, da delavske
predstavnike pisno obvesti tudi o številu in kategorijah vseh zaposlenih delavcev ter o
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predlaganih kriterijih za določitev presežnih delavcev. Kopijo pisnega obvestila delavskim
predstavnikom pa mora delodajalec poslati tudi zavodu za zaposlovanje.
V 97.členu je predlagatelj, upoštevaje zgoraj navedeno direktivo, ki med drugim določa tudi
obveznosti delodajalca do pristojne javne oblasti v primeru kolektivnega odpuščanja
delavcev, določil dolžnost delodajalca, da zavod za zaposlovanje obvešča tudi o številu in
kategorijah vseh zaposlenih delavcev ter predvidenih kategorijah presežnih delavcev. Kopijo
pisnega obvestila zavodu pa mora delodajalec poslati tudi sindikatu oziroma svetu delavcev
ah delavskemu zaupniku.
Po proučitvi stališč Državnega zbora v zvezi z določitvijo kriterijev za določanje delavcev,
katerih delo postane nepotrebno iz poslovnih razlogov in upoštevaje obravnavo predloga
zakona med socialnimi partneiji se predlaga dopolnitev 99.člena, ki kot napotilna določba
navaja kriterije. V kolektivnih pogodbah se lahko določijo še dodatni kriteriji in njihovo
upoštevanje ne glede na vrstni red, naveden v prvem odstavku 99.člena.
Zakon o delovnih razmeijih naj bi kot splošni zakon, ki ureja vprašanja sklenitve in
prenehanja delovnega razmerja na podlagi pogodbe o zaposlitvi, uredil tudi vprašanja
odpovedi pogodbe o zaposlitvi v primerih insolventnosti delodajalca. Ta vprašanja so sedaj
urejena v Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. V skladu s stališči Državnega
zbora so ustrezno prenesena v rešitve tega zakona (101. - 106.člen, 236.člen). Glede na
mnenja stroke ni utemeljeno, da v primeru začetka stečajnega postopka ali "sodne "likvidacije
po samem zakonu prenehajo delovna razmerja vseh zaposlenih delavcev stečajnega dolžnika,
tudi tistih katerih delo je še nadalje potrebno zaradi izvršitev nalog v stečajnem postopku.
Zato se tudi v teh primerih predlaga prenehanje pogodbenih razmerij z redno odpovedjo
pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca - stečajnega oz. likvidacijskega upravitelja s 15
dnevnim odpovednim rokom. V skladu z Direktivo 98/59/EC o kolektivnih odpustih delavcev
pa se določa tudi vloga sindikatov. V posledici ureditve prenehanja delovnih razmerij
delavcev v stečajnem postopku, primeru sodne likvidacije ali prisilne poravnave v tem
zakonu, je bilo potrebno v končni določbi predlagati razveljavitev določb zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji, ki sedaj urejajo ta vprašanja. (236.člen)
V tam zakonu se predlaga tudi ureditev odpovedi pogodb o zaposlitvi v primeru potrjene
prisilne poravnave.
V določbi 110. in lll.člena so vnesene predvsem spremembe, ki so posledica opredelitev
Državnega zbora do predlaganih variantnih predlogov in spremembe razlogov za izredno
odpoved, ki so usklajene med socialnimi partneiji. Zaradi sistemske vključitve izredne
odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca zaradi kršitev obveznosti delodajalca v ta
zakon, predlagatelj predlaga tudi prehodno ureditev do ustreznih sprememb določb zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. (23S.člen).
Zahteve po podrobnejši opredelitvi določb v zvezi z varovanjem določenih kategorij
zaposlenih so vsebovane v predlaganih dopolnjenih ah spremenjenih rešitvah:
- 114.člena - določitev varstva pred odpovedjo delovnim invalidom kot tudi invalidom, ki
nimajo statusa delovnega invalida. V zvezi z delovnimi invalidi se rešitev navezuje na
ureditev v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ker se zakon v zvezi z
invalidi, ki nimajo statusa delovnega invalida navezuje na zakon, ki še ni sprejet, je bilo v
prehodni določbi ( 233.člen) primerno v prehodnem obdobju predvideti pooblastila komisije,
oblikovane pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje tudi za te invalide;
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-113. in 183. - 186.člena - natančnejša določitev posebnega varstva delavk v času nosečnosti
in v času, ko dojijo otroka ter staršev, ki izrabljajo starševski dopust;
-191.- 194. člena - podrobnejša določitev pravic delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti;
- 196.člena - pravice delovnih invalidov, ki jih je potrebno obravnavati skupaj z rešitvami
predloga zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.;
- 112. in 205.člena - varstvo delavskih predstavnikov oziroma sindikalnih zaupnikov v
primeru spremembe delodajalca.
Predlagana rešitev 116.člena sledi opredelitvi Državnega zbora za variantni predlog,
sprememba prvega in drugega odstavka pa je predlagana v smislu jasnejše opredelitve
sodnega varstva oz odločanja sodišč v primeru nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
V rešitvah 125. - 129.člena je predlagatelj sledil stališčem, naj se zakonsko določijo dodatki,
ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni
dopust in odpravnina ob upokojitvi - pravice, ki so v sedanjem sistemu predmet kolektivnih
pogajanj. Zakon določa le minimum, višji dodatki in več dodatkov se vedno lahko dogovori s
kolektivno pogodbo, lahko pa določi tudi s posebnim zakonom v skladu s splošnim pravilom,
vzpostavljenim vdrugem členu tega zakona. Predlagane rešitve so med socialnimi partnerji
usklajene.
Upoštevaje Direktivo 75/111 EEC, ki zagotavlja enako plačilo za enako delo ali za delo enake
vrednosti, je bilo potrebno v 130.členu vezati plačilo na delo enake vrednosti, saj zahtevnost
dela predstavlja le enega od elementov za določanje plače.
V zvezi z zahtevo po uskladitvi predlogov, ki se nanašajo na pravice delavcev do odsotnosti z
dela zaradi zdravstvenih razlogov, predlagatelj ugotavlja, da je v zakonu o delovnih razmerjih
možno in potrebno ustrezno urediti predvsem delovnopravna vprašanja, ki se pojavljajo na
tem področju. Tako se v 110.členu s posledico možne izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
s strani delodajalca, vzpostavlja tudi delovnopravna odgovornost zaposlenega za spoštovanje
navodil o zdravljenju in ravnanju med odsotnostjo, čeprav so te obveznosti že urejene v
predpisih s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Z vidika
delovnopravnih pravic in obveznosti pogodbenih strank se ugotavlja, da je omejeno breme
plačevanja denarnega nadomestila delavcu med odsotnostjo zaradi bolezni ali poškodbe
primerljivo z ureditvami v drugih EU državah (134.člen, 234.člen). Možnost določenega
števila dni (tri ah pet) odsotnosti delavca brez ustreznega potrdila zdravnika, z nadomestilom
plače v breme delodajalca, je bila v obravnavi Državnega zbora zavrnjena in je zato iz rešitev
predloga zakona izpuščena. Darovanje krvi pa je dejanje, ki bi moralo biti finančno pokrito iz
sredstev zdravstvenega zavarovanja, in ne bi smelo obremenjevati delodajalca. Zato določba
165.člena, ki določa pravico delavca do odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih razlogov v
skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju, vključuje tudi rešitev o odsotnosti z dela
zaradi darovanja krvi, vendar v tem primeru predvideva pravico do nadomestila plače v breme
zdravstvenega zavarovanja.
V skladu s stališčem Državnega zbora glede preprečevanja zlorab prerazporejanja delovnega
časa, je predlagana dopolnitev 143.člena, ki ureja pravila prerazporejanja delovnega časa.
Nov ckugi odstavek, dopolnitev tretjega in sprememba petega odstavka so v ta člen vključeni
po dogovoru med socialnimi partnerji.
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V drugem odstavku 147.člena je predlagatelj v skladu z zakonom o varnosti in zdravju pri
delu omejitev delovnega časa nočnega delavca vezal na oceno tveganja pri posameznem
delodajalcu.
Spremembo 152.člena, ki opušča izrecno določitev, da je dan tedenskega počitka praviloma
nedelja, dopušča tudi sodna odločitev v zvezi z zahtevami Direktive 93/104 EC (organizacija
delovnega časa). S tako rešitvijo v slovenski zakonodaji se ne spreminja veljavne ureditve, ki
v praksi ne povzroča problemov. Poleg tega pa sledi tudi posebnim zahtevam Krščanske
adventistične cerkve, ki v izpostavljanju nedelje, kot dela prostega dne, čuti neenakopravnost
obravnave različnih verskih skupnosti oz. veroizpovedi.
V 154.členu, ki določa možnosti drugačnega urejanja dnevnega in tedenskega počitka,
obdobja odmora in trajanje nočnega dela ter obdobja izravnave, je bila v skladu z Direktivo
93/104 EC (organizacija delovnega časa) dodana možnost določitve izjem tudi z zakonom in
omejena možnost določanja izjem s kolektivnimi pogodbami le na kolektivne pogodbe
dejavnosti. Dodaja se tudi možnost upoštevanja polnega delovnega časa, kot povprečne
delovne obveznosti v daljšem referenčnem obdobju - 12 mesecev.
Določba o trajanju letnega dopusta v prvem odstavku je redakcijsko preoblikovana, v smislu
lažjega usklajevanja poklicnih in starševskih obveznosti pa dopolnjena s predlogom o
dodatnem dnevu letnega dopusta za vsakega od obeh staršev otroka do 15 let starosti
(155.člen).
Sprememba in dopolnitev 158.člena v uvodnem stavku je predlagana v smislu jasnejše
dikcije.
Upoštevaje zahtevo in stališče, da bi moral biti delodajalec omejen pri izboru disciplinske
sankcije, in da se mu ne bi smelo dopustiti, da sankcije določi po lastni presoji, je v 171.členu
opuščen predlog, da se disciplinske sankcije lahko določijo tudi s pogodbo o zaposlitvi.
Dopuščena pa naj bi bila možnost dodatnega določanja disciplinskih sankcij v kolektivnih
pogodbah na ravni dejavnosti, pri čemer pa se skladno z opozorili v prvi obravnavi opušča
možnost določitve »začasnega opravljanja drugega dela«, kot disciplinske sankcije.
V 185.člen je predlagatelj v skladu z Direktivo 92/85 EEC (varstvo nosečih žensk) vključil
absolutno prepoved opravljanja del v času nosečnosti in dojenja otroka za tista dela, ki se
upoštevaje Aneks H. k omenjeni direktivi, določijo v izvršilnem predpisu.
Glede na novi zakon o varnosti in zdravju pri delu je predlagatelj v 185.členu vezal določene
varstvene ukrepe na oceno tveganja, ki vsebuje opis delovnega procesa z ocenjevanjem
tveganja za poškodbe in zdravstvene okvare ter določa varnostne ukrepe. V kolikor delavka
opravlja dela, ki bi lahko ogrozila njeno zdravje ali zdravje otroka, je delodajalec dolžan
sprejeti ustrezne ukrepe (prilagoditev pogojev dela ali delovnega časa oziroma nadomestilo
plače).
186.člen je bilo v skladu z zakonom o varnosti in zdravju pri delu potrebno preoblikovati
tako, da se omejitev opravljanja nadurnega dela ali dela ponoči delavke v času nosečnosti ali z
otrokom do enega leta starosti oz. v času, ko doji otroka veže na oceno tveganja, iz katere
izhaja nevarnost za njeno zdravje ali zdravje otroka. V prvem odstavku tega člena pa je
predlagatelj zaradi možnosti diskriminatomega obravnavanja razširil varstvo v zvezi z nočnim
in nadurnim delom v času nosečnosti oz. starševstva na delavca, ki neguje otroka do tretjega
leta starosti.

poročevalec, št. 90

84

19. november 2001

V 187.členu se pravica do odsotnosti z dela ali krajšega delovnega časa veže na starševski
dopust, ki je določen s predlogom zakona o starševstvu in družinskih prejemkih. Tudi določba
188.člena o pravici do nadomestila plače v času starševskega dopusta se navezuje na rešitve
tega zakona.
Sprememba 189.člena pomeni uskladitev z mednarodnimi dokumenti, po katerih je brez
časovne omejitve doječim materam potrebno omogočiti, da so v ta namen ustrezen čas
odsotne z dela.

V 191.členu je predviden izvršilni predpis, ki bo, upoštevaje Direktivo 94/33 EC (varstvo
mladih pri delu), ki posamezna dela oziroma okoliščine, kjer je potrebno prepovedati
zaposlitev mladih, tudi konkretno navaja, moral določiti dela, pri katerih obstajajo tveganja za
varnost, zdravje in razvoj delavcev, ki še niso izpolnili 18 let starosti.
V 193.členu se upoštevaje Direktivo 94/33 EC (varstvo mladih pri delu), ki v specifičnih
primerih dopušča, da države z zakonom dovolijo delo mladih v nočnem času, v kolikor
zagotovijo nadzorstvo s strani polnoletnih delavcev, določa obveznost delodajalca, da
zagotovi nadzorstvo s strani polnoletnega delavca, če mladi delajo ponoči v primeru višje sile.
V 192.členu pa se izrecno vključuje zahtevo direktive do nepretrganega 48 urnega tedenskega
počitka.
V 196.členu je predlagatelj v skladu s predlogom zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju določil dolžnost delodajalca, da zagotovi opravljanje drugega ustreznega dela ali
dela s krajšim delovnim časom glede na preostalo delovno zmožnost oz. poklicno
rehabilitacijo delavcu, pri katerem je ugotovljena poklicna invalidnost oz. zmanjšana ali
omejena zmožnost za delo ter nadomestilo plače.
Po ponovni proučitvi rešitve o zastaranju terjatev iz delovnega razmerja je predlagatelj
upošteval stališča stroke in predlagal rešitev, da te terjatve ne glede na subjektivni rok,
zastarajo v treh letih odkar so nastale. (202.člen)
Upoštevaje zahteve Direktive 77/187 EEC (varstvo pravic delavcev v primeru prenosa
podjetja), da je potrebno v primeru prenosa ohraniti status in funkcijo delavskih
predstavnikov, razen če so izpolnjeni pogoji za ponovno imenovanje, je predlagatelj v
205.členu ustrezno uredil položaj in varstvo sindikalnih zaupnikov v primeru spremembe
delodajalca. Varstvo delavskih predstavnikov po zakonu o sodelovanju delavcev pri
upravljanju je že vključeno v spremembe in dopolnitve tega zakona.
Pri delu otrok so bile v določbo 210.člena, upoštevaje Direktivo 94/33 EC (varstvo mladih pri
delu), dodatno vključene zahteve glede vnaprejšnje določitve lažjih del ter zagotavljanja
prostega časa mladih v času šolskih počitnic. Izrecno se v tem členu, glede na posebno
ureditev njihovega statusa, izpostavlja tudi vajence.
Določba 212.člena v skladu z zahtevami Direktive 94/33 EC (varstvo mladih pri delu) določa
dnevno in tedensko časovno omejitev dela otrok, ki opravljajo lažje delo v času šolskih
počitnic, prepoveduje nočno delo med osmo uro zvečer in šesto uro zjutraj tudi v primeru
višje sile ter zagotavlja v 24 urnem obdobju dnevni počitek najmanj 14 zaporednih ur.
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222. in 223.člen - V novem osmem poglavju » INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO« je
predlagatelj v cilju učinkovitega vključevanja inšpekcije za delo pri izvajanju zakona,
preprečevanju samovoljnih ravnanj in spodbujanju možnosti za izven sodno reševanje sporov
med delavcem in delodajalcem
- jasno opredelil vprašanja, ko inšpektor lahko ukrepa z ureditveno odločbo,
- na novo določil tudi vlogo inšpektorja za delo , kot posrednika v sporu med delavcem in
delodajalcem, če bi se pogodbeni stranki nanj obrnili.
V Kazenskih določbah so upoštevani okviri zneskov denarnih kazni, ki so določeni za pravne
osebe, fizične osebi ter za odgovorne osebe s predpisi, ki urejajo prekrške. Primerna naj bi
bila tudi določitev maksimalnih dopustnih zneskov za mandatne kazni, saj gre za očime
kršitve, v primeru katerih je potrebno zagotoviti hitro in učinkovito intervencijo oz.
kaznovanje.
Zaradi celovitosti sistema delovnih razmerij, pa se vse tri kazenske določbe (224., 225. in
226. člen dopolnjuje z možnim kaznovanjem odgovornih oseb v državnih organih, državnih
organizacijah ali lokalnih skupnostih.
V 227.členu je predlagana rešitev, ki naj bi sicer zavezovala delodajalca, da delavcu v
določenem prehodnem obdobju izroči v podpis pogodbo o zaposlitvi z vsebino, ki jo, skladno
z Direktivo EU št. 91/533/EEC, ki zadeva informiranost delavcev, določa ta zakon, vendar pa
ne-podpis pogodbe s strani obeh pogodbenih strank nima vpliva na delovnopravni status
zaposlenega. Le v kolikor je posamezna pogodba o zaposlitvi v posameznih elementih v
nasprotju z določbami tega zakona, se po splošnem pravilu, vsebovanem v 30.členu zakona,
uporabljajo določbe tega zakona.
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ( Uradni list RS, št. 5/91,
17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94 in 69/98) v 19.členu določa primere, ko zavarovanec, ki mu
je prenehalo delovno razmeije, ne more uveljaviti pravice do denarnega nadomestila iz
naslova zavarovanja za primer brezposelnosti. Primeri, našteti v 19.členu , so upoštevaje
načelo volje ali krivde delavca v zvezi s prenehanjem zaposlitve, vezani na zakon o delovnih
razmerjih, ki se s tem zakonom razveljavlja. Zato je potrebno do spremembe zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti predvideti prehodno rešitev, upoštevaje
nove načine prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi po tem zakonu. Predvideni primeri,
ko delavec ne more uveljavljati pravice do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za
primer brezposelnosti, so določeni kot doslej glede na delavčevo voljo ali krivdo v zvezi s
prenehanjem zaposlitve.
19. člen zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti pa se ne razveljavlja.
V prehodnem obdobju bo namreč, glede na predlagano rešitev v 229. členu in drugem
odstavku tega člena, še prihajalo do primerov prenehanja delovnega razmeija po zakonu,
veljavnem v trenutku prvostopenjske odločitve o prenehanju delovnega razmerja.- 235.člen
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH S PREDPISI EVROPSKE
SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta:

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

zakona o delovnih razmerjih,
zakona o varnosti in zdravju pri delu,
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodelovanju
delavcev pri upravljanju,
zakona o evropskem svetu delavcev,
predpis s področja pomorskega prava.
Republika Slovenija bo uskladila pravno ureditev na področju
Enaka obravnava žensk in moških s pravnim redom Evropske
unije s sprejemom zakona o delovnih razmerjih, zakona o
starševstvu in družinskih prejemkih, ter zakona o enakih
možnostih.

- 70.člen

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

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

PREDLOG ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH - druga
obravnava
2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega
sporazuma o pridružitvi«

- v celoti z vidika delovno pravnega statusa zaposlenih
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

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

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES
5) Ali so zaoral navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?

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

da, razen - 98/59 EC, 98/50 EC, 97/81 EC, 91/383 EEC, 93/104
EC, 97/80/EC, 1999/63 EC in 1999/70 EC;

Stopnja usklajenosti delovno pravnih rešitev, ki jih vsebuje predlog
zakona o delovnih razmerjih:
Direktive s področja " Delovno pravo":
98/59 EC ( kolektivni odpusti) - v celoti usklajeno,
98/50 EC (pravice delavcev v primeru prenosa podjetja) - v
celoti usklajeno,
- 91/533 EEC (obveščenost delavcev o delovnih pogojih) - v
celoti usklajeno,
■ 96/71 EC (pravice napotenih delavcev) - v celoti usklajeno,
- 97/81 EC (delo s krajšim delovnim časom) - v celoti usklajeno,
- 91/383 EEC (zaposlitev za določen čas) - v celoti usklajeno,
1999/70 EC ( zaposlitev za določen čas) - v celoti usklajeno,
93/104 EC (organizacija delovnega časa) - v celoti usklajeno,
94/33 EC ( varstvo mladih) - v celoti usklajeno,
1999/63 EC (delovni čas pomorščakov) - v zakon so vnešene
le zahteve, ki jih je možno urediti s sistemskim zakonom o
delovnih razmerjih.

6) Ali je predlog akta preveden In v kateri jezik?
- ne, posredovan v prevod
- v besedilu za prvo obravnavo - da, v angleški jezik
7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX,
Komlsila ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...)

-

Direktive s področja "Enaka obravnava žensk in moških":
75/117/EEC ( enako plačilo moških in žensk) - v celoti
usklajeno,
76/207/EEC ( enaka obravnava moških in žensk pri dostopu
do zaposlitve, poklicnega izobraževanja in napredovanja in
delovnih pogojev) - v celoti usklajeno,
- 92/85/EEC ( varnost in zdravje nosečih delavk in delavk,
določen čas po porodu) - v celoti usklajeno,
- 97/80/EC ( dokazno breme) - v celoti usklajeno,
- 2000/43/EC (enaka obravnava oseb, ne glede na raso ali
etnično poreklo) - v celoti usklajeno.

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev
Rok: 2000/lV

op. Republika Slovenija bo v celoti prevzela pravni red Evropske
unije na področju delovnega prava s sprejemom in uveljavitvijo
naslednjih zakonov:
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študijski obisk naših strokovnjakov v DG V v Bruslju, v dneh
20. in 21.5 1999;
tuja konzultacija -Deutsche Stiftung - s prof. Daublerjem,
Nemčija, dne 28. 5.1999
Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru - prof. Polona
Končar in prof. Drago Mežnar

Nataša BELOPAVLOVIČ
DRŽAVNA SEKRETARKA
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Sedanja prvi in drugi odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
"(5)Za sindikat pri delodajalcu v postopkih po tem zakonu se
šteje reprezentativni sindikat, ki imenuje ali izvoli sindikalnega
zaupnika po 204. členu tega zakona."

AMANDMAJI K PREDLOGU ZAKONA
O DELOVNIH RAZMERJIH - druga obravnava

OBRAZLOŽITEV:
Predlagana rešitev v novem prvem in drugem odstavku člena po
mnenju predlagatelja sledi prizadevanjem v EU za vključitev
informiranja in posvetovanja s sindikati pri delodajalcu o vprašanjih
organizacije dela ter drugih vprašanjih, ki zadevajo delavce
oziroma ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja
pogodbenih in drugih obveznosti v delovnem razmerju in so sicer
v pristojnosti delodajalca.
V novem petem odstavku pa se za namene vključevanja sindikata
v postopke po tem zakonu opredeljuje sindikat pri delodajalcu.
Predlaga se rešitev, da naj se kot sindikat pri delodajalcu šteje
katerikoli reprezentativni sindikat, ki se pri delodajalcu identificira.
To pomeni, da imenuje oz. izvoli sindikalnega zaupnika v skladu s
204.členom tega zakona in o tem obvesti delodajalca.
Reprezentativnost sindikata se presoja po zakonu o
reprezentativnosti sindikatov in po večinskem mnenju socialnih
partnerjev ni potrebno, da se za namene tega zakona določa
posebna reprezentativnost. V skladu z 204.členom pa lahko
vsak sindikat, ki ima člane, zaposlene pri določenem delodajalcu
imenuje ali izvoli sindikalnega zaupnika, ki ga bo zastopal pri
delodajalcu. Upoštevano pa je tudi bilo, da je vloga, ki se daje
sindikatu po določbah tega člena in v nadaljnjih določbah tega
zakona (73., 96., 143., 148., 149.člen) pomembna za večje število
zaposlenih pri delodajalcu, zato je za njeno operativnost potrebno
in primerno, da so sindikati pri delodajalcu razpoznavni in, ne
glede na različne možne pojavne oblike pri delodajalcu, sposobni
svoje pristojnosti tudi dejansko opravljati.
V primerih individualnih odločitev delodajalca (nameravani odpovedi
pogodbe o zaposlitvi, ugotavljanje disciplinske odgovornosti) pa
se v postopek na zahtevo delavca vključuje sindikat, katerega
član je delavec (83. in 175.člen tega zakona). Rešitev je usklajena
med socialnimi partnerji.

AMANDMA k 1. členu
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Cilji zakona so vključevanje delavcev v delovni proces,
zagotavljanje usklajenega poteka delovnega procesa ter
preprečevanje brezposelnosti, pri čemer se upošteva pravica
delavcev do svobode dela, dostojanstva pri delu in varuje interese
delavcev v delovnem razmerju."
OBRAZLOŽITEV:
Sprememba drugega odstavka je predlagana v strokovni
obravnavi zakonskih rešitev in spreminja prioriteto ciljev, glede
na osnovni namen zakona. Ker zakon ureja delovno pravni status zaposlenih v delovnem razmerju, je tudi pri opredeljevanju
cilja zagotavljanja dostojanstva delavcev, primerno in potrebno
poudariti povezavo z opravljanjem dela.
AMANDMA k 4. členu
Drugi odstavek 4.člena se spremeni tako, da se glasi:
"(2) V delovnem razmerju je vsaka od pogodbenih strank dolžna
izvrševati dogovorjene ter predpisane pravice in obveznosti."
OBRAZLOŽITEV:
Amandma je redakcijske narave.
AMANDMA k 7.členu
V tretjem odstavku 7.člena se za številko "118." doda številka
"139." in za številko "154." številka "171.".

AMANDMA k 15.členu

OBRAZLOŽITEV:
Po pregledu zakonskih rešitev, ki napotujejo na urejanje v
kolektivnih pogodbah, je bilo v okviru obravnave med socialnimi
partnerji ugotovljeno, da je v tretji odstavek 7.člena zakona
potrebno vključiti tudi 139.člen - dodatno urejanje primerov
nadurnega dela in 171 .člen - dodatno določanje disciplinskih
sankcij. Po mnenju sindikatov naj bi dodatno urejanje primerov
nadurnega dela v kolektivnih pogodbah bilo lahko le predmet
kolektivnih pogodb na ravni dejavnosti. Predlagatelj ocenjuje, da
je z amandmajem k 139.členu ustrezno sledil različnim interesnim
zahtevam socialnih partnerjev v zvezi z možnostmi in omejitvami
nadurnega dela zato meni, da je predlagani amandma k 7.členu
opravičljiv, primeren in pravno sistemsko potreben. Rešitev je
usklajena med socialnimi partnerji.

Drugi in tretji odstavek 15. člena se spremenita tako, da se glasita:
"(2)Delodajalec mora delavcu izročiti pisen predlog pogodbe o
zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisno
pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi.
(3)Ce delavcu ni izročena pisna pogodba o zaposlitvi, lahko
kadarkoli v času trajanja delovnega razmerja zahteva njeno
izročitev od delodajalca in sodno varstvo."
OBRAZLOŽITEV:
V rešitvi drugega odstavka 15.člena je amandma predlagan po
usklajevanju predloga zakona s socialnimi partnerji na predlog
predstavnikov sindikatov. Dopolnitev tretjega odstavka pa je
predlagana v izogib nejasnostim v zvezi z zahtevo za sodno
varstvo.

AMANDMA k 8.členu
AMANDMA k 16. členu

V 8.členu se dodata nova prvi in drugi odstavek, ki se glasita:
"(1)Predloge splošnih aktov delodajalca, s katerimi delodajalec
določa organizacijo dela ali določa obveznosti, ki jih morajo delavci
poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti,
mora delodajalec pred sprejemom posredovati v mnenje
sindikatom pri delodajalcu. Sindikat mora podati mnenje v roku 8
dni.
(2) Če je sindikat posredoval mnenje v roku iz prejšnjega
odstavka, ga mora delodajalec pred sprejemom splošnih aktov
obravnavati in se do njega opredeliti."
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V 16. členu se črta besedilo: "je delavec v dobri veri, da opravlja
delo za delodajalca po pogodbi o zaposlitvi, ter".
OBRAZLOŽITEV:
Rešitev olajšuje presojo o obstoju delovnega razmerja, če se
ugotovi, da obstajajo elementi delovnega razmerja v skladu s 4. in
v povezavi z 20.Členom zakona.
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AMANDMA k 20.členu

Osma alinea se spremeni tako, da se glasi:
"določilo o znesku osnovne plače delavca v tolarjih, ki mu
pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi ter o
morebitnih drugih plačilih,"

Prvi in tretji odstavek 20.čiena se spremenita tako, da se glasita:
"(1)Delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi, mora izpolnjevati
predpisane, s kolektivno pogodbo ali splošnim aktom delodajalca
določene oziroma s strani delodajalca zahtevane in v skladu s
prvim odstavkom 23. člena objavljene pogoje za opravljanje dela
(v nadaljnjem besedilu: pogoje za opravljanje dela).

Doda se nova deveta alinea, ki se glasi:
- "določilo o drugih sestavinah plače delavca, o plačilnem
obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače,"

"(3)Šteje se, da ima invalid, ki je usposobljen za določena dela,
zdravstveno zmožnost za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za ta
dela."

Deveta, deseta, enajsta in dvanajsta alinea postanejo deseta,
enajsta, dvanajsta in trinajsta alinea.
V drugem odstavku se besede "v sedmi, osmi, deveti in deseti"
nadomestijo z "v sedmi, deveti, deseti in enajsti".

OBRAZLOŽITEV:
Dopolnitev je predlagana v postopku usklajevanja predloga zakona
med socialnimi partnerji. Sprememba tretjega odstavka je
redakcijske narave.

OBRAZLOŽITEV:
Dopolnitev in sprememba je predlagana v obravnavi predloga
zakona med socialnimi partnerji, na predlog predstavnikov
sindikatov. Rešitev je usklajena med socialnimi partnerji.

AMANDMA k 22.členu
22.člen se spremeni tako, da se glasi:
"Delodajalec ima ob upoštevanju zakonskih prepovedi pravico
do proste odločitve, s katerim kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za
opravljanje dela, bo sklenil pogodbo o zaposlitvi."

AMANDMA k 30.členu
Prvi in drugi odstavek 30.člena se združita, tako da se člen glasi:
"Če je določilo v pogodbi o zaposlitvi v nasprotju s splošnimi
določbami o minimalnih pravicah in obveznostih pogodbenih
strank, določenimi z zakonom, kolektivno pogodbo oziroma
splošnim aktom delodajalca, se uporabljajo določbe zakona,
kolektivnih pogodb oziroma splošnih aktov delodajalca, s katerimi
je delno določena vsebina pogodbe o zaposlitvi, kot sestavni del
te pogodbe."

OBRAZLOŽITEV:
Amandma je povezan z dopolnitvijo in spremembo 20.člena.
AMANDMA k 26.členu
V drugem odstavku 26.člena se med besedama " nosečnosti" in
"oziroma" doda besedilo ", o načrtovanju družine".

OBRAZLOŽITEV:
Amandma je predlagan na predlog stroke in pomeni pravno
izboljšavo zakonskega teksta.

OBRAZLOŽITEV:
Amandma je predlagan v postopku usklajevanja predloga zakona
s socialnimi partnerji, na predlog sindikatov.

AMANDMA k 34. členu

AMANDMA k 27. členu

V drugem odstavku 34.člena se na koncu stavka črta besedilo:
in bi lahko nastala delodajalcu ali tretjim osebam".

V prvem odstavku 27.člena se med besedami "kot tudi" in" drugih
okoliščinah" besedi "bolezni ali" nadomestita z besedami" njemu
znanih".

OBRAZLOŽITEV:
Amandma pomeni pravno izboljšavo zakonskega teksta.

OBRAZLOŽITEV:
Amandma je predlagan v postopku usklajevanja predloga zakona
s socialnimi partnerji.

AMANDMA k 35. členu
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Delavec se je dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki glede na naravo
dela, ki ga opravlja pri delodajalcu, materialno ali moralno škodujejo
ali bi lahko škodovala poslovnim interesom delodajalca."

AMANDMA k 28. členu
V prvem odstavku 28.člena se med besedi "zaposlitvi" in
"obvestiti" doda beseda "pisno".

OBRAZLOŽITEV:
Upoštevaje obrazložitev Odločbe Ustavnega sodišča št. U-l-81/
97 z dne 14.januarja 1999 v zvezi s konkurenčno prepovedjo,
Vlada RS predlaga ustrezno konkretizacijo določbe o prepovedi
škodljivega ravnanja delavca v smislu upravičene in ustavno
utemeljene zahteve lojalnosti delavca do delodajalca.

OBRAZLOŽITEV:
Pisna oblika obvestila neizbranemu kandidatu izhaja že iz ureditve
uveljavljanja pravnega varstva kandidata in jo je v rešitvi le zaradi
jasnosti primerno poudariti.

AMANDMA k 37. členu

AMANDMA k 29.členu

V prvem odstavku 37.člena se med besedi "brez" in "soglasja"
doda beseda "pisnega", za besedo "dejavnost" pa se beseda
"delodajalca" nadomesti z besedilom: ", ki jo dejansko opravlja
delodajalec".

Peta alinea 29.člena se dopolni tako, da se glasi:
■" čas trajanja delovnega razmerja in določilo o načinu izrabe
letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen
čas;"
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OBRAZLOŽITEV:
Upoštevaje obrazložitev Odločbe Ustavnega sodišča št. U-l-81/
97 z dne 14. januarja 1999 v zvezi s konkurenčno prepovedjo,
Vlada RS predlaga ustrezno konkretizacijo določbe o zakonski
prepovedi konkurenčne dejavnosti.

"62.a člen
(1) Brezposelna oseba, ki je vključena v javna dela, sklene
pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem - izvajalcem javnih del.
(2) Pogodba o zaposlitvi se sklene upoštevaje posebnosti,
določene z zakonom, ki ureja zaposlovanje in zavarovanje
za primer brezposelnosti. "

AMANDMA k 41. členu

OBRAZLOŽITEV:
S sistemskega vidika je primerno, da se vse vrste pogodb o
zaposlitvi, za katere so značilne določene posebnosti, vključijo v
zakon o delovnih razmerjih kot splošni zakon na delovno pravnem
področju. Sicer pa gre za rešitev, da se javna dela, v katera
vključuje Zavod za zaposlovanje brezposelne osebe, lahko
opravljajo v delovnem razmerju, na podlagi sklenitve pogodbe o
zaposlitvi med delavcem in izvajalcem javnih del. Takšna rešitev
je že vključena v veljavne določbe zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti.

V prvem odstavku 41 .člena, se beseda "zagotoviti" nadomesti z
besedo "zagotavljati".
OBRAZLOŽITEV:
Amandma je redakcijske narave.
AMANDMA k 51. členu
V prvem odstavku 51. člena se besedilo "manj kot šest mesecev"
nadomesti z besedilom "šest mesecev ali manj", za besedilo "
opravljanja nadomestne civilne službe" pa se doda besedilo "
oziroma usposabljanja za opravljanje nalog v rezervni sestavi
policije".

AMANDMA k 66. členu
Tretji odstavek 66.člena se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Delodajalec je dolžan o nameravanem organiziranju dela na
domu, pred začetkom dela delavca, obvestiti inšpekcijo za delo."

OBRAZLOŽITEV:
Prvi del predlaganega amandmaja je redakcijske narave glede
na rešitev v 110. členu, v drugem delu pa gre za širitev suspenza
na čas usposabljanja za opravljanje nalog v rezervni sestavi
policije, ki se obravnava podobno kot služenje vojaškega roka.

AMANDMA k 69. členu
V 69.členu se za besedo "organiziranje" dodata besedi "ali
opravljanje", na koncu pa dodajo besede:" ter v primerih, ko gre
za dela, ki se v skladu s 70.členom tega zakona ne smejo opravljati
kot delo na domu."

AMANDMA k 52. členu
V dvanajsti alinei prvega odstavka 52.člena se za besedami"
kolektivna pogodba" dodajo besede" na ravni dejavnosti".

OBRAZLOŽITEV:
Amandmaja pomenita vsebinsko izboljšavo zakonskih rešitev.
Pri organiziranju in opravljanju dela na domu mora biti zagotovljen
nadzor s strani Inšpektorata za delo.

OBRAZLOŽITEV:
Glede na izrecno stališče Državnega zbora v zvezi s ponujeno
variantno rešitvijo, je predlagatelj v besedilu predloga zakona
dopustil, da se primeri zaposlovanja za določen čas lahko določajo
tudi v kolektivnih pogodbah. Ker pa je bilo hkrati sprejeto stališče,
da naj se ponovno prouči vsebina predlagane rešitve glede pogojev
zaposlovanja za določen čas, predlagatelj po ponovni obravnavi
člena s socialnimi partnerji predlaga omejitev dodatnega določanja
primerov zaposlovanja za določen čas le v kolektivnih pogodbah
na ravni dejavnosti.

AMANDMA k 75. členu
V prvem odstavku 75.člena se črta besedilo ", najkasneje v roku
treh dni,".
OBRAZLOŽITEV:
Sprememba je predlagana po obravnavi predlogov in pripomb
socialnih partnerjev.

AMANDMA k 56.členu
Prvi odstavek 56. člena se spremeni tako, da se glasi:
" (1) Delavcu, ki po pogodbi o zaposlitvi za določen čas opravlja
sezonska dela oziroma delo v neenakomerni razporeditvi
delovnega časa brez presledka najmanj tri mesece v letu in pri
tem opravi več ur kot je določeno za delo s polnim delovnim
časom, se na njegovo zahtevo ure preračunajo v delovne dni s
polnim delovnim časom."

AMANDMA k 76. členu
V prvem odstavku 76.člena se besedilo "preneha veljati s potekom
roka," nadomesti z besedilom" preneha veljati brez odpovednega
roka s potekom časa".
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2)Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, lahko preneha,
če se pred potekom časa po prvem odstavku o tem sporazumeta
pogodbeni stranki ali če nastopijo drugi razlogi za prenehanje
pogodbe o zaposlitvi v skladu z določbami tega zakona."

OBRAZLOŽITEV:
Amandma je predlagan po usklajevanju predloga zakona s
socialnimi partnerji, na predlog sindikatov.

OBRAZLOŽITEV:
Amandma je predlagan kot pojasnjevalna določba glede na
vprašanja, ki so bila izpostavljena v zvezi z možnimi načini
prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

AMANDMA - nov 62.a člen
Za 62.členom se doda podnaslov:
"3. Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del"
in nov člen, ki se glasi:

A
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AMANDMA k 77. členu

AMANDMA k 86.členu

V drugem odstavku 77. člena se na koncu črta pika in doda
besedilo: razen v primeru, če z zapustnikovo dejavnostjo
nepretrgoma nadaljuje njegov naslednik."

Tretji odstavek 86.člena se spremeni tako, da se glasi:
"(3)Redno ali izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča
delodajalec delavcu po pravilih pravdnega postopka, razen če
delavec nima stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki
Sloveniji. V tem primeru se odpoved pogodbe o zaposlitvi objavi
na oglasnem mestu na sedežu delodajalca. Po preteku osem dni
se šteje vročitev za opravljeno."

OBRAZLOŽITEV:
Upoštevaje mnenja stroke, je v primeru smrti delodajalca, glede
prenosa pogodbenih obveznosti, ki so vezane na delodajalca,
tudi delovno pravno primerno ustrezno upoštevati splošna pravila
civilnega prava.
AMANDMA k 82.členu

OBRAZLOŽITEV:
Sprememba, ki v zvezi z vračanjem napotuje na pravila pravdnega
postopka, je predlagana v postopku obravnave predloga zakona
med socialnimi partnerji.

V 82.členu se v drugem odstavku beseda "osebnega" nadomesti
z besedama "razloga nesposobnosti".

AMANDMA k 87. členu

Doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
" (3) O nameravani redni odpovedi iz poslovnega razloga mora
delodajalec pisno obvestiti delavca."

87.člen se spremeni tako, da se glasi:
"(1)Razlogi za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu s
strani delodajalca so:
- prenehanje potreb po opravljanju določenega dela, pod pogoji iz
pogodbe o zaposfitvi, zaradi ekonomskih, organizacijskih,
tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca
(v nadaljnjem besedilu: poslovni razlog), ali
- nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov, ker delavec
dela ne opravlja pravočasno, strokovno in kvalitetno, ali
neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela, določenih z zakoni
in izvršilnimi predpisi, izdanimi na podlagi zakona, zaradi česar
delavec ne izpolnjuje oziroma ne more izpolnjevati pogodbenih ali
drugih obveznosti iz delovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu:
razlog nesposobnosti),
- kršenje pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega
razmerja (v nadaljnjem besedilu: krivdni razlog).
(2)Delodajalec lahko delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi le, če
so razlogi iz prejšnjega odstavka resni in utemeljeni ter
onemogočajo nadaljevanje delovnega razmerja med delavcem in
delodajalcem.
(3) Delodajalec mora v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz
razloga nesposobnosti ali poslovnega razloga preveriti, ali je
možno zaposliti delavca pod spremenjenimi pogoji ali na drugih
delih oziroma ali ga je mogoče dokvalificirati za delo, ki ga opravlja
oziroma prekvalificirati za drugo delo. Če ta možnost obstaja,
mora delodajalec delavcu ponuditi sklenitev nove pogodbe. Če
delavec ne sprejme ponudbe delodajalca za sklenitev nove
pogodbe o zaposlitvi za ustrezno delo in za nedoločen čas ter
mu preneha delovno razmerje, nima pravice do odpravnine po
108.členu tega zakona.
(4)Delodajalec mora ravnati v skladu s prejšnjim odstavkom le v
primeru, če pogodba o zaposlitvi, ki se odpoveduje, traja več kot
šest mesecev. Obveznost iz prejšnjega odstavka ne velja za
manjše delodajalce.
(5)Delodajalec mora podati odpoved najkasneje v 30 dneh od
seznanitve z razlogi za redno odpoved, in najkasneje v šestih
mesecih od nastanka razloga. V primeru krivdnega razloga na
strani delavca, ki ima vse znake kaznivega dejanja, delodajalec
lahko poda odpoved pogodbe o zaposlitvi v 30 dneh,odkar se je
izvedelo za kršitev pogodbe ali druge obveznosti iz delovnega
razmerja in za storilca ves čas, ko je možen kazenski pregon.
(6) V primeru odpovedi iz krivdnega razloga na strani delavca, ki
ima vse znake kaznivega dejanja, lahko delodajalec za čas trajanja
postopka delavcu prepove opravljati delo. V času prepovedi
opravljanja dela ima delavec pravico do nadomestila plače v višini
polovice njegove povprečne plače v zadnjih treh mesecih pred
uvedbo postopka odpovedi."

OBRAZLOŽITEV:
Nadomestitev " osebnega razloga" z " razlogom nesposobnosti"
je posledica nove vsebinske opredelitve in poimenovanja tega
odpovednega razloga v amandmajski rešitvi 87.člena.
Amandma v novem tretjem odstavku je povezan z amandmajem
k 83.členu. Delavec lahko zahteva vključitev sindikata, katerega
član je, v postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi le, če je o
postopku pravočasno obveščen tudi v primeru poslovnih
razlogov.
AMANDMA k 83. členu
Podnaslov člena se spremeni tako, da se glasi:"(vloga sindikata)"
83.člen se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Če delavec tako zahteva, mora delodajalec o nameravani
redni ali izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno obvestiti
sindikat, katerega član je delavec ob uvedbi postopka.
(2)Sindikat iz prvega odstavka lahko poda svoje mnenje v roku
osmih dni. Če svojega mnenja v navedenem roku ne poda, se
šteje, da odpovedi ne nasprotuje.
(3)Sindikat iz prvega odstavka lahko nasprotuje odpovedi, če
meni, da zanjo ni utemeljenih razlogov ali da postopek ni bil izveden
skladno s tem zakonom. Svoje nasprotovanje mora pisno
obrazložiti."
OBRAZLOŽITEV:
Usklajeno stališče socialnih partnerjev je obstajalo glede
neprimernosti vključevanja organov sodelovanja delavcev pri
upravljanju v postopke odločanja o individualnih pravicah,
obveznostih in odgovornostih posameznega delavca. Po večkratni
obravnavi predlagane rešitve med socialnimi partnerji, je bila
predlagana sprememba, ki je vsebovana v amandmajski rešitvi.
Enaka rešitev se predlaga tudi v amandmaju k 175.členu. Rešitev
je usklajena med socialnimi partnerji.
AMANDMA k 84.členu
V prvem odstavku 84.člena se črtata besedi "oziroma organ"
beseda "osebnega" nadomesti z besedama "razloga
nesposobnosti".
OBRAZLOŽITEV:
Amandma je deloma posledica amandmaja k 83.členu (črtanje
"oziroma organ"). Nadomestitev" osebnega razloga" z" razlogom
nesposobnosti" je posledica nove vsebinske opredelitve in
poimenovanja tega odpovednega razloga v amandmajski rešitvi
87.člena.
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OBRAZLOŽITEV:
Po usklajevanjih med socialnimi partnerji je predlagatelj dopolnil in
spremenil rešitve 87.člena, kot jih predlaga v amandmajski obliki.
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Na novo je oblikovan "razlog nesposobnosti" delavca, kot
odpovedni razlog, ki zamenjuje "osebni razlog" kot odpovedni
razlog. Pri oblikovanju tega razloga je predlagatelj upošteval
ratificirano Konvencijo MOD št. 158 o prenehanju delovnega
razmerja na pobudo delodajalca, kot tudi ratificirano Evropsko
socialno listino, ki obe določata varstvo pred odpovedjo oz. pred
prenehanjem zaposlitve, če za to ni resnega oziroma veljavnega
razloga v zvezi s sposobnostjo, obnašanjem oz. ravnanjem
delavca ali zaradi operativnih potreb podjetja, ustanove ali službe.
Operativne potrebe v predlogu tega člena predstavljajo poslovni
razlog za odpoved, krivdno obnašanje ali ravnanje delavca, ki
pomeni kršitev pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega
razmerja prestavlja krivdni razlog za redno odpoved. Razlog
nesposobnosti delavca pa je opredeljen kot "nedoseganje
pričakovanih delovnih rezultatov, ker delavec dela ne opravlja
pravočasno, strokovno in kvalitetno, ali neizpolnjevanje pogojev
za opravljanje dela, določenih z zakoni in izvršilnimi predpisi,
izdanimi na podlagi zakona, zaradi česar delavec ne izpolnjuje
oziroma ne more izpolnjevati pogodbenih ali drugih obveznosti iz
delovnega razmerja. Razlog je subjektiven vendar nekrivden. Zato
se tudi v zvezi s tem razlogom zagotavljajo posebne varovalke:
delodajalec mora delavcu omogočiti zagovor (82.člen),
razlog mora biti resen in utemeljen tako, da onemogoča
nadaljevanje delovnega razmerja med delavcem in
delodajalcem (drugi odstavek 87.člena),
delodajalec mora preveriti možnost zaposlitve pod
spremenjenimi pogoji ali za drugo delo ter možnost
dokvalifikacije ali prekvalifikacije (tretji odstavek 87.člena),
- dokazno breme je na strani delodajalca (81 .člen),
v 88.členu je tako kot v omenjenih mednarodnih dokumentih
oziroma deloma še širše posebej izpostavljeno katere
okoliščine, vezane na delavca, ne predstavljajo utemeljenega
odpovednega razloga,
določena je možnost zadržanja učinkovanja odpovedi
pogodbe o zaposlitvi (84.člen),
- in predlaga se.pravica do odpravnine delavcu (108.člen).

postopkov, pa bo delavec lahko pristajal v stiski tudi na zaposlitev
za določen čas, zaposlitev s krajšim delovnim časom ali zaposlitev
na neustreznem delu. Zato se predlaga dopolnitev rešitve z novim
četrtim odstavkom.

Nova opredelitev razloga nesposobnosti delavca, kot tudi vse
ostale dopolnitve tega člena so bile predmet obravnav med
socialnimi partnerji in so bile v teh obravnavah usklajene.

OBRAZLOŽITEV:
Sprememba člena je bila glede rešitve, ki določa minimalne
odpovedne roke, z nekaterimi razlikami v primerih, ko odpoveduje
pogodbo o zaposlitvi delodajalec iz poslovnih razlogov oziroma
ko delodajalec odpoveduje pogodbo o zaposlitvi iz razlogov na
strani delavca (razlog nesposobnosti in krivdni), predlagana v
postopku usklajevanja predloga zakona s socialnimi partnerji.
Predlagana rešitev je med socialnimi partnerji usklajena.

AMANDMA k 91. členu
91 .člen se spremeni tako, da se glasi:
"1)Če odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delavec, je odpovedni
rok 30 dni. S pogodbo o zaposlitvi ali kolektivno pogodbo je lahko
dogovorjen daljši odpovedni rok, vendar ne daljši kot 150 dni.
(2)Če odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delodajalec zaradi
poslovnih razlogov, je minimalni odpovedni rok:
30 dni, če ima delavec manj kot pet let delovne dobe pri
delodajalcu,
45 dni, če ima delavec najmanj pet let delovne dobe pri
delodajalcu,
75 dni, če ima delavec najmanj 15 let delovne dobe pri
delodajalcu,
150 dni, če ima delavec najmanj 25 let delovne dobe pri
delodajalcu.
(3)Če odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delodajalec zaradi razloga
nesposobnosti, je minimalni odpovedni rok:
30 dni, če ima delavec manj kot pet let delovne dobe pri
delodajalcu,
45 dni, če ima delavec najmanj pet let delovne dobe pri
delodajalcu,
60 dni, če ima delavec najmanj 15 let delovne dobe pri
delodajalcu,
120 dni, če ima delavec najmanj 25 let delovne dobe pri
delodajalcu.
(4) Če odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delodajalec zaradi krivdnih
razlogov na strani delavca, je minimalni odpovedni rok 30 dni.
(5) Za delovno dobo pri delodajalcu se šteje tudi delovna doba pri
njegovih pravnih prednikih."

AMANDMA k 89. členu
V prvem odstavku 89.člena se beseda " predlaga " nadomesti z
besedo "ponudi".
V drugem odstavku se med besedi "sprejema" in " ponudbe"
doda beseda " pisne".
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Če delavec v primerih iz prejšnjega odstavka sprejme
ponudbo delodajalca za ustrezno zaposlitev za nedoločen čas,
nima pravice do odpravnine, obdrži pa pravico izpodbijati pred
pristojnim sodiščem utemeljenost odpovednega razloga. Ustrezna
zaposlitev je žaposlitev, za katero se zahteva enaka vrsta in
stopnja izobrazbe, kot se je zahtevala za opravljanje dela na
prejšnjem delovnem mestu, za katero je imel delavec sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi."
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) V primeru neustreznosti nove zaposlitve po prejšnjem
odstavku, Ima delavec pravico do sorazmernega dela odpravnine
v višini, ki jo dogovori z delodajalcem."

AMANDMA k 93. členu
V 93.členu se v podnaslovu in v prvem odstavku besedi "denarno
nadomestilo" nadomestita z besedo " odškodnino"; za prvim
odstavkom pa se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Dogovor iz prejšnjega odstavka mora biti v pisni obliki."
OBRAZLOŽITEV:
Amandma je predlagan po usklajevanju predloga zakona s
socialnimi partnerji in je med socialnimi partnerji usklajen.
AMANDMA k 96. členu
Podnaslov člena se glasi: "(obveznost obveščanja in posvetovanja
s sindikatom)"

OBRAZLOŽITEV:
Sprememba je predlagana upoštevaje pripombe in mnenja
socialnih partnerjev. Rešitev ureja ponudbo nove zaposlitve
delavcu s strani delodajalca pod spremenjenimi pogoji, v primerih,
ko obstaja utemeljen razlog za odpoved prvotne pogodbe o
zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti.
Glede na razmere na trgu delovne sile in dolgotrajnost sodnih
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Prvi odstavek 96.člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1 (Delodajalec mora o razlogih za prenehanje potreb po delu
delavcev, številu in kategorijah vseh zaposlenih delavcev, o
predvidenih kategorijah presežnih delavcev, o predvidenem roku,
v katerem bo prenehala potreba po delu delavcev, ter o predlaganih
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OBRAZLOŽITEV:
Sprememba in dopolnitev je predlagana v postopku usklajevanja
predloga zakona med socialnimi partnerji in je med socialnimi
partnerji usklajena.

kriterijih za določitev presežnih delavcev pisno čimprej obvestiti
sindikate pri delodajalcu."
V drugem odstavku se beseda "sindikatom" nadomesti z besedo
"sindikati,", črtata pa se besedi" oziroma organi".

AMANDMA k 108. členu

OBRAZLOŽITEV:
Amandma je predlagan po usklajevanju predloga zakona s
socialnimi partnerji in je med socialnimi partnerji usklajen.

108.člen se spremeni tako, da se glasi:
"(l)Delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih
razlogov ali iz razloga nesposobnosti, je dolžan izplačati delavcu
odpravnino. Osnova za izračun odpravnine je povprečna
mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če
bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo.
(2)Delavcu pripada odpravnina v višini:
1/5 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri
delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto
do 5 let
1/4 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri
delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu od 5 do 15 let;
1/3 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri
delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu nad 15let
(3)Za delo pri delodajalcu se šteje tudi delo pri njegovih pravnih
prednikih.
(4)Višina odpravnine ne sme presegati 10-kratnika osnove iz
prvega odstavka, če v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti ni
določeno drugače.
(5) V postopku prisilne poravnave se delavec in delodajalec lahko
pisno sporazumeta o načinu izplačila, obliki ali zmanjšanju višine
odpravnine po drugem odstavku, če bi bil zaradi izplačila
odpravnine ogrožen obstoj večjega števila delovnih mest pri
delodajalcu."

AMANDMA k 97.členu
V drugem odstavku 97.člena se črtata besedi" oziroma organom".
OBRAZLOŽITEV:
Amandma je posledica predlagane amandmajske spremembe
96.člena.
AMANDMA nov 100.a člen
Za 100.členom se doda nov 100. a člen, ki se glasi:
"100.a člen
(prednostna pravica do zaposlitve)
Če delodajalec v roku enega leta zaposluje nove delavce, imajo
delavci, ki jim je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnih
razlogov, prednostno pravico do zaposlitve, če izpolnjuje pogoje
za opravljanje dela."
OBRAZLOŽITEV:
Amandma je bil predlagan v postopku usklajevanja predloga
zakona med socialnimi partnerji in je med socialnimi partnerji
usklajen.

OBRAZLOŽITEV:
Ustrezna ureditev vprašanja pravice do odpravnine delavcu ob
prenehanju zaposlitve je izrednega pomena tako z vidika
individualne pravice posameznika kot tudi z vidika stroškov
delodajalca v primerih odpuščanja delavcev. Predlagatelj je ob
predlogu upošteval:
osnovno izhodišče zakona, da določale minimum pravic in
da se s kolektivnimi pogodbami lahko določi višja raven pravic,
primerjalno pravne ureditve v drugih evropskih državah, v
katerih pravice do odpravnine ni vedno najti kot zakonske
pravice, temveč obstaja kot pravica, ki izhaja iz kolektivnih
pogodb, socialnega načrta ali pogodb o zaposlitvi, višina
odpravnin pa je primerljiva s predlaganimi,
da se na podlagi veljavne delovnopravne zakonodaje višina
odpravnine izračunava na podlagi povprečne delavčeve neto
plače, (predlog tega zakona pa predvideva upoštevanje bruto
plače delavca kot osnovo za izračun višine odpravnine),
utemeljenost argumentov, da se pravica do odpravnine
zagotovi delavcem ne le v primerih odpovedi pogodbe o
zaposlitvi iz razlogov na strani delodajalca, temveč tudi v
primerih odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razlogov
nesposobnosti delavca, ko ne gre za krivdno ravnanje ali
obnašanje delavca,
- da je delovnopravno, upoštevaje načelo enakopravnosti
zaposlenih, potrebno določiti pravico do odpravnine vsem
delavcem, ki jim preneha zaposlitev zaradi razlogov na strani
delodajalca • poslovni razlogi, prenehanje delodajalca, prisilna
poravnava (- v teh primerih se zaradi posebnih problemov
predvideva možnost, da se delavec z delodajalcem lahko
pisno sporazume o načinu izplačila, obliki ali celo o nižji višini
odpravnine, kot je sicer določena) ali stečaj; in nenazadnje
da je določitev višine odpravnine bistvenega pomena za
odločanje delodajalcev za zaposlovanje za nedoločen

AMANDMA k 101 .členu
V drugem odstavku 101 .člena se beseda" sindikatom" nadomesti
z besedo " sindikati", črtata pa se besedi "oziroma organi".
OBRAZLOŽITEV:
Amandma je predlagan kot posledica amandmaja k 96.členu.
AMANDMA k 106.členu
106.člen se črta.
OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi strokovnih obravnav predloga zakona in usklajeno
med socialnimi partnerji se ugotavlja, da je določanje prednostne
pravice do poplačila terjatev delavcev v stečajnem postopku ali
postopku prisilne poravnave predmet urejanja zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji. Zato določba tega zakona ni
potrebna.
AMANDMA k 107.členu
V 107. členu se na koncu dodajo besede" s 30 dnevnim
odpovednim rokom."
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Delodajalec lahko sam ali skupaj z drugimi delodajalci oblikuje
sklad, iz katerega se poplačajo terjatve iz prejšnjega odstavka.«
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ureditev varstva pred odpovedjo iz poslovnih razlogov člana
sveta delavcev po veljavnem zakonu, ki ureja sodelovanje
delavcev pri upravljanju ter
po veljavnem zakonu o delovnih razmerjih urejeno varstvo
pred odpovedjo imenovanega ali izvoljenega sindikalnega
zaupnika v primeru presežnih delavcev.
V skladu s stališčem Državnega zbora je predlagatelj podaljšal
predvideno varstvo na eno leto po prenehanju funkcije.
Rešitev je med socialnimi partnerji usklajena.

oziroma le za določen čas in pomemben faktor pri ocenjevanju
konkurenčnosti našega gospodarstva na evropskem trgu.
Predlagana rešitev je med socialnimi partnerji usklajena.
AMANDMA k 109. členu
V drugem odstavku 109.člena se doda s nov stavek, ki se glasi:
"V primeru krivdnega razloga na strani delavca ali delodajalca, ki
ima vse znake kaznivega dejanja, pogodbena stranka lahko
odpove pogodbo o zaposlitvi v 15 dneh, odkar se je izvedelo za
kršitev pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja in
storilca ves čas, ko je možen kazenski pregon."

AMANDMA - nov 112.a člen
Za 112.členom se doda nov 112.a člen, ki se glasi:

OBRAZLOŽITEV:
V primerih, ko gre za krivdne razloge za odpoved pogodbe o
zaposlitvi s strani ene od pogodbenih strank, pri čemer ima
ravnanje ali opustitev znake kaznivega dejanja, je primerno, da
se upošteva le subjektivni rok, objektivni pa veže na zastaranje
kazenskega pregona po Kazenskem zakoniku. Tudi po veljavni
zakonodaji je v okviru disciplinskega postopka uveljavljena rešitev
le s subjektivnim rokom za kršitve, ki imajo znake kaznivega
dejanja, in se je izkazala za utemeljei 10. Taka rešitev je predvidene
tudi pri krivdnem razlogu redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
(87.člen)

"112. a člen
(starejši delavci)
(1)Delodajalec ne sme starejšemu delavcu brez njegovega
pisnega soglasja odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega
razloga dokler delavec ne izpolni minimalnih pogojev za pridobitev
pravice do starostne pokojnine, razen če mu ni zagotovljena
pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za
primer brezposelnosti do izpolnitve minimalnih pogojev za
starostno pokojnino.
(2)Varstvo po prejšnjem odstavku ne velja v primeru prenehanja
delodajalca.

AMANDMA k 110.členu
V 110.členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) V primeru iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega odstavka
lahko delodajalec ob uvedbi postopka izredne odpovedi pogodbe
o zaposlitvi delavcu, prepove opravljati delo za čas trajanja
postopka. V času prepovedi opravljanja dela ima delavec pravico
do nadomestila plače v višini polovice njegove povprečne plače
v zadnjih treh mesecih pred uvedbo postopka odpovedi."

OBRAZLOŽITEV:
Amandma, ki predvideva varstvo starejših delavcev pred
odpovedjo iz poslovnega razloga, je bil predlagan v obravnavi
predloga zakona med socialnimi partnerji in je med socialnimi
partnerji usklajen. Kot starejši delavec se šteje delavka ali delavec,
ki je že dopolnil 55 let starosti (197.člen). Zaradi postopnega
spreminjanja minimalnih pogojev starosti in zavarovalne
(pokojninske) dobe, ki upravičujejo delavko - zavarovanko do
starostne pokojnine, je v amandmaju - novi prehodi določbi 231 .a
člena predvideno, da se ob uveljavitvi tega zakona delovno pravno
varstvo delavke začne že pri nižji starosti, ki pa postopoma kot
pogoj starosti za upokojitev vsako leta, do leta 2014, narašča za
štiri mesece.

OBRAZLOŽITEV:
Dopolnitev člena omogoča odstranitev delavca z dela s polovično
plačo v času postopka izredne odpovedi, kot tudi v času postopka
redne odpovedi iz krivdnega razloga, če ima kršitev vse znake
kaznivega dejanja ( 87.člen). Predlagana je bila v postopku
usklajevanja predloga zakona med socialnimi partnerji. Rešitev
amandmaja je med socialnimi partnerji usklajena.

AMANDMA k 113.členu

AMANDMA k 112. členu

V tretjem odstavku 113.člena se na koncu črtajo besede " ali
prisilne poravnave".

Prvi odstavek 112.člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1 )Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi:
članu sveta delavcev, delavskemu zaupniku, članu
nadzornega sveta, ki predstavlja delavce, predstavniku
delavcev v svetu zavoda ter
- imenovanemu ali voljenemu sindikalnemu zaupniku,
brez soglasja organa, katerega član je, ali sindikata, če ravna v
skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi,
razen če v primeru poslovnega razloga odkloni ponujeno ustrezno
zaposlitev ali če gre za odpoved v postopku prenehanja
delodajalca."

OBRAZLOŽITEV:
Z amandmajem se tudi v primerih prisilne poravnave delavkam v
času nosečnosti in staršem, ki izrabljajo starševski dopust
zagotavlja posebno varstvo pred odpovedjo. Tako se zagotavlja
enak pristop k zagotavljanju varstva pred odpovedjo razločnim
varovanim kategorijam zaposlenih ( delavskim predstavnikom,
delavcem s starševskimi obveznostmi, invalidi)
AMANDMA k 114. členu
Tretji in četrti odstavek 114.člena se spremenita tako, da se
glasita:
"(3)Delavcu, ki mu je odpovedana pogodba o zaposlitvi iz
poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti in je ob poteku
odpovednega roka odsoten z dela zaradi začasne nezmožnosti
za delo zaradi bolezni ali poškodbe, preneha delovno razmerje z
dnem ugotovitve zdravstvene zmožnosti za delo, najkasneje pa
s potekom šestih mesecev po izteku odpovednega roka.
(4)Varstvo po prejšnjih treh odstavkih ne velja v primerih uvedbe
postopka za prenehanje delodajalca."

OBRAZLOŽITEV:
V kolikor se delavski direktor obravnava kot polnopravni član
uprave, kar izhaja iz veljavne ureditve, mu zagotavljanje varstva
pred odpovedjo v smislu tega člena ni smotrno.
V dodatnih strokovnih obravnavah rešitve o "nadomeščanju
soglasja organa oz. sindikata z odločitvijo sodišča" je bilo
ugotovljeno, da rešitev ni pravno jasna in se ne vključuje v siceršnji
sistem sodnega varstva. Zato je bil predlog stroke, da se oblikuje
ustreznejša rešitev, ob oblikovanju katere je predlagatelj upošteval:
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OBRAZLOŽITEV:
Rešitev, predlagana v amandmaju, je bila oblikovana upoštevaje
različne interesne zahteve socialnih partnerjev v postopku
usklajevanja predloga zakona. Amandma je med socialnimi
partnerji usklajen.

OBRAZLOŽITEV:
S spremembo tretjega odstavka se po obravnavi predloga zakona
med socialnimi partnerji podaljšuje rok, ki pomeni preložitev
učinkovanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov
ali razloga nesposobnosti, če je delavec ob poteku odpovednega
roka nezmožen za delo zaradi bolezni ali poškodbe.
S spremembo v četrtem odstavku pa se dopušča možnost
učinkovanja odpovedi brez ugotavljanja možnosti zagotovitve
drugega dela za invalide (prvi in drugi odstavek) in takoj, ko je
odpoved izvšljiva za nezmožne za delo zaradi bolezni ali poškodbe
tudi v primerih uvedbe postopka za prenehanje delodajalca.

AMANDMA k 131. členu
V petem odstavku 131. člena se med besedi "na" in "dogovorjen
" dodajo besede " v pogodbi o zaposlitvi".
OBRAZLOŽITEV:
Amandma je predlagan po usklajevanju predloga zakona s
socialnimi partnerji, na predlog sindikatov in je usklajen med
socialnimi partnerji.

AMANDMA k 118. členu
V prvem odstavku 118.člena se črtata besedi "drugim
predpisom".

AMANDMA k 134. členu

OBRAZLOŽITEV:
Amandma je predlagan po usklajevanju predloga zakona s
socialnimi partnerji na predlog sindikatov in je usklajen med
socialnimi partnerji.

V šestem odstavku 134.člena, se na koncu doda besedilo:
" vendar ne manj kot 70% minimalne plače."
OBRAZLOŽITEV:
Amandma je predlagan po usklajevanju predloga zakona s
socialnimi partnerji, na predlog sindikatov in je usklajen med
socialnimi partnerji.

AMANDMA k 124. členu
V prvem odstavku 124,člena se med besedama "plačil," in "če"
črta besedilo:" ki so lahko tudi v nedenarni obliki,".
Drugi odstavek se črta.
Na koncu tretjega odstavka, ki postane drugi odstavek, se doda
nov stavek, ki se glasi:
"Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je leto dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi."
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Za čas odmora med dnevnim delom prejme delavec plačilo,
kot če bi delal."

AMANDMA - nov 137.a člen
V 4. poglavju: DELOVNI ČAS se doda nov 137.a člen, ki se glasi:
"137.a člen
(definicija delovnega časa)
(1)Delovni čas je efektivni delovni čas in čas odmora po 150.členu
tega zakona ter čas upravičenih odsotnosti z dela v skladu z
zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom.
(2)Efektivni delovni čas je vsak čas, v katerem delavec dela, kar
pomeni, da je na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne
obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi.
(3)Efektivni delovni čas je osnova za izračun produktivnosti
dela."

OBRAZLOŽITEV:
Amandma je predlagan po usklajevanju predloga zakona s
socialnimi partnerji.
AMANDMA k 125. členu
V tretjem odstavku 125.člena se za prvim stavkom doda nov
drugi stavek, ki se glasi:
" Dodatki za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz posebnih
obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri
delu, ki niso vsebovani v zahtevnosti dela, se lahko določijo s
kolektivno pogodbo."

OBRAZLOŽITEV:
Definicija je oblikovana v skladu z direktivo EU (93/104/EC), ki
določa vidike organizacije delovnega časa in je kot zakonska
dikcija lahko le zelo splošna. Predvsem vprašanja dežurstev in
pripravljenosti na delo doma bo potrebno glede na številčnost
intervencij in možnost razpolaganja z vmesnim časom, kot prostim
časom, podrobneje reševati s posebnimi zakoni oziroma s
kolektivnimi pogodbami. Definicija delovnega časa je bila
predlagana kot zakonska določba v postopku usklajevanja
predloga zakona med socialnimi partnerji kot posledica obravnav
o vštevanju odmora med delovnim časom v delovni čas, kar je v
tej določbi izrecno navedeno in po drugi strani zahtev, da se za
izračunavanje produktivnosti dela upošteva le efektivni delovni
čas.
Rešitev je usklajena med socialnimi partnerji.

Zadnji stavek tretjega odstavka postane nov četrti odstavek.
OBRAZLOŽITEV:
Amandma je predlagan po usklajevanju predloga zakona s
socialnimi partnerji.
AMANDMA nov 126.a člen
Doda se nov 126.a člen, ki se glasi:
"126.a člen
(dodatek za delovno dobo)

AMANDMA k 139. členu
V prvem odstavku 139. člena se v prvi alinei beseda »izjemno«
nadomesti z besedo »izjemoma«,
peta alinea pa se spremeni oz dopolni tako, da se glasi:
- in v drugih izjemnih, nujnih in nepredvidenih primerih, določenih
z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

(1) Delavcu pripada dodatek za delovno dobo.
(2) Višina dodatka za delovno dobo se določi v kolektivni pogodbi
na ravni dejavnosti."
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Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Delodajalec mora delavcu nadurno delo po prejšnjem
odstavku odrediti v pisni obliki praviloma pred začetkom dela. Če
zaradi narave dela ali nujnosti opravljanja nadurnega dela ni možno
odrediti nadurnega dela delavcu pisno pred začetkom dela, se
lahko nadurno delo odredi tudi ustno. V tem primeru se pisno
odreditev vroči delavcu naknadno, vendar najkasneje do konca
delovnega tedna po opravljenem nadurnem delu.«

AMANDMA k 142. členu
V prvem odstavku 142. člena se med besedama "izobraževalnih"
in "raziskovalnih" beseda "ali" nadomesti z besedami", kulturno
umetniških in".
OBRAZLOŽITEV:
Amandma, ki predstavlja možnost opravljanja dopolnilnega dela
tudi za kulturno umetniška dela, je usklajen med socialnimi partnerji
na predlog sindikatov.

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
OBRAZLOŽITEV:
Z amandmajem se poudarja upoštevanje izjemnosti, nujnosti in
nepredvidenosti pri določanju še drugih primerov nadurnega
dela v drugih zakonih ali v kolektivnih pogodbah. Navedeni elementi
so upoštevani pri določitvi primerov nadurnega dela v tem zakonu,
zato se upravičeno zahteva, da jih upošteva tudi zakonodajalec
pri morebitnem določanju primerov v posebnem zakonu ali socialni
partnerji pri določanju dodatnih primerov v kolektivnih pogodbah.
Ker gre pri določanju dodatnih primerov nadurnega dela v
kolektivnih pogodbah za dogovorjene rešitve med socialnimi
partnerji, upoštevaje potrebe in posebnosti v posameznih
dejavnostih, je bilo potrebno to izjemo vključiti tudi v tretji odstavek
7. člena in te dogovore omejiti na kolektivno dogovarjanja na ravni
dejavnosti. Navedena sprememba, določitev postopka odrejanja
nadurnega dela v drugem odstavku, kot tudi opredelitev letne
omejitve nadurnega dela je usklajena med socialnimi partnerji.

AMANDMA k 144. členu
Prvi odstavek 144.člena se spremeni tako, da se glasi:
" (1) Delavcu, ki opravlja delo v neenakomerni razporeditvi
delovnega časa ali začasni prerazporeditvi delovnega časa in ki
v času pred prenehanjem delovnega razmerja med koledarskim
letom opravi več ur dela, kot je določeno za delo s polnim delovnim
časom, se na njegovo zahtevo več opravljene ure preračunajo v
delovne dni s polnim delovnim časom."
OBRAZLOŽITEV:
Amandma pomeni uskladitev z amandmajem k 56. členu, ki je
predlagan po usklajevanju predloga zakona s socialnimi partnerji,
na predlog sindikatov.
AMANDMA k 146. členu

AMANDMA k 140. členu

Četrti odstavek 146. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(4) Če delo, organizirano v izmenah, vključuje tudi nočno izmeno,
mora delodajalec zagotoviti njihovo periodično izmenjavo. Pri tem
sme delavec ene izmene delati ponoči najdlje en teden. V okviru
tako organiziranega dela sme delavec delati ponoči daljše časovno
obdobje le, če s takim delom izrecno pisno soglaša."

V 140.členu se med besedama >> prepreči« in »materialna« črta
beseda »nepopravljiva«.
OBRAZLOŽITEV:
Amandma je predlagan zaradi pravne jasnosti zakonskega
besedila.

OBRAZLOŽITEV:
Z amandmajem Vlada RS predlaga, da se zakonsko jasno
opredelijo pogoji, ko lahko v primeru sicer izmensko
organiziranega dela delavci opravljajo delo v nočni izmeni tudi
časovno daljše obdobje, kot je zakonsko določena omejitev.
Amandma je usklajen s socialnimi partnerji.

AMANDMA k 141.členu
141. člen se spremeni tako, da se glasi:
" (1)Nadurno delo po 139.členu tega zakona se ne sme uvesti,
če je delo možno opraviti v polnem delovnem času z ustrezno
organizacijo in delitvijo dela, razporeditvijo delovnega časa z
uvajanjem novih izmen, ali z zaposlitvijo novih delavcev.
(2) Delodajalec ne sme naložiti dela preko polnega delovnega
časa po 139. in 140.členu tega zakona:
delavki ali delavcu v skladu z določbami tega zakona zaradi
varstva nosečnosti in starševstva (186. člen),
- starejšemu delavcu (199. člen),
- delavcu, ki še ni dopolnil 18 let starosti,
delavcu, kateremu bi se na podlagi mnenja zdravniške
komisije zaradi takega dela poslabšalo zdravstveno stanje,
- delavcu, ki ima polni delovni čas krajši od 36 ur na teden
zaradi dela na delovnem mestu, kjer obstajajo večje
nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare v skladu s
138 členom tega zakona,
delavcu, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o
zdravstvenem zavarovanju ali drugimi predpisi."

AMANDMA k 148. členu
V podnaslovu 148.člena se črta besedilo: "ali delavskim
predstavništvom"
Člen se spremeni tako, da se glasi:
"Delodajalec se mora pred uvedbo nočnega dela, če se nočno
delo redno opravlja z nočnimi delavci pa najmanj enkrat letno,
posvetovati s sindikati pri delodajalcu o določitvi časa, ki se šteje
kot čas nočnega dela, o oblikah organiziranosti nočnega dela, o
ukrepih varnosti in zdravja pri delu ter socialnih ukrepih."
OBRAZLOŽITEV:
Amandma pomeni uskladitev z načelno odločitvijo socialnih
partnerjev o delavskem predstavništvu, kot je bilo obrazloženo
že ob amandmaju k 8. členu.
AMANDMA k 149. členu

OBRAZLOŽITEV:
Amandma pomeni redakcijsko izboljšavo besedila, dopolnitev v
prvem odstavku je vključena v rešitev v obravnavi zakona med
socialnimi partnerji.

poročevalec, št. 90

V drugem odstavku 149.člena se uvodni stavek spremeni tako,
da se glasi:

96

19. november2001

"(2)Zaradi boljše izkoriščenosti delovnih sredstev, širjenja
zaposlitvenih možnosti ter podobnih ekonomskih ali socialnih
razlogov se lahko v dejavnosti industrije ali gradbeništva s
soglasjem ministra, pristojnega za delo, uvede nočno delo
delavk:"

(3)Ne glede na prejšnji odstavek ima delavec pravico izrabiti letni
dopust, ki ni bil izrabljen v tekočem koledarskem letu zaradi
odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali
dopusta za nego in varstvo otroka, do 30. junija naslednjega
koledarskega leta, če je v koledarskem letu, v katerem mu je bil
odmerjen dopust, delal vsaj šest mesecev."

Tretja točka drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
"3. pri določenem delodajalcu, ki ni vključen v odločitev iz prve
točke, niti ni sklenjen sporazum po drugi točki, pod pogojem:
da je zahtevano mnenje sindikatov pri delodajalcu,
reprezentativnega sindikata dejavnosti in združenja
delodajalcev,
da inšpektor za delo predhodno preveri izpolnjevanje pogojev
za uvedbo nočnega dela,"

OBRAZLOŽITEV:
Amandma je predlagan po usklajevanju predloga zakona s
socialnimi partnerji.
AMANDMA k 162. členu
162.člen se spremeni tako, da se glasi:
"Izjava, s katero bi se delavec odpovedal pravici do letnega
dopusta, je neveljavna. Neveljaven je tudi sporazum, s katerim bi
se delavec in delodajalec dogovorila o odškodnini za neizrabljeni
letni dopust, razen ob prenehanju delovnega razmerja."

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Minister, pristojen za delo, izda delodajalcu soglasje za nočno
delo delavk v primeru iz 3. točke prejšnjega odstavka najdalj za
dobo enega koledarskega leta. Minister, pristojen za delo,
odvzame soglasje za nočno delo delavk po prejšnjem odstavku,
če ne obstajajo več pogoji, na podlagi katerih je bilo soglasje
izdano."

OBRAZLOŽITEV:
Amandma pomeni pravno izboljšavo zakonskega besedila.

OBRAZLOŽITEV:
Amandma pomeni izboljšavo zakonskega teksta v zvezi z izdajo
soglasja za nočno delo delavk v industriji in gradbeništvu.

AMANDMA k 163.členu
163. člen se spremeni tako, da se glasi:

AMANDMA k 155.členu

"163.člen
(plačana odsotnost zaradi osebnih okoliščin)

V 155.členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

Delavec ima pravico do plačane odsotnosti z dela do skupaj
največ sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu
zaradi osebnih okoliščin. Za vsak posamezni primer:
- lastne poroke,
rojstva otroka,
smrti zakonca ali otroka,
smrti starša,
hujše nesreče, ki zadane delavca,
ima delavec pravico do plačane odsotnosti z dela najmanj en
delovni dan."

"(1)Delavec ima pravico do letnega dopusta v posameznem
koledarskem letu, ki ne more biti krajši kot štiri tedne, ne glede na
to ali dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega.
Minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od
razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca."
V drugem odstavku se med besedama "dodatnih" in "dni" črta
beseda"delovnih".
OBRAZLOŽITEV:
Amandma je oblikovan v postopku obravnave predloga zakona
med socialnimi partnerji.

OBRAZLOŽITEV:
Amandma je oblikovan v postopku obravnave predloga zakona
med socialnimi partnerji.

AMANDMA k 156.členu
AMANDMA k 166. členu

V 156.členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Letni dopust se določa in izrablja v delovnih dnevih."

166.člen se spremeni tako, da se glasi:
"Pravico do odsotnosti z dela ima delavec zaradi opravljanja
neprofesionalne funkcije, v katero je izvoljen na neposrednih
državnih volitvah, volitvah v Državni svet Republike Slovenije,
funkcije oziroma dolžnosti, v katero je imenovan s strani sodišča,
delavec, ki sodeluje v Ekonomsko socialnem svetu ali v organih,
ki so na podlagi zakona sestavljeni iz predstavnikov socialnih
partnerjev ter delavec, ki je pozvan na dolžnost vojaškega
obveznika, ter na izvajanje obrambnih dolžnosti in dolžnosti zaščite
in reševanja, razen služenja vojaškega roka ali opravljanja
nadomestne civilne službe ter usposabljanja za opravljanje nalog
v rezervni sestavi policije, ali je brez krivde poklican k upravnim
ali sodnim organom."

Dosedanji tretji postane četrti odstavek.
OBRAZLOŽITEV:
Amandma je oblikovan v postopku obravnave predloga zakona
med socialnimi partnerji.
AMANDMA k 159.členu
Prvi, drugi in tretji odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
"(1)Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih s tem, da mora en
del trajati najmanj dva tedna.
(2)Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta
do konca tekočega koledarskega leta, delavec pa je dolžan do
konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna,
preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30.
junija naslednjega leta.
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OBRAZLOŽITEV:
Dopolnitev v zvezi s pravico do odsotnosti z dela zaradi izvolitve
v Državni svet in lokalne skupnosti ter sodelovanja v Ekonomsko
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odpoved pogodbe o zaposlitvi objavi na oglasnem mestu na
sedežu delodajalca. Po preteku osem dni se šteje vročitev za
opravljeno."

socialnem svetu ali v organih, ki so na podlagi zakona sestavljeni
iz predstavnikov socialnih partnerjev, je predlagana v postopku
usklajevanja s socialnimi partnerji, v nadaljevanju pa povezana z
rešitvijo 51. člena, ki v primerih služenja vojaškega roka ali
opravljanja nadomestne civilne službe ter usposabljanja za
opravljanje nalog v rezervni sestavi policije, predvideva suspenz
pogodbe o zaposlitvi.

Doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Sklep o disciplinski odgovornosti mora delodajalec poslati v
vednost sindikatu, katerega član je delavec ob uvedbi postopka."

OBRAZLOŽITEV:
Amandma pomeni uskladitev z rešitvijo amandmaja k 87.členu.

OBRAZLOŽITEV:
V postopku obravnave predloga zakona med socialnimi partnerji
je bilo predlagano, naj se glede vračanja v delovnem pravu ne
vzpostavlja posebnih pravil, temveč naj se uporabijo tista, ki že
veljajo v pravdnem postopku (tretji odstavek). Ker se v skladu z
amandmajem k 175.členu v disciplinski postopek vključuje sindikat,
katerega član je delavec, je smiselno da se temu sindikatu v
vednost posreduje tudi disciplinsko odločitev (četrti odstavek).

AMANDMA k 169. členu

AMANDMA k 177.členu

V podnaslovu člena in v prvem in drugem odstavku 169. člena se
med besedama "do" in "odsotnosti" črta beseda " plačane".
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Če se delavec izobražuje, izpopolnjuje ali usposablja v skladu
s prejšnjim členom, ima pravico do plačane odsotnosti z dela po
prejšnjem odstavku."

V prvem odstavku 177.člena se črtata besedi" in vodenje".

OBRAZLOŽITEV:
Amandma je predlagan po usklajevanju predloga zakona s
socialnimi partnerji in je usklajen med socialnimi partnerji.

Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.

AMANDMA K 168.členu
V 168.členu se v drugem odstavku beseda "osebnega" nadomesti
z besedama "razloga nesposobnosti".

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2)Vodenje disciplinskega postopka zastara v treh mesecih od
uvedbe oz. od vročitve obdolžitve delavcu po 173.členu tega
zakona."

OBRAZLOŽITEV:
Glede na pripombe in mnenja, da so bili predvideni roki za uvedbo
in vodenje disciplinskega postopka prekratki je bilo usklajeno
med socialnimi partnerji predlagano preoblikovanje določbe, kot
jo vsebuje amandmajska rešitev. Določen je rok za uvedbo in
poseben rok za vodenje (in dokončanje) disciplinskega postopka.

AMANDMA k 170. členu
V prvem odstavku 170.člena se beseda "ali" nadomesti z
besedo"in" ter na koncu črta besedilo "ter pravila reda in discipline".

«
AMANDMA k 179. členu

OBRAZLOŽITEV:
Amandma je redakcijske narave. Pravila reda in discipline so le
eden od splošnih aktov, ki jih sprejema delodajalec, zato ga v tem
členu ni potrebno in primemo posebej izpostavljati.

179. člen se spremeni tako, da se glasi:
" Odškodnina se lahko zmanjša ali se delavca lahko oprosti
njenega plačila, če je zmanjšanje ali oprostitev plačila primerna
glede na njegovo prizadevanje za odpravo škode, odnos do dela
ali njegovo gmotno stanje."

AMANDMA k 175. členu

OBRAZLOŽITEV:
V kolektivnih pogodbah je vedno možno dogovarjati ugodnejše
rešitve za delavca (načelo), zakon pa naj določi osnovne pogoje,
ki se jih pri odločitvi za zmanjšanje ali oprostitev plačila odškodnine
s strani delavca upošteva.

175. člen se spremeni tako, da se glasi:
" (vloga sindikata)
(1) Če delavec tako zahteva, mora delodajalec o disciplinskem
postopku in kršitvi pisno obvestiti sindikat, katerega član je
delavec ob uvedbi postopka.
(2) Sindikat lahko poda svoje mnenje v roku osmih dni in mora
svoje eventualno mnenje obrazložiti.
(3) Delodajalec mora pisno mnenje sindikata obravnavati v roku
osmih dni in se opredeliti do navedb."

AMANDMA k 180. členu
V prvem odstavku 180. člena se besede "načelih o odškodninski
odgovornosti" nadomestijo z besedami "pravilih civilnega prava".
OBRAZLOŽITEV:
Amandma pomeni pravno izboljšavo zakonskega besedila.

OBRAZLOŽITEV:
Glede opredelitve sindikata se predlaga enaka vsebinska rešitev
kot v amandmaju k 83. členu, podaljšanje roka za sindikat in
delodajalca pa je predlagano po obravnavi predloga zakona med
socialnimi partnerji.

AMANDMA k 200.členu
V prvem odstavku 200.člena se črta drugi stavek.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
drugih načinov prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali
odločitev o disciplinski odgovornosti delavca, lahko delavec
zahteva v roku 30 dni od dneva vročitve oziroma od dneva, ko je
zvedel za kršitev pravice, pred pristojnim delovnim sodiščem."

AMANDMA k 176. členu
V 176.členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
"(3)Sklep o disciplinski odgovornosti vroča delodajalec delavcu
po pravilih pravdnega postopka, razen če delavec nima stalnega
ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji. V tem primeru se
poročevalec, št. 90
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AMANDMA k 207.členu

OBRAZLOŽITEV:
Sprememba prvega odstavka je bila predlagana v postopku
usklajevanja zakona med socialnimi partnerji.
Primerno je, da se način uveljavljanja sodnega varstva izenači v
vseh možnih primerih prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi,
saj gre v vseh primerih za enak poseg v delavčev delovno pravni
status. Ker pa pride do prenehanja pogodbenega razmerja tudi z
dejanskim ravnanjem, je bilo potrebno določbo o sodnem varstvu
razširiti tudi na te primere - tretji odstavek 200.člena.

V drugem odstavku 207.člena se doda nova tretja alinea, ki se
glasi:
"vzgoja in varstvo otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti, če
delavec živi sam z otrokom in skrbi za njegovo vzgojo in
varstvo,"
OBRAZLOŽITEV:
Dopolnitev je bila predlagana v postopku usklajevanja predloga
zakona med socialnimi partnerji in je med socialnimi partnerji
usklajena.

AMANDMA - nov 203.a člen
Doda se nov 203.a člen, ki se glasi:

AMANDMA k 219. členu

"203.a člen
(tehnična izvedba obračuna in plačevanja sindikalne
članarine)

V drugem odstavku 219. člena se besedilo: "upravne enote in
vodijo tudi register" nadomesti z besedilom: "pristojne upravne
enote, ki vodijo tudi evidenco".

Na zahtevo sindikata zagotavlja delodajalec v skladu z aktom
sindikata, katerega član je delavec, tehnično izvedbo obračuna
in plačevanja sindikalne članarine za delavca."

V tretjem odstavku se beseda "registra" nadomesti z besedo
"evidence".

OBRAZLOŽITEV:
Amandma je bil predlagan v postopku obravnave predloga zakona
med socialnimi partnerji in je med socialnimi partnerji usklajen.

AMANDMA k 220. členu
220. člen se spremeni tako, da se glasi:
"220. člen
(vloga za izdajo delovne knjižice in evidenca izdanih
delovnih knjižic)

AMANDMA k 204.členu
V drugem odstavku 204.člena se na koncu stavka črta besedilo:
"in o številu zaupnikov v skladu s kriteriji, ki jih dogovorita."
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(4)Sindikalni zaupnik mora izvajati sindikalno dejavnost v času
in na način, ki ne zmanjšuje učinkovitosti poslovanja delodajalca."

1) Delovna knjižica se izda na podlagi vloge za njeno izdajo in
predloženih potrebnih dokazil.
2) Vloga za izdajo delovne knjižice se vloži na predpisanem
obrazcu, ki vsebuje naslednje podatke:
priimek in ime;
enotno matično številko občana oziroma rojstni datum in spol,
če ta ni določena;
davčno številko;
kraj rojstva;
stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče;
državljanstvo;
- sedež delodajalca, pri katerem sklepa pogodbo o zaposlitvi;
datum in kraj vložitve vloge.
3) Zahtevi za izdajo delovne knjižice se priloži tudi obrazec
delovne knjižice.
4) Evidenca o izdanih delovnih knjižicah vsebuje poleg podatkov
iz prve, druge, tretje, četrte, pete in šeste alinee drugega odstavka
še:
zaporedno številko ( le ta se vpiše v delovno knjižico kot
registrska številka);
datum izdaje delovne knjižice;
serijsko številko delovne knjižice;
upravno enoto, ki je delovno knjižico izdala;
podatke o izgubljenih, pogrešanih, ukradenih, poškodovanih
ali izpolnjenih delovnih knjižicah in
podatke o izdaji nove delovne knjižice.
5) Podatke iz evidence o izdanih delovnih knjižicah lahko
uporabljajo:
delavci upravnih enot za opravljanje nalog s svojega
delovnega področja,
pooblaščene uradne osebe ministrstva, pristojnega za delo
in inšpekcije za delo, če gre za izvrševanje z zakonom
določenih nalog, in
sodišča."

OBRAZLOŽITEV:
Sprememba določbe 204.člena je bila predlagana v postopku
usklajevanja zakona med socialnimi partnerji. Sprememba v
drugem odstavku zagotavlja pravico vsakega sindikata, da
svobodno izbira ( voli ali imenuje) sindikalnega zaupnika, ki bo
zagotavljal in varoval pravice in interese članov sindikata pri
delodajalcu. Dikcija četrtega odstavka pa je spremenjena v smislu
Konvencije MOD št.135, ki zadeva varstvo in ugodnosti, ki se
zagotavljajo delavskim predstavnikom v podjetju (pri delodajalcu).
AMANDMA k 206.členu
206.člen se spremeni tako, da se glasi:
(1) Število sindikalnih zaupnikov, ki uživajo varstvo skladno s
112. členom tega zakona, se lahko določi v skladu s kriteriji,
dogovorjenimi v kolektivni pogodbi oziroma dogovorjenimi med
delodajalcem in sindikatom.
(2) Sindikalnemu zaupniku iz prejšnjega odstavka zaradi
sindikalne dejavnosti tudi ni mogoče znižati plače ali proti
njemu začeti disciplinskega ali odškodninskega postopka ali
ga kako drugače postavljati v manj ugoden ali podrejen
položaj."
OBRAZLOŽITEV:
Glede na predlagano spremembo 204.člena in skladno z
omenjeno Konvencije MOD št.135, ki zadeva varstvo in
ugodnosti, ki se zagotavljajo delavskim predstavnikom v podjetju
(pri delodajalcu) se predlaga tudi dopolnitev 206.člena. Dopolnitev
predvideva, da se število sindikalnih zaupnikov, ki se jim zagotavlja
varstvo in ugodnosti po 112. in tudi tem členu - drugi odstavek,
lahko določi v skladu s kriteriji dogovorjenimi v kolektivnih
pogodbah.
19. november 2001
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AMANDMA k 221. členu

po mnenju predlagatelja vsa vprašanja, ki jih je reševala ta določba
že rešuje predlog zakona v okviru pravil o spremembi oziroma
sklenitvi nove pogodbe o zaposlitvi (49.člen) ter določila 30.člena
predloga zakona, se ocenjuje, da ta določba v zakonu ni potrebna.
Zato je bilo potrebno črtati tudi kazensko sankcijo, ki je bila
predvidena za delodajalca, če delavcu v določenem roku ne
ponudi v podpis nove pogodbe o zaposlitvi (amandma k 226.členu)

221. člen se spremeni tako, da se glasi:
" 221. člen
(obveznosti delavca in delodajalca)
(1) Delavec mora delodajalcu izročiti delovno knjižico ob sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi.
(2) Delodajalec mora delavcu izdati pisno potrdilo o prejemu
delovne knjižice.
(3) Delodajalec ima delovno knjižico delavca med trajanjem
delovnega razmerja v hrambi, na izrecno zahtevo delavca
pa mu jo mora proti podpisu o prejemu izročiti.
(4) Delodajalec je dolžan vpisovati podatke v delovno knjižico v
skladu z izvršilnim predpisom iz tretjega odstavka 219. člena
tega zakona.
(5) Delodajalec mora takoj ob prenehanju veljavnosti pogodbe o
zaposlitvi delavcu proti potrdilu o prejemu, vrniti delovno
knjižico.
(6) Če delodajalec po prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi
v 30 dneh ne more delavcu vročiti delovne knjižice, jo pošlje
pristojni upravni enoti po stalnem prebivališču delavca; če je
stalno prebivališče delavca neznano, pa upravni enoti, ki je
izdala delovno knjižico."

AMANDMA k 228.členu
V 228.členu se besedi "Splošni akti" nadomestilo z besedami"
Določbe splošnih aktov".
OBRAZLOŽITEV: Amandma je redakcijske narave.
AMANDMA - nov 231.a člen
Doda se nov 231 .a člen, ki glasi:
"231 .a člen
Ne glede na določbo 197. člena tega zakona, uživajo posebno
varstvo delavke, ki ob uveljavitvi tega zakona izpolnjujejo pogoj
starosti 51 let. V obdobju do 1.1.2014 do polne uveljavitve enake
minimalne starosti za vse delavce, kot enega izmed pogojev za
pridobitev pravice do starostne pokojnine, se starost za delavke
zvišuje vsako leto za 4 mesece."

OBRAZLOŽITEV:
Spremembe členov o delovni knjižici so predvidene glede na
opozorila, da določba, predlagana v prvi obravnavi, ni predvidevala
podatkov v zvezi z delom in delovnim razmerjem delavca. Ob
tem opozorilu predlagatelj pojasnjuje, da naj bi obrazec in celovito
vsebino delovne knjižice v skladu s tretjim odstavkom 219. člena
predpisal minister, pristojen za delo z izvršilnim predpisom. V ta
obrazec naj bi se vpisovali tudi podatki o trajanju zaposlitve pri
delodajalcu. Delodajalec naj bi tako kot doslej vpisoval podatke o
trajanju delovnega razmerja na podlagi sklenitve pogodbe o
zaposlitvi in prenehanja veljavnosti le-te, kar izhaja iz dopolnitve
221. člena. Delovna knjižica je dokument delavca, ki je v času
delovnega razmerja v hrambi pri delodajalcu.
Hkrati pa je v navedenih rešitvah, upoštevaje predpisane zahteve
o zagotavljanju varstva osebnih podatkov, predlagana dopolnitev
220. člena v smislu opredelitve vsebine vloge za izdajo delovne
knjižice, celovite vsebine evidence o izdanih delovnih knjižicah in
ureditve uporabe osebnih podatkov iz te evidence. Ostali popravki
teh določb so redakcijske narave.

OBRAZLOŽITEV:
Rešitev je bila skupaj s predlogom amandmaja - nov 112.a člen
predlagana v postopku usklajevanja zakona med socialnimi
partnerji in je med socialnimi partnerji usklajena. Predlog uveljavlja
postopno višanje starosti, ki opredeljuje starejšo delavko in
izenačitev starosti 55 let za delavce oziroma delavke moških in
žensk šele leta 2014.
AMANDMA - nov 231 .b člen
Doda se nov 231.b člen, ki se glasi:
"231 .b člen
(postopno uveljavljanje časovne omejitve sklepanja
pogodb o zaposlitvi za določen čas)
(1 (Dveletna časovna omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za
določen čas po določbi drugega odstavka 53.člena tega zakona
se začne uporabljati 1.1.2007 oziroma za manjše delodajalce
1.1.2010.
(2)V prehodnem obdobju od uveljavitve tega zakona (1.1.2003)
do roka iz prejšnjega odstavka delodajalec ne sme skleniti ene ali
več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas z istim
delavcem in za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil
daljši kot tri leta, razen v primerih, ki jih določa zakon ter v
primerih iz četrte, pete in dvanajste alinee prvega odstavka
52.člena člena tega zakona."

AMANDMA k 226.členu
V prvem odstavku 226.člena se črta 17. točka.
AMANDMA k 227.členu
227.člen se črta.
OBRAZLOŽITEV:
V postopku obravnave predloga zakona med socialnimi partnerji
je bila ponovno izpostavljeno vprašanje ustreznosti oziroma
potrebnosti tega člena. Spremenjeni člen zakonskega predloga z
namenom, da se zagotovi postopno usklajevanje pogodb o
zaposlitvi z vsebino, ki je predpisana po tem zakonu, sicer
predvideva obveznost delodajalca, da delavcu v roku 12 mesecev
po uveljavitvi tega zakona ponudi v podpis novo pogodbo o
zaposlitvi z vsebino predpisano s tem zakonom. Če se stranki delavec in delodajalec o novi pogodbi o zaposlitvi ne sporazumeta,
ostane prejšnja pogodba o zaposlitvi v veljavi. Tudi v tem primeru
je torej za uveljavitev sprememb oziroma za sklenitev nove
pogodbe o zaposlitvi potrebna volja obeh pogodbenih strank. Ker
poročevalec, št. 90

OBRAZLOŽITEV:
Ob različnih interesnih zahtevah socialnih partnerjev glede
možnosti in časovnega omejevanja dela po pogodbi o zaposlitvi
za določen čas, predlagatelj predlaga amandmajsko rešitev zamaknjeno uveljavitev časovne omejitve sklepanja pogodb o
zaposlitvi za določen čas - dve leti šele s 1.1.2007 oziroma za
manjše delodajalce šele s 1.1.2010. V prehodnem obdobju velja
časovna omejitev zaposlovanja za določen čas - tri leta.
Predlagatelj ocenjuje, da je po eni strani z rešitvami predloga
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OBRAZLOŽITEV:
Amandma je bil predlagan v postopku usklajevanja zakona med
socialnimi partnerji in je med socialnimi partnerji usklajen.

zakona ustrezno predlagano zakonsko omejevanje primerov
zaposlovanja za določen čas, ki se lahko ob skupaj ugotovljenih
posebnih situacijah razširi z dogovorom med socialnimi partnerji
na ravni dejavnosti (predlog amandmaja k 52.členu).
Ugotavlja se, da je delež zaposlenih za določen čas v Republiki
Sloveniji med najvišjimi v primerjavi z ostalimi državami - članicami
EU in da bi takojšnje časovno omejevanje zaposlovanja za
določen čas - na dve leti, poseglo tudi v učinkovito izvajanje
ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Rešitev je usklajena med
socialnimi partnerji.

AMANDMA -nov 235.a člen
Doda se nov 235.a člen, ki glasi:
»235.a člen
(zakon o delovnih in socialnih sodiščih)

AMANDMA - nov 231 .c člen

Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati določba
15.člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih ( Uradni list RS
št. 19/94) v primerih reševanja individualnih delovnih sporov v
skladu z določbo 201 .člena tega zakona.

Doda se nov 231 .c člen, ki se glasi:
"231.c člen
(dodatek za delovno dobo)

OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi predlogov socialnih partnerjev, se zaradi zagotavljanja
realnejših možnosti, da se spor na podlagi sporazuma delavca in
delodajalca razreši izvensodno, v arbitražnem postopku,
podaljšuje rok za odločitev arbitraže na 60 dni. Ta podaljšani rok
je potrebno in primerno upoštevati pri zagotavljanju pravice do
sodnega varstva.

Delavci, ki so ob uveljavitvi tega zakona imeli dodatek za delovno
dobo najmanj v višini 0,5% od osnovne plače za vsako izpolnjeno
leto delovne dobe, ohranijo tak dodatek ne glede na višino dodatka,
določeno s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, razen če je s
to pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi določen višji dodatek."

19. november 2001
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

RIMSKEGA

MEDNARODNEGA

STATUTA

KAZENSKEGA

SODIŠČA
- EPA 353 - III

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovali:

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2000-1811-0114
Številka: 792-00/98-4
Ljubljana, 15.11.2001

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
- mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje,
- Magdalena Tovornik, državna sekretarka v Ministrstvu za
zunanje zadeve,
- Ignac Golob, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Hinko Jenull, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- dr. Božo Cerar, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

Vlada Republike Slovenije je na 50. seji dne 15. novembra
2001 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI RIMSKEGA
STATUTA MEDNARODNEGA KAZENSKEGA SODIŠČA,
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, s predlogom,
da se uvrsti na 10. sejo, ki se bo pričela 20. novembra 2001.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

l.člen

2. člen

Ratificira se Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča,
sestavljen v Rimu 17. julija 1998.

Statut se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v
slovenskem jeziku glasi:

19. november2001
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RIMSKI STATUT MEDNARODNEGA
KAZENSKEGA SODIŠČA

svojo jurisdikcijo nad storilci najtežjih mednarodnih hudodelstev,
kot so opisana v tem statutu, in dopolnjuje kazenske jurisdikcije
držav. Pristojnost in delovanje Sodišča urejajo določbe tega statuta.

PREAMBULA

2. člen
Razmerje med Sodiščem in Združenimi narodi

Države pogodbenice tega statuta
se zavedajo, da vsa ljudstva združujejo skupne vezi, da njihove
kulture sestavljajo skupno dediščino, in jih skrbi, da se lahko ta
krhki mozaik vsak trenutek sesuje,
ne pozabliaio. da so bili v tem stoletju milijoni otrok, žensk in
moških žrtve nepredstavljivih krutosti, ki globoko pretresajo vest
človeštva,
ob spoznanju, da taka težka hudodelstva ogrožajo mir, varnost in
blaginjo sveta,

Razmerje med Sodiščem in Združenimi narodi ureja sporazum,
ki ga potrdi skupščina držav pogodbenic tega statuta in nato v
njenem imenu sklene predsednik Sodišča.
3. člen
Sedež Sodišča
1. Sedež Sodišča je v Haagu na Nizozemskem ("država
gostiteljica").
2. Sodišče sklene z državo gostiteljico sporazum o sedežu, ki
ga potrdi skupščina držav pogodbenic in nato v njenem imenu
sklene predsednik Sodišča.

potrjujejo, da najtežja hudodelstva, ki zadevajo mednarodno
skupnost kot celoto, ne smejo ostati nekaznovana in da je treba
zagotoviti njihov učinkovit pregon s sprejemanjem ukrepov na
državni ravni ter z okrepitvijo mednarodnega sodelovanja,

3. Sodišče lahko zaseda drugje, kot je določeno v tem statutu,
če meni, da je to zaželeno.

so odločene, da končajo nekaznovanje storilcev takšnih
hudodelstev ter tako prispevajo k njihovemu preprečevanju,

4. člen
Pravni položaj in pooblastila Sodišča

opozarjajo, da je dolžnost vsake države, da izvaja svojo kazensko
jurisdikcijo zoper tiste, ki so odgovorni za mednarodna
hudodelstva,

1. Sodišče je mednarodna pravna oseba. Ima tudi tako pravno
sposobnost, kot je potrebna za izvajanje njegovih nalog in
izpolnjevanje njegovih namenov.

ponovno potrjujejo cilje in načela Ustanovne listine Združenih
narodov in še posebej, da se bodo vse države vzdržale grožnje
s silo ali uporabe sile proti ozemeljski celovitosti ali politični
neodvisnosti katere koli države, ali na kakršen koli drug način, ki
ni v skladu s cilji Združenih narodov,

2. Sodišče lahko opravlja svoje naloge in izvaja pooblastila, kot
je določeno v tem statutu, na ozemlju katere koli države
pogodbenice in po posebnem dogovoru na ozemlju katere
koli druge države.

poudariaio s tem v zvezi, da se nič v tem statutu ne sme razumeti,
kot da pooblašča katero koli državo pogodbenico, da poseže v
oborožen spopad ali v notranje zadeve katere koli države,

2. DEL

so odločene, da v ta namen in v dobro sedanjih in prihodnjih
generacij ustanovijo neodvisno stalno Mednarodno kazensko
sodišče, povezano s sistemom Združenih narodov in pristojno
za najtežja hudodelstva, ki prizadevajo mednarodno skupnost
kot celoto,

PRISTOJNOST, DOPUSTNOST IN
UPORABNO PRAVO

poudarjajo, da Mednarodno kazensko sodišče, ustanovljeno s
tem statutom, dopolnjuje kazenske jurisdikcije držav,

5 člen
Kazniva dejanja v pristojnosti Sodišča

so odločene, da zagotovijo trajno spoštovanje in uveljavljanje
mednarodne pravičnosti, in

1. Pristojnost Sodišča je omejena na najtežja hudodelstva, ki
zadevajo mednarodno skupnost kot celoto. V skladu s tem
statutom je Sodišče pristojno za naslednja hudodelstva:

so se zato sporazumele:

(a) genocid,
(b) hudodelstva zoper človečnost,
1. DEL

(c) vojna hudodelstva,
(d) agresijo.

USTANOVITEV SODIŠČA
1 člen
SodiSče
S tem statutom je ustanovljeno Mednarodno kazensko sodišče
(Sodišče). Sodišče je trajna institucija in je pooblaščeno, da izvaja
poročevalec, št. 90

v

2. Sodišče izvaja jurisdikcijo za agresijo po sprejetju določbe v
skladu z 121. in 123. členom, ki opredeli to kaznivo dejanje
in določa pogoje, ob katerih Sodišče izvaja jurisdikcijo za to
kaznivo dejanje. Taka določba mora biti skladna z ustreznimi
določbami Ustanovne listine Združenih narodov.

(b) "iztrebljanje" je naklepno ustvarjanje takšnih življenjskih
razmer, med drugim kratenje dostopa do hrane in zdravil,
ki naj privedejo do delnega uničenja prebivalstva;

6. člen
Genocid
V tem statutu pomeni "genocid" katero koli od naslednjih dejanj,
storjenih z namenom v celoti ali delno uničiti neko narodnostno,
etnično, rasno ali versko skupino:

(c) "zasužnjevanje" pomeni izvajanje posameznega ali vseh
upravičenj, ki izhajajajo iz lastninske pravice nad osebo
in vključujejo tudi izvajanje takšnih upravičenj pri trgovanju
z ljudmi, zlasti z ženskami in otroki;

(a) pobijanje pripadnikov take skupine,
(b) povzročanje hudih telesnih ali duševnih poškodb
pripadnikom take skupine,

(d) "deportacija" ali "prisilna preselitev prebivalstva" pomeni
prisilno odstranitev oseb z izgonom ali drugimi prisilnimi
dejanji z območja, na katerem zakonito prebivajo, brez
razlogov, dovoljenih po mednarodnem pravu;

(c) naklepno izpostavljanje takšne skupine življenjskim
razmeram, ki naj privedejo do njenega popolnega ali
delnega fizičnega uničenja,

(e) "mučenje" pomeni naklepno povzročitev hude bolečine,
telesnega ali duševnega trpljenja osebi, ki jo je obtoženec
pridržal ali je pod njegovim nadzorom; mučenje pa ne
vključuje bolečine ali trpljenja, ki je izključno posledica
izvrševanja zakonitih sankcij ali je z njimi povezano;

(d) uvajanje ukrepov, ki preprečujejo rojstva v skupini,
(e) prisilno preseljevanje otrok ene skupine v drugo skupino.

(f) "prisilna nosečnost" pomeni protipravno pridržanje
ženske, ki je zanosila pod prisilo, z namenom vplivati na
etnično sestavo katerega koli prebivalstva ali izvajati druge
hude kršitve mednarodnega prava. Ta opredelitev se
nikakor ne sme razlagati tako, kot da vpliva na notranjo
zakonodajo v zvezi z nosečnostjo;

7. plen
Hudodelstva zoper človečnost
1 • V tem statutu "hudodelstvo zoper človečnost" pomeni katero
koli od naslednjih dejanj, ki so sestavni del velikega ali
sistematičnega napada na civilno prebivalstvo ob vednosti
storilca, da gre za tak napad:

(g) "preganjanje" pomeni naklepno in hudo kratenje temeljnih
pravic v nasprotju z mednarodnim pravom zaradi
prepoznavne lastnosti skupine ali skupnosti;

(a) umor,
(b) iztrebljanje,

(h) "apartheid" pomeni nečlovečna dejanja, podobna tistim iz
prvega odstavka, storjena v okviru institucionaliziranega
režima sistematičnega zatiranja in nadvlade ene rasne
skupine nad kakšno drugo rasno skupino ali skupinami z
namenom, da se ohrani tak režim;

(c) zasužnjevanje,
(d) deportacija ali prisilna preselitev prebivalstva,
(e) zapor ali drug strog odvzem prostosti ob kršitvi temeljnih
pravil mednarodnega prava,

(i) "prisilno izginotje oseb" pomeni prijetje, pridržanje ali
ugrabitev oseb po nalogu države ali politične organizacije
ali z njenim pooblastilom, podporo ali privolitvijo, ki potem
takega odvzema prostosti ne prizna ali noče dati podatkov
o usodi teh oseb ali o tem, kje so z namenom odvzeti tem
osebam pravno varstvo za daljši čas.

(f) mučenje,
(g) posilstvo, spolno suženjstvo, vsiljena prostitucija, prisilna
nosečnost, prisilna sterilizacija ali katera koli druga oblika
primerljivo hudega spolnega nasilja,

3. V tem statutu se izraz "spol" nanaša na oba spola, moškega
in ženskega, kakor ga razumejo v dani državi. Izraz "spol"
nima nobenega drugega pomena.

(h) preganjanje kakšne prepoznavne skupine ali skupnosti
zaradi političnih, rasnih, narodnih, etničnih, kulturnih,
verskih razlogov, razlogov, povezanih s spolom, kot je
določeno v tretjem odstavku, ali drugih razlogov, ki so po
mednarodnem pravu na splošno priznani kot nedopustni,
če je takšno preganjanje povezano z drugim dejanjem,
navedenim v tem odstavku, ali katerim koli drugim
kaznivim dejanjem iz pristojnosti Sodišča;

8. člen
Vojna hudodelstva

(i) prisilno izginotje oseb,

1. Sodišče je pristojno za vojna hudodelstva, še posebej če so
storjena kot sestavni del načrta ali politike ali kot del obsežnega
izvrševanja takih hudodelstev.

(j) apartheid,

2. V tem statutu "vojna hudodelstva" pomenijo:
(a) hude kršitve Ženevskih konvencij z dne 12. avgusta 1949,
in sicer katero koli naslednje dejanje zoper osebe ali
premoženje, ki jih varujejo določbe ustrezne Ženevske
konvencije:

(k) druga podobna nečlovečna dejanja, ki naklepno
povzročajo veliko trpljenje ali hude telesne poškodbe ali
okvare duševnega ali telesnega zdravja.
2. Pojmi iz prvega odstavka pomenijo:
(a) "napad na civilno prebivalstvo" je ravnanje, ki vključuje
večkratno izvršitev dejanj iz prvega odstavka, zoper
civilno prebivalstvo pri izvajanju ali v podporo politiki kakšne
države ali organizacije, ki imata takšne cilje;
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(i)

naklepno pobijanje;

(ii)

mučenje ali nečlovečno ravnanje, vključno z
biološkimi poskusi;

poročevalec, št. 90

(x)

prisiljenje vojnega ujetnika ali druge zaščitene
osebe, da služi v sovražnikovih oboroženih silah;

izpostavljanje oseb, ki jih ima nasprotna stran pod
svojo oblastjo, telesnemu pohabljenju ali kakršnim
koli medicinskim ali znanstvenim poskusom, ki niso
opravičljivi kot zdravstvena, zobozdravstvena ali
bolnišnična oskrba prizadetih oseb, niti niso storjeni
v interesu teh oseb in ki povzročijo smrt ali resno
ogrozijo zdravje take osebe ali oseb;

(xi)

naklepen odvzem pravice vojnemu ujetniku ali drugi
zaščiteni osebi do poštenega in pravilnega sojenja;

zahrbten umor ali ranitev posameznikov, ki
pripadajo sovražni državi ali vojski;

(xii) izjava, da ne bo nikomur prizaneseno;

(iii)

naklepno povzročanje velikega trpljenja ali hudih
telesnih poškodb ali okvar zdravja;

(iv)

obsežno uničevanje in prilaščanje premoženja, ki
ju vojaške potrebe ne upravičujejo in sta izvedeni
protipravno in samovoljno;

(v)
(vi)

(vii) protipravna deportacija ali premestitev ali
protipravno pridržanje;

(xiii) uničenje ali zaseg sovražnikovega premoženja,
razen če takega uničenja ali zasega neizogibno ne
zahtevajo vojne nujnosti;

(viii) jemanje talcev.

(xiv) izjava, da so pravice in tožbe državljanov sovražne
strani na sodišču odpravljene, začasno ustavljene
ali nedopustne;

(b) Druge hude kršitve zakonov in običajev, ki se uporabljajo
v mednarodnih oboroženih spopadih po veljavnem
mednarodnem pravu, in sicer katero koli naslednje
dejanje:
(i)

naklepni napadi na civilno prebivalstvo na splošno
ali na posamezne civilne osebe, ki neposredno ne
sodelujejo pri sovražnostih;

(ii)

naklepni napadi na civilne objekte, to je na objekte,
ki niso vojaški cilji;

(iii)

naklepni napadi na osebje, objekte in naprave, material, enote ali vozila, vključena v človekoljubno
pomoč ali mirovno misijo v skladu z Ustanovno
listino Združenih narodov, dokler so po
mednarodnem pravu oboroženih spopadov
upravičeni do enakega varstva kot civilne osebe
ali civilni objekti;

(iv)

naklepna sprožitev napada z vednostjo, da bo tak
napad povzročil tudi smrt in telesne poškodbe
civilnih oseb ali poškodbe civilnih objektov, ali
obsežno, dolgoročno in hudo škodo za naravno
okolje, ki bi bila očitno čezmerna v primerjavi s
skupnimi pričakovanimi, konkretnimi in
neposrednimi vojaškimi prednostmi;

(v)

napad ali bombardiranje nebranjenih mest, vasi,
bivališč ali zgradb, ki niso vojaški cilji, s kakršnimi
koli sredstvi;

(vi)

umor ali ranitev borca, ki se je vdal na milost in
nemilost, potem ko je odložil orožje ali nima več
sredstev za obrambo;

(xv) prisiljevanje državljanov sovražne strani, da
sodelujejo v vojnih operacijah proti svoji lastni državi,
tudi če so bili pred začetkom vojne pripadniki njenih
oboroženih sil;
(xvi) plenjenje mesta ali kraja, tudi če je bilo zavzeto z
napadom;
(xvii) uporaba strupa ali zastrupljenega orožja;
(xviii) uporaba dušljivih, strupenih ali drugih plinov in vseh
podobnih tekočin, sredstev ali naprav;
(xix) uporaba krogel, ki se v človeškem telesu hitro
razpršijo ali sploščijo, kot so krogle s trdim ovojem,
ki ne pokriva jedra v celoti ali je narezan;
(xx) uporaba takega orožja, izstrelkov ter sredstev in
načinov vojskovanja, ki povzročijo odvečne
poškodbe ali nepotrebno trpljenje ali že po svoji
naravi učinkujejo brez razločevanja in s tem kršijo
mednarodno pravo oboroženih spopadov, če so
tako orožje, izstrelki ter sredstva in načini
vojskovanja v celoti prepovedani in so vključeni v
prilogo k temu statutu, sprejeto s spremembo
statuta v skladu z ustreznimi določbami 121. in
123. člena;
(xxi) napadi na osebno dostojanstvo, še posebej
poniževalno in zaničevalno ravnanje;
(xxii) posiljevanje, spolno suženjstvo, vsiljena prostitucija,
prisilna nosečnost, kot je opredeljena v
pododstavku (f) drugega odstavka 7. člena, prisilna
sterilizacija ali katera koli druga oblika spolnega
nasilja, ki je tudi huda kršitev Ženevskih konvencij;

(vii) zloraba bele zastave ali zastave ali vojaških oznak
in uniforme sovražnika ali Združenih narodov ter
razpoznavnih znakov po Ženevskih konvencijah,
katere posledica je smrt ali huda poškodba osebe;

(xxiii) izraba navzočnosti civilne ali kakšne druge
zaščitene osebe za odvmitev vojaških operacij od
določenih točk, območij ali vojaških enot;

(viii) neposredna ali posredna premestitev dela civilnega
prebivalstva okupacijske sile na zasedeno ozemlje
ali deportacija ali preselitev vsega ali dela
prebivalstva zasedenega ozemlja znotraj tega
ozemlja ali iz tega ozemlja;
(lx)

(xxiv) naklepni napadi na zgradbe, material, sanitetne
enote in prevoze ter osebje, ki uporablja
razpoznavne znake po Ženevskih konvencijah v
skladu z mednarodnim pravom;

naklepni napadi na zgradbe, namenjene veri,
izobraževanju, umetnosti, znanosti ali dobrodelni
dejavnosti, zgodovinske spomenike, bolnišnice in
kraje, kjer se zbirajo bolniki in ranjenci, če ti objekti
niso vojaški cilji;
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(xxv) naklepno stradanje civilnih oseb kot način
vojskovanja, tako da se jim odvzamejo stvari, nujne
za njihovo preživetje, vključno z naklepnim
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(vii) nabor ali vključevanje otrok, mlajših od petnajst let,
v oborožene sile ali skupine ali njihovo izrabljanje
za aktivno sodelovanje pri sovražnostih.

preprečevanjem dobav pomoči, kot so predvidene
po Ženevskih konvencijah;
(xxvi) nabor ali vključevanje otrok, mlajših od petnajst let,
v državne oborožene sile ali njihovo izrabljanje za
aktivno sodelovanje pri sovražnostih.

(viii) ukaz o izselitvi civilnega prebivalstva zaradi
razlogov, ki so povezani s spopadom, razen če
tega ne zahteva varnost vpletenih civilnih oseb ali
nujni vojaški razlogi;

(c) V nemednarodnem oboroženem spopadu, ob hudi kršitvi
3. člena, skupnega štirim Ženevskim konvencijam z dne
12. avgusta 1949, in sicer katero koli od naslednjih dejanj,
storjenih zoper osebe, ki pri sovražnostih ne sodelujejo
aktivno, vključno s pripadniki oboroženih sil, ki so odložili
svoje orožje, in tistimi, ki ne morejo sodelovati v boju
zaradi bolezni, ran, pridržanja ali drugega vzroka:
(i)

napadi na življenje in telo, še posebej umori vseh
vrst, pohabljenje, okrutno ravnanje in mučenje;

(ii)

napadi na osebno dostojanstvo, še posebej
zaničevalno in poniževalno ravnanje;

(iii)

jemanje talcev;

(iv)

izrekanje obsodb in izvrševanje smrtnih kazni brez
predhodne sodbe pravilno ustanovljenega sodišča,
ki zagotavlja vsa pravna jamstva, ki so splošno
priznana kot nujna.

(ii)

naklepni napadi na zgradbe, material, sanitetne
enote in prevoze ter osebje, ki uporabljajo
razpoznavne znake po Ženevskih konvencijah v
skladu z mednarodnim pravom;

(iii)

(iv)

(vi)

posiljevanje, spolno suženjstvo, vsiljena prostitucija,
prisilna nosečnost, kot je opredeljena v
pododstavku (f) drugega odstavka 7. člena, prisilna
sterilizacija ter katera koli druga oblika spolnega
nasilja, ki je tudi huda kršitev 3. člena, skupnega
štirim Ženevskim konvencijam;
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(xi)

izpostavljanje oseb, ki jih ima druga stran v spopadu
pod svojo oblastjo, telesnemu pohabljenju ali
kakršnim koli medicinskim ali znanstvenim
poskusom, ki niso opravičljivi kot zdravstvena,
zobozdravstvena ali bolnišnična oskrba prizadetih
oseb, niti niso storjeni v njihovem interesu in
povzročijo smrt ali resno ogrozijo zdravje take
osebe ali oseb;

9. člen
Znaki kaznivih dejani
1. Znaki kaznivih dejanj so v pomoč Sodišču pri razlagi in uporabi
6., 7. in 8. člena. Sprejme jih Skupščina držav pogodbenic z
dvetretjinsko večino članic.
2. Spremembe znakov kaznivih dejanj lahko predlaga:
(a) katera koli država pogodbenica,
(b) sodniki z absolutno večino,
(c) tožilec.

naklepni napadi na zgradbe, namenjene veri,
izobraževanju, umetnosti, znanosti ali dobrodelni
dejavnosti, zgodovinske spomenike, bolnišnice in
kraje, kjer se zbirajo bolniki in ranjenci, če ti niso
vojaški cilji;
plenjenje mesta ali kraja, tudi če je bilo zavzeto z
napadom;

izjava, da ne bo nikomur prizaneseno;

3. Določbe pododstavkov (c) in (e) drugega odstavka v ničemer
ne vplivajo na odgovornost vlade, da vzdržuje ali ponovno
vzpostavi javni red v državi ali da z vsemi legitimnimi sredstvi
brani enotnost in ozemeljsko celovitost države.

naklepni napadi na osebje, objekte in naprave,
material, enote ali vozila, vključena v človekoljubno
pomoč ali mirovno misijo v skladu z Ustanovno
listino Združenih narodov, dokler so po
mednarodnem pravu oboroženih spopadov
upravičeni do enakega varstva kot civilne osebe
ali civilni objekti;

(v)

(x)

(f) Pododstavek (e) drugega odstavka se uporablja za
nemednarodne oborožene spopade, in se torej ne
uporablja za primere notranjih nemirov in napetosti, kot
so neredi, posamična in občasna dejanja nasilja ali druga
podobna dejanja. Uporablja se za oborožene spopade,
do katerih pride na ozemlju neke države, če gre za daljši
čas trajajoč oborožen spopad med vladnimi silami ter
organiziranimi oboroženimi skupinami ali med takimi
skupinami.

(e) Druge hude kršitve zakonov in običajev, ki se po
veljavnem mednarodnem pravu uporabljajo v
nemednarodnih oboroženih spopadih, in sicer katero
koli naslednje dejanje:
naklepni napadi na civilno prebivalstvo na splošno
ali posamezne civilne osebe, ki ne sodelujejo
neposredno pri sovražnostih;

zahrbten umor ali ranitev borca nasprotne strani;

(xii) uničenje ali zaseg nasprotnikovega premoženja,
razen če takega uničenja ali zasega neizogibno ne
zahtevajo nujnosti spopada.

(d) Pododstavek (c) drugega odstavka se uporablja za
nemednarodne oborožene spopade, in se torej ne
uporablja za primere notranjih nemirov in napetosti, kot
so neredi, posamična in občasna dejanja nasilja ali druga
podobna dejanja.

(i)

(ix)

Take spremembe sprejme Skupščina držav pogodbenic z
dvetretjinsko večino članic.
3. Znaki kaznivih dejanj in njihove spremembe morajo biti skladne
s tem statutom.
10- člen
Nobena določba tega dela statuta se ne sme razlagati tako, kot
da omejuje ali vpliva na obstoječa ali nastajajoča pravila
mednarodnega prava, ki imajo drugačne namene, kot so nameni
tega statuta.
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11. člen
Jurisdikcija ratione temporis

15. člen
Tožilec

1. Sodišče ima jurisdikcijo samo za hudodelstva, ki so bila
izvršena po začetku veljavnosti tega statuta.

1. Tožilec lahko začne preiskave proprio motu na podlagi
obvestil o kaznivih dejanjih v pristojnosti Sodišča.

2. Če država postane pogodbenica tega statuta po začetku
njegove veljavnosti, lahko ima Sodišče jurisdikcijo samo za
kazniva dejanja, storjena po začetku veljavnosti tega statuta
za to državo, razen če je ta država dala izjavo po tretjem
odstavku 12. člena.

2. Tožilec analizira tehtnost prejetih obvestil. V ta namen lahko
zaprosi za dodatna obvestila države, organe Združenih
narodov, medvladne ali nevladne organizacije ali druge
zanesljive vire, za katere meni, da so primerni, ter lahko
prejme pisno ali ustno pričanje na sedežu Sodišča.
3. Če tožilec ugotovi, da obstaja utemeljena podlaga za
nadaljevanje preiskave, od predobravnavnega senata
zahteva odobritev preiskave in predloži zbrano dokazno
' gradivo. V skladu s Pravili o postopku in dokazih lahko žrtve
dajo izjave predobravnavnemu senatu.

12. člen
Poaoii za izvajanje jurisdikcije
1. S tem ko država postane pogodbenica tega statuta, sprejme
pristojnost Sodišča za kazniva dejanja, navedena v 5. členu.

4. Če predobravnavni senat po proučitvi zahteve in dokaznega
gradiva meni, da obstaja utemeljena podlaga za nadaljevanje
preiskave in da bi zadeva lahko spadala v pristojnost Sodišča,
odobri začetek preiskave, ne da bi to vplivalo na poznejše
odločitve Sodišča v zvezi s pristojnostjo in dopustnostjo
zadeve.

2. V primeru pododstavka (a) ali (c) 13. člena lahko Sodišče
izvaja svojo pristojnost, če je ena ali več navedenih držav
pogodbenica tega statuta ali je sprejela pristojnost Sodišča v
skladu s tretjim odstavkom:
(a) država, na ozemlju katere je prišlo do takega ravnanja,
ali če je bilo kaznivo dejanje storjeno na plovilu ali v
zrakoplovu, država registracije tega plovila ali zrakoplova;

5. Če predobravnavni senat zavrne zahtevo za odobritev
preiskave, to tožilcu ne preprečuje, da bi glede iste situacije
ponovno vložil zahtevo na podlagi novih dejstev ali dokazov.

(b) država, katere državljan je oseba, obtožena kaznivega
dejanja.

6. Če po predhodni proučitvi, navedeni v prvem in drugem
odstavku, tožilec ugotovi, da dana obvestila niso utemeljena
podlaga za preiskavo, obvesti tiste, ki so jih dali. To ne
preprečuje tožilcu, da bi z vidika novih dejstev ali dokazov
proučil poznejša obvestila glede iste situacije.

3. Če je po drugem odstavku potrebno, da država, ki ni
pogodbenica tega statuta, sprejme pristojnost Sodišča za
določeno kaznivo dejanje, lahko to stori z izjavo, ki jo vloži pri
tajniku sodišča. Država, ki sprejme pristojnost, sodeluje s
Sodiščem brez kakršnega koli odlašanja ali izjeme v skladu z
9. delom.

16. člen
Odložitev preiskave ali pregona

13- člen
Izvajanje pristojnosti

Če Varnostni svet z resolucijo, sprejeto po VII. poglavju Ustanovne
listine Združenih narodov, tako zahteva, Sodišče po tem statutu
dvanajst mesecev po tej zahtevi ne sme začeti ali nadaljevati s
preiskavo ali s pregonom; tako zahtevo lahko Svet obnovi pod
enakimi pogoji.

Sodišče lahko izvaja svojo pristojnost za kaznivo dejanje,
navedeno v 5. členu, v skladu z določbami tega statuta, če:
(a) država pogodbenica v skladu s 14. členom seznani tožilca
s situacijo, v kateri naj bi bilo storjeno eno ali več takih
kaznivih dejanj;

17. člen
Dopustnost

(b) Varnostni svet v skladu s VII. poglavjem Ustanovne listine
Združenih narodov seznani tožilca s situacijo, v kateri
naj bi bilo storjeno eno ali več takih kaznivih dejanj, ali

1. Ob upoštevanju desetega odstavka preambule in 1. člena
Sodišče odloči, da je zadeva nedopustna, če:

(c) je tožilec začel preiskavo glede takega kaznivega dejanja
v skladu s 15. členom.

(a) zadevo preiskuje ali preganja država, ki ima za ta primer
jurisdikcijo, razen če ta država noče ali dejansko ne more
izvesti preiskave ali pregona;
(b) je zadevo preiskovala država, ki ima zanjo jurisdikcijo, in
se je ta država odločila, da ne bo preganjala določene
osebe, razen če odločitev ni posledica nepripravljenosti
ali nezmožnosti države, da bi jo dejansko preganjala;

14. člen
Situacija. Ki io naznani država pogodbenica
1. Država pogodbenica lahko tožilca seznani s situacijo, v kateri
naj bi bilo storjeno eno ali več kaznivih dejanj v pristojnosti
Sodišča, ter zahteva od tožilca, da preišče situacijo, da bi
ugotovil, ali bi bilo treba eno ali več določenih oseb obdolžiti
za izvršitev takih kaznivih dejanj.

(c) so določeni osebi že sodili za ravnanje, na katero se
obtožba nanaša, sojenje tega Sodišča pa ni dovoljeno po
tretjem odstavku 20. člena;
(d) teža kaznivega dejanja ne opravičuje nadaljnjega
ukrepanja Sodišča.

2. Če je mogoče, država pogodbenica, ki naznani situacijo, v
naznanitvi natančno navede za zadevo pomembne okoliščine
in priloži dokazno dokumentacijo, ki je na voljo.
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2. Da bi lahko ugotovilo nepripravljenost v določenem primeru,
Sodišče ob upoštevanju načel poštenega postopka, ki ga
priznava mednarodno pravo, prouči, ali:

to enkratna možnost za pridobitev pomembnih dokazov ali
če obstaja utemeljena nevarnost, da pozneje taki dokazi ne
bodo na voljo.

(a) so bili postopki izvedeni ali se izvajajo ali pa je bila sprejeta
državna odločitev za zavarovanje določene osebe pred
kazensko odgovornostjo za kazniva dejanja v pristojnosti
Sodišča, navedena v 5. členu;

7. Država, ki je spodbijala odločitev predobravnavnega senata
po tem členu, lahko po 19. členu spodbija dopustnost zadeve
na podlagi dodatnih pomembnih dejstev ali pomembne
spremembe okoliščin.

(b) je prišlo do neupravičenega odlašanja v postopkih, ki je v
danih okoliščinah neskladno z namenom postaviti
določeno osebo pred sodišče;

19. člen
Spodbijanje pristojnosti Sodišča ali dopustnostni
zadeve

(c) postopki niso bili izvedeni ali se ne izvajajo neodvisno ali
nepristransko in so se izvajali ali se izvajajo na način, ki je
v danih okoliščinah neskladen z namenom postaviti
določeno osebo pred sodišče.

1. Sodišče se prepriča o svoji pristojnosti pri vsaki zadevi, ki mu
je bila predložena. Sodišče lahko na lastno pobudo odloči o
dopustnosti zadeve v skladu s 17. členom.

3. Da bi ugotovilo nezmožnost države v določeni zadevi, Sodišče
prouči, ali država zaradi popolnega ali znatnega razpada ali
odsotnosti svojega notranjega pravosodnega sistema ne more
dobiti obtoženca ali potrebnih dokazov in pričevanj ali drugače
ne more izvesti postopka.

2. Dopustnost zadeve na podlagi razlogov iz 17. člena ali
pristojnost Sodišča lahko spodbija:
(a) obtoženec ali oseba, za katero je bil izdan nalog za prijetje
ali poziv, da se zglasi na Sodišču po 58. členu;
(b) država, ki ima jurisdikcijo za zadevo, ker jo preiskuje ali
izvaja kazenski pregon za zadevo ali jo je preiskovala ali
preganjala, ali

18. člen
Predhodne odločitve glede dopustnosti
1. Kadar je sodišče seznanjeno s situacijo v skladu s
pododstavkom (a) 13. člena in je tožilec ugotovil, da lahko
obstaja utemeljena podlaga za začetek preiskave, ali tožilec
začne preiskavo v skladu s pododstavkom (c) 13. člena in
15. členom, tožilec o tem uradno obvesti vse države
pogodbenice in vse tiste države, ki bi ob upoštevanju
informacij, ki so na voljo, praviloma imele jurisdikcijo za
določena kazniva dejanja. Tožilec lahko take države zaupno
uradno obvesti in lahko omeji obseg informacij, ki jih da
državam, če meni, da je to potrebno za zavarovanje oseb,
preprečitev uničenja dokazov ali preprečitev pobega oseb.

(c) država, katere sprejetje pristojnosti je potrebno po 12.
členu.
3. Tožilec lahko zaprosi za odločitev Sodišča v zvezi z
vprašanjem o pristojnosti ali dopustnosti. V postopkih v zvezi
s pristojnostjo ali dopustnostjo lahko dajo pripombe Sodišču
tudi tisti, ki so tožilca seznanili s situacijo po 13. členu, ter
žrtve.
4. Dopustnost zadeve ali pristojnost Sodišča lahko katera koli
oseba ali država, navedena v drugem odstavku, spodbija
samo enkrat. Spodbijanje se uveljavlja pred sojenjem ali ob
njegovem začetku. V izjemnih okoliščinah lahko Sodišče dovoli,
da se spodbija več kot enkrat ali po začetku sojenja.
Spodbijanje dopustnosti zadeve ob začetku sojenja ali pozneje
z dovoljenjem Sodišča lahko temelji le na pododstavku (c)
prvega odstavka 17. člena.

2. V enem mesecu od prejema takega uradnega obvestila lahko
država obvesti Sodišče, da izvaja ali je izvedla preiskavo
proti svojim državljanom ali drugim pod svojo jurisdikcijo v
zvezi s kaznivimi dejanji, ki so lahko kazniva dejanja iz 5.
člena in se nanašajo na informacije iz uradnega obvestila
državam. Na zahtevo te države tožilec prepusti preiskavo
proti takim osebam tej državi, razen če predobravnavni senat
na zahtevo tožilca odobri preiskavo.

5. Država, navedena v podostavkih (b) in (c) drugega odstavka,
spodbija pristojnost ali dopustnost, takoj ko je to mogoče.

3. Tožilec lahko šest mesecev po dnevu prepustitve preiskave
določeni državi ali kadar koli, če pride do pomembne
spremembe okoliščin na podlagi nepripravljenosti ali
nezmožnosti države, da bi dejansko izvedla preiskavo,
prepustitev ponovno pretehta.

6. Pred potrditvijo obtožnice se dopustnost zadeve ali pristojnost
Sodišča spodbijata pri predobravnavnem senatu. Po potrditvi
obtožnice se spodbijata pri obravnavnem senatu. Zoper
odločbe o pristojnosti ali sprejemljivosti je možna pritožba
pritožbenemu senatu v skladu z 82. členom.

4. Določena država ali tožilec se lahko pritožita zoper odločitev
predobravnavnega senata pritožbenemu senatu v skladu z
82. členom. Pritožba se lahko obravnava po hitrem postopku.

7. Če spodbija država, navedena v pododstavkih (b) ali (c)
drugega odstavka, tožilec prekine preiskavo, dokler Sodišče
ne sprejme odločitve v skladu s 17. členom.

5. Če je tožilec prepustil preiskavo v skladu z drugim odstavkom,
lahko zahteva, da ga določena država redno obvešča o
poteku preiskav ter o vseh poznejših pregonih. Države
pogodbenice morajo na take zahteve odgovoriti brez
nepotrebnega odlašanja.

8. Pred odločitvijo Sodišča lahko tožilec zaprosi Sodišče za
dovoljenje, da:

6. Do odločitve predobravnavnega senata ali kadar koli, če je
tožilec prepustil preiskavo po tem členu, lahko tožilec izjemoma
zaprosi predobravnavni senat za dovoljenje za izvedbo
potrebnih preiskovalnih dejanj za zavarovanje dokazov, če je

(b) sprejme izjavo ali izpovedbo priče ali konča zbiranje in
preverjanje dokazov, ki se je začelo pred spodbijanjem,
in

19. november2001

(a) opravi potrebna preiskovalna dejanja, navedena v šestem
odstavku 18. člena,
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(c) v sodelovanju z ustreznimi državami prepreči pobeg oseb,
za katere je tožilec že zahteval izdajo naloga za prijetje
po 58. členu.

2. Sodišče lahko uporablja pravna načela in pravila v skladu z
razlago v svojih prejšnjih odločitvah.
3. Uporaba in razlaga prava v skladu s tem členom morata biti
skladni z mednarodno priznanimi človekovimi pravicami ter
brez kakršnega koli razlikovanja na podlagi spola, kot je
opredeljen v tretjem odstavku 7. člena, starosti, rase, barve,
jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja,
narodnosti, etničnega ali socialnega izvora, gmotnega stanja,
rojstva ali drugega stanja.

9. Spodbijanje ne vpliva na veljavnost katerega koli dejanja tožilca,
opravljenega pred spodbijanjem ali na veljavnost katere koli
odredbe ali naloga Sodišča, izdanega pred spodbijanjem.
10. Če se je Sodišče odločilo, da je zadeva nedopustna po 17.
členu, lahko tožilec zahteva ponovno odločanje o tem, če je
popolnoma prepričan, da so se pojavila nova dejstva, ki
zanikajo podlago, po kateri je bila zadeva predhodno spoznana
kot nedopustna po 17. členu.
11. Če tožilec zaradi razlogov, navedenih v 17. členu, prepusti
preiskavo določeni državi, lahko od nje zahteva, da mu da na
voljo informacije o postopkih. Na zahtevo te države so te
informacije zaupne. Če se tožilec nato odloči, da bo nadaljeval
preiskavo, o tem uradno obvesti to državo.

3. DEL
SPLOŠNA NAČELA KAZENSKEGA
PRAVA

20. člen
Ne bis in idem

22. člen
Nullum crimen sine leae

1. Razen če v tem statutu ni določeno drugače, se nobeni osebi
ne sodi pred Sodiščem v zvezi z ravnanjem, ki je bilo podlaga
kaznivih dejanj, za katere je to osebo Sodišče že obsodilo ali
oprostilo.

1. Oseba ni kazensko odgovorna po tem statutu, razen če
določeno ravnanje, ko je storjeno, predstavlja kaznivo dejanje
v pristojnosti Sodišča.

2. Nobeni osebi se ne sodi pred drugim sodiščem za kaznivo
dejanje, navedeno v 5. členu, za katero je Sodišče to osebo
že obsodilo ali oprostilo.

2. Znake kaznivega dejanja je treba razlagati ozko in jih ne širiti
z analogijo. V dvomu jih je treba razlagati v korist osebe, proti
kateri poteka preiskava, ki se preganja ali obsodi.

3. Nobeni osebi, ki ji je sodilo drugo sodišče za ravnanje, ki je
prepovedano tudi po 6., 7. ali 8. členu, ne sodi Sodišče v zvezi
z istim ravnanjem, razen če:

3. Ta člen ne vpliva na opredelitev kakršnega koli ravnanja kot
kaznivega po mednarodnem pravu neodvisno od tega statuta.
23. člen
Nulla poena sine lege

(a) so bili postopki na drugem sodišču namenjeni varovanju
določene osebe pred kazensko odgovornostjo za kazniva
dejanja v pristojnosti Sodišča ali

Oseba, ki jo obsodi Sodišče, se lahko kaznuje le v skladu s tem
statutom.

(b) postopki na drugem sodišču niso bili kako drugače
izvedeni neodvisno ali nepristransko v skladu z normami
poštenega postopka, ki jih priznava mednarodno pravo,
in so bili izvedeni na način, ki je bil glede na okoliščine
neskladen z namenom pripeljati določeno osebo pred
sodišče.

24. člen
Prepoved veljavnosti za nazaj ratione personae
1. Nihče ni kazensko odgovoren po tem statutu za ravnanje,
izvršeno pred začetkom veljavnosti statuta.

21. člen
Uporabno pravo

2. Če je bilo pravo, ki se uporablja v dani zadevi, spremenjeno
pred pravnomočno sodbo, se uporabi pravo, ki je ugodnejše
za osebo, proti kateri teče preiskava, ki se preganja ali obsodi.

1. Sodišče uporablja:
(a) predvsem ta statut, Znake kaznivih dejanj ter svoja Pravila
o postopku in dokazih,

2$. Člen
Osebna kazenska odgovornost

(b) pa tudi, če je primerno, uporabne mednarodne pogodbe
ter načela in pravila mednarodnega prava, vključno z
veljavnimi načeli in pravili mednarodnega prava oboroženih
spopadov,

1. Sodišče je v skladu s tem statutom pristojno za fizične osebe.
2. Oseba, ki stori kaznivo dejanje, ki je v pristojnosti Sodišča, je
v skladu s tem statutom zanj osebno odgovorna in se lahko
kaznuje.

(c) če to ne zadošča, splošna pravna načela, ki jih Sodišče
izvede iz notranjih zakonodaj pravnih sistemov sveta,
vključno, kadar je to primerno, z notranjim pravom držav,
ki bi praviloma izvajale jurisdikcijo za kaznivo dejanje, če
ta načela niso neskladna s tem statutom, ter z veljavnim
mednarodnim pravom in mednarodno priznanimi normami
in standardi.
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3. V skladu s tem statutom je kazensko odgovoren in se lahko
kaznuje za kaznivo dejanje, ki je v pristojnosti Sodišča, kdor:
(a) stori tako kaznivo dejanje sam, skupaj z drugo osebo ali
po drugi osebi, ne glede na to, ali je ta druga oseba
kazensko odgovorna,
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dejansko oblastjo in nadzorom kot posledico dejstva, da
ni pravilno izvajal ali izvajala nadzora nad takimi enotami,
če:

(b) ukaže izvršitev takega kaznivega dejanja, ki je dokončano
ali poskušano, k njej spodbuja ali nanjo napeljuje,
(c) z namenom, da olajša izvršitev takega kaznivega dejanja,
pri njej pomaga, jo podpira ali drugače pripomore k njej ali
k njenemu poskusu, vključno s tem, da preskrbi sredstva
za njegovo izvršitev;
(d) kakor koli drugače prispeva k izvršitvi takega kaznivega
dejanja ali njenemu poskusu s strani skupine oseb, ki
deluje s skupnim namenom.Tako prispevanje je naklepno
in je:
(i)

(ii)

izvršeno z namenom pospešiti kaznivo delovanje
ali kazniv namen skupine, če se tako delovanje ali
namen nanaša na izvšitev kaznivega dejanja v
pristojnosti Sodišča, ali

(i)

je vojaški poveljnik ali oseba bodisi vedela ali bi
zaradi takratnih okoliščin morala vedeti, da so
njegove enote izvršile ali nameravale storiti taka
kazniva dejanja, in

(ii)

vojaški poveljnik ali oseba ni izvedla vseh potrebnih
in primernih ukrepov v okviru svojih pooblastil za
preprečitev ali ustavitev storitve ali za predložitev
zadeve pristojnim organom v preiskavo in pregon;

(b) glede odnosov med nadrejenimi in podrejenimi, ki niso
opisani v prvem odstavku, je nadrejeni kazensko
odgovoren za kazniva dejanja v pristojnosti Sodišča, ki
so jih storili podrejeni pod njegovo dejansko oblastjo in
nadzorom, ker ni pravilno nadziral podrejenih, če:

poteka ob vedenju za naklep skupine, da stori
kaznivo dejanje;

(e) kadar gre za genocid, neposredno in javno ščuva druge
h genocidu;
(f) poskuša izvršiti tako kaznivo dejanje z ravnanjem, ki
pomeni bistven korak na poti k izvršitvi dejanja, pa ga ne
dokonča zaradi okoliščin, ki so neodvisne od njegove
volje. Kdor pa opusti prizadevanja za izvršitev kaznivega
dejanja ali drugače prepreči njegovo dokončanje, se ne
kaznuje po tem statutu za poskus storitve tega kaznivega
dejanja, če je povsem in prostovoljno opustil kazniv
namen.
4. Nobena določba tega statuta, ki se nanaša na individualno
kazensko odgovornost, ne vpliva na odgovornost držav po
mednarodnem pravu.

(i)

je nadrejeni vedel ali zavestno ni upošteval
informacije, ki je jasno kazala na to, da so podrejeni
izvrševali ali nameravali izvršiti taka kazniva
dejanja,

(ii)

so se kazniva dejanja nanašala na dejavnosti, za
katere je bil nadrejeni dejansko odgovoren ali so
bile pod njegovim nadzorom, in

(iii)

nadrejeni ni izvedel vseh potrebnih in primernih
ukrepov v okviru svojih pooblastil za preprečitev
ali ustavitev storitve ali za predložitev zadeve
pristojnim organom v preiskavo in pregon.
29. člen
Nezastarljivost

2$, člen
Izključitev sodne pristojnosti za osebe, mlajše od
OSemngjst let

Kazniva dejanja v pristojnosti Sodišča ne zastarajo.
30. člen
Psihični element

Sodišče ni pristojno za nobeno osebo, ki je bila ob domnevni
izvršitvi kaznivega dejanja mlajša od osemnajst let.

1. Če ni drugače določeno, je oseba kazensko odgovorna in se
kaznuje za kaznivo dejanje iz pristojnosti Sodišča, samo če
so objektivni znaki dejanja uresničeni naklepno in z vednostjo.

27. člen
Nebistvenost uradnega položaja

2. V tem členu velja, da oseba ravna naklepno:
1. Ta statut se uporablja enako za vse osebe brez vsakršnih
razlik, ki temeljijo na uradnem položaju. Še zlasti uradni položaj
šefa države ali vlade, člana vlade ali parlamenta, izvoljenega
predstavnika ali vladnega uradnika v nobenem primeru osebe
ne oprosti kazenske odgovornosti po tem statutu, niti sam po
sebi ni razlog za omilitev kazni.

(a) glede ravnanja, če dejanje hoče storiti,
(b) glede posledice, če posledico hoče povzročiti ali se
zaveda, da bo do nje prišlo ob običajnem poteku dogodkov.
3. V tem členu "vednost" pomeni zavest, da okoliščina obstaja
ali da bo ob običajnem poteku dogodkov prišlo do posledice.
"Vedeti" in "vede" je treba razlagati temu ustrezno.

2. Imunitete ali posebna pravila postopka, povezana z uradnim
položajem osebe, bodisi po notranjem ali mednarodnem pravu
ne ovirajo Sodišča pri izvajanju jurisdikcije nad tako osebo.

31 Člen
Razlogi za izključitev kazenske odgovornosti

28. člen
Odgovornost povellnlkov In drugih nadrejenih
Poleg drugih razlogov za kazensko odgovornost po tem statutu
za kazniva dejanja, ki so v pristojnosti Sodišča:

1. Poleg drugih razlogov za izključitev kazenske odgovornosti,
predvidenih v tem statutu, oseba ni kazensko odgovorna,
če:

(a) je vojaški poveljnik ali oseba, ki dejansko nastopa kot
vojaški poveljnik, kazensko odgovorna za kazniva dejanja
v pristojnosti Sodišča, ki so jih storile enote, pod njenim
dejanskim poveljstvom in nadzorom oziroma pod njeno

(a) je zaradi duševne bolezni ali motnje v času izvršitve
nesposobna razumeti protipravnost ali hudodelsko naravo
svojega ravnanja ali ni sposobna obvladovati svojega
ravnanja v skladu z zahtevami prava;
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(b) je v času izvršitve v stanju omamljenosti, ki onemogoča
njeno sposobnost razumeti protipravnost ali hudodelsko
naravo svojega ravnanja ali sposobnost obvladovati svoje
ravnanje v skladu z zahtevami prava, razen če se je
sama prostovoljno spravila v stanje omamljenosti v takih
okoliščinah, da je vedela za tveganje ali je vzela v račun
tveganje, da Ztiradi omamljenosti obstaja možnost za
ravnanje, ki je kaznivo dejanje iz pristojnosti Sodišča;

(c) ukaz ni bil očitno protipraven.
2. V tem členu so ukazi za storitev genocida ali hudodelstev
zoper človečnost očitno protipravni.

4. DEL

(c) ravna primerno za obrambo sebe ali koga drugega ali
premoženja, kadar gre za vojna hudodelstva, ki je nujno
za njeno preživetje ali preživetje koga drugega, ali
premoženja, ki je nujno za izvedbo vojaške naloge, pred
neposredno pretečo in protipravno uporabo sile na način,
ki je sorazrtieren s stopnjo nevarnosti zanjo ali za drugo
osebo ali za varovano premoženje. Dejstvo, da je oseba
sodelovala v obtembnl operaciji, ki so jo vodile oborožene
sile, samo po sebi ni razlog za izključitev kazenske
odgovornosti po tem pododstavku;

SESTAVA IN DELOVANJE SODIŠČA
34. člen
Organi Sodišča
Sodišče sestavljajo:
(a) predsedstvo,

(d) je prisiljena v ravnanje, ki bi lahko bilo kaznivo dejanje iz
pristojnosti Sodišča zaradi prisile, ki je posledica
neposredne grožnje s smrtjo ali neposredne grožnje s
hudo telesno poškodbo te osebe ali koga drugega,
odvračanje take nevarnosti pa je bilo nujno in razumno,
če v njenem naklepu ni bila povzročitev hujše škode od
tiste, ki se ji je skušala izogniti.Taka grožnja je lahko bodisi:
(i)

grožnja druge osebe ali

(ii)

posledica drugih okoliščin, na katere ta oseba ne
more vplivati.

(b) pritožbeni oddelek, obravnavni oddelek in predobravnavni
oddelek,
(c) tožilstvo,
(d) tajništvo sodišča.
35. čl$n
Sodniška služba
1. Vsi sodniki so izvoljeni kot redno zaposleni člani Sodišča in
so tako na voljo od začetka svojega mandata.

2. Sodišče ugotovi, ali je razloge za izključitev kazenske
odgovornosti, predvidene v tem statutu, mogoče uporabljati
v zadevi, ki jo obravnava.

2. Sodniki, ki sestavljajo predsedstvo, delajo polni delovni čas
takoj po izvolitvi.

3. Pri sojenju lahko Sodišče upošteva tudi kak drug razlog za
izključitev kazenske odgovornosti, kot so tisti, navedeni v
prvem odstavku, če tak razlog izvira iz uporabnega prava,
kot je določeno v 21. členu. Postopki, ki se nanašajo na
upoštevanje takega razloga, so predvideni v Pravilih o
postopku in dokazih.

3. Predsedstvo lahko na podlagi delovnih obremenitev Sodišča
ter ob posvetu s svojimi člani občasno odloči, v kolikšni meri
morajo tudi preostali sodniki delati polni delovni čas. Noben
tak dogovor ne vpliva na določbe 40. člena.
4. Finančni dogovori za sodnike, ki jim ni treba delati polni delovni
čas, se sklenejo v skladu z 49. členom.

32. člen
Dejanska ali pravna zmota

36. člen
Usposobljenost, imenovanje in volitve sodnikov

1. Dejanska zmota je razlog za izključitev kazenske odgovornosti
le, če zanika psihični element kaznivega dejanja.

1. Sodišče sestavlja 18 sodnikov, razen v primeru, ki je določen
v drugem odstavku.

2. Pravna zmota o tem, ali je določena vrsta ravnanja kaznivo
dejanje v pristojnosti Sodišča, ni razlog za izključitev kazenske
odgovornosti. Pravna zmota pa je lahko razlog za izključitev
kazenske odgovornosti, če zanika psihični element, ki ga
tako kaznivo dejanje zahteva, ali kot je določeno v 33. členu.

2. (a) Predsedstvo lahko v imenu Sodišča predlaga povečanje
števila sodnikov, določenega v prvem odstavku, z
navedbo razlogov, zakaj je to potrebno in primerno. Tajnik
sodišča takoj razpošlje vsak tak predlog vsem državam
pogodbenicam.

33. člen
Ukazi nadrelenih in zakonski predpis
1

(b) Tak predlog nato obravnava Skupščina držav
pogodbenic, ki se skliče v skladu s 112. členom. Šteje se,
da je predlog sprejet, če je na zasedanju potrjen z dvema
tretjinama glasov članic Skupščine držav pogodbenic, in
začne veljati na dan, ki ga določi Skupščina držav
pogodbenic.

Dejstvo, da je oseba storila kaznivo dejanje v pristojnosti
Sodišča po ukazu vlade ali nadrejene vojaške ali civilne osebe,
ne izključuje njene kazenske odgovornosti, razen če:
(a) je bila oseba zakonsko obvezana, da spoštuje ukaze
vlade ali nadrejenega;

(c)

(b) oseba ni vedela, da je bil ukaz protipraven, in
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(i) Ko je predlog za povečanje števila sodnikov sprejet
v skladu s pododstavkom (b), se dodatni sodniki
izvolijo na naslednjem zasedanju Skupščine držav

pogodbenic v skladu s tretjim do osmim odstavkom
tega ter drugim odstavkom 37. člena.
(ii)

Kandidat z zadostno usposobljenostjo za oba seznama lahko
izbere, na katerem seznamu bo kandidiral. Na prvih volitvah v
Sodišče se izvoli najmanj devet sodnikov iz seznama A in najmanj
pet sodnikov iz seznama B. Naslednje volitve se organizirajo
tako, da se na Sodišču ohrani enako razmerje sodnikov, primernih
po obeh seznamih.

Ko je predlog za povečanje števila sodnikov sprejet
in začne veljati v skladu s pododstavkoma (b) in
(c) (i), lahko predsedstvo, če to upravičuje delovna
obremenitev Sodišča, kadar koli kasneje predlaga
zmanjšanje števila sodnikov, pod pogojem, da se
število sodnikov ne sme zmanjšati pod število,
navedeno v prvem odstavku. Predlog se obravnava
v skladu s postopkom, določenim v pododstavkih
(a) in (b). Če je predlog sprejet, se število sodnikov
postopno zmanjšuje, ko potečejo mandati sodnikov,
ki opravljajo sodniško službo, dokler ni doseženo
potrebno število.

6. (a) Sodniki se izvolijo s tajnim glasovanjem na zasedanju
Skupščine držav pogodbenic, ki se v ta namen skliče v
skladu s 112. členom. Ob upoštevanju sedmega odstavka
je v Sodišče izvoljenih 18 kandidatov, ki dobijo največ
glasov in dvetretjinsko večino držav pogodbenic, ki so
navzoče in glasujejo.
(b) Če na prvem glasovanju ni izvoljeno dovolj sodnikov,
potekajo nadaljnja glasovanja v skladu s postopki,
določenimi v pododstavku (a), dokler niso zapolnjena še
preostala mesta.

3. (a) Sodniki se izberejo izmed oseb visokega moralnega
ugleda, nepristranskosti in neoporečnosti, ki imajo
usposobljenost, zahtevano v njihovi državi za imenovanje
na najvišje sodniške funkcije.

7. V sodišču ne sme biti več kot en sodnik državljan iste države.
Oseba v Sodišču, ki bi se lahko štela za državljana več kot
ene države, se šteje za državljana države, v kateri ta oseba
običajno uresničuje državljanske in politične pravice.

(b) Vsak kandidat za izvolitev v Sodišče mora:
(i)

(ii)

biti strokovno uveljavljen na področju kazenskega
materialnega in procesnega prava in imeti potrebne
ustrezne izkušnje s kazenskimi postopki kot sodnik,
tožilec, odvetnik ali na drugem podobnem položaju
ali

8. (a) Države pogodbenice ob izbiri sodnikov upoštevajo
potrebo po:

biti strokovno uveljavljen na ustreznih področjih
mednarodnega prava, kot je mednarodno
humanitarno pravo in pravo človekovih pravic, in
imeti obsežne poklicne izkušnje na pravnem
področju, ki se nanašajo na sodno delo sodišča.

4. (a) Vsaka država pogodbenica tega statuta lahko imenuje
kandidate za izvolitev za sodnika, in sicer:
po postopku za imenovanje kandidatov za najvišje
sodne funkcije v tej državi ali

(ii)

po postopku za imenovanje kandidatov za
Meddržavno sodišče, predvidenem v njegovem
statutu.

(ii)

pravični geografski zastopanosti in

(iii)

pošteni zastopanosti sodnikov ženskega in
moškega spola.

9. (a) Ob upoštevanju pododstavka (b) traja mandat sodnikov
devet let in ob upoštevanju pododstavka (c) in drugega
odstavka 37. člena ne morejo biti ponovno izvoljeni.
(b) Na prvih volitvah je ena tretjina izvoljenih sodnikov izbrana
z žrebom za mandat treh let; ena tretjina izvoljenih
sodnikov se izbere z žrebom za mandat šestih let, preostali
pa za mandat devetih let.

K imenovanjem je priložena izjava, ki podrobno navaja, kako
kandidat izpolnjuje zahteve iz tretjega odstavka.

(c) Sodnik, ki je izbran za triletni mandat v skladu s
pododstavkom (b), se lahko ponovno izvoli za celoten
mandat.

(b) Vsaka država pogodbenica lahko predlaga enega
kandidata za vsake volitve, za katerega pa ni nujno, da je
njen državljan, v vsakem primeru pa mora biti državljan
države pogodbenice.

10. Ne glede na deveti odstavek obdrži sodnik, ki je v skladu z
39. členom dodeljen obravnavnemu ali pritožbenemu senatu,
svojo funkcijo, dokler ne dokonča sojenja ali pritožbenega
postopka, ki se je pred tem senatom že začel.

(c) Skupščina držav pogodbenic se lahko odloči, da ustanovi
Svetovalni odbor za imenovanja, če je to primerno. V tem
primeru določi sestavo in mandat tega odbora.

3ZJUen
PrQ$ta mestg ZQ Spflnike

5. Za volitve se sestavita dva seznama kandidatov:

1. Če je prosto mesto, se volitve za njegovo zapolnitev izvedejo
v skladu s 36. členom.

seznam A z imeni kandidatov z usposobljenostjo, določeno v
pododstavku (b) (i) tretjega odstavka, in

2. Sodnik, izvoljen na izpraznjeno mesto, na njem ostane do
konca predhodnikdvega mandata in se lahko, če to obdobje
traja tri leta ali manj, v skladu s 36. členom ponovno izvoli za
celoten mandat.

seznam B z imeni kandidatov z usposobljenostjo, določeno v
pododstavku (b) (ii) tretjega odstavka.
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zastopanosti glavnih pravnih sistemov sveta,

(b) Države pogodbenice upoštevajo tudi potrebo po vključitvi
sodnikov s pravnimi izkušnjami na posebnih področjih,
med drugim tudi na področju nasilja nad ženskami ali
otroki.

(c) Vsak kandidat za izvolitev v Sodišče mora odlično znati
in tekoče govoriti vsaj enega od delovnih jezikov sodišča.

(i)

(i)
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ali obratno, če predsedstvo meni, da je to potrebno za
uspešno opravljanje dela Sodišča, pod pogojem, da sodnik,
ki je v isti zadevi sodeloval v predobravnavnem senatu, ne
sme v isti zadevi sodelovati v obravnavnem senatu.

38. člen
Predsedstvo
1. Predsednik ter prvi in drugi podpredsednik se izvolijo z
absolutno večino sodnikov. Vsak ostane na tej funkciji tri leta
ali do konca svojega mandata kot sodnik, če jim ta prej poteče.
Ponovno se lahko izvolijo le še enkrat.

40. člen
Neodvisnost sodnikov

2. Prvi podpredsednik nadomešča predsednika, če ta ni
dosegljiv ali je izločen. Drugi podpredsednik nadomešča
predsednika, če predsednik in prvi podpredsednik nista
dosegljiva ali sta izločena.

1. Sodniki so pri opravljanju svojih nalog neodvisni.
2. Sodniki se ne smejo ukvarjati z nobeno dejavnostjo, ki bi
lahko posegala v njihove sodniške naloge ali vplivala na
zaupanje v njihovo neodvisnost.

3. Predsednik ter prvi in drugi podpredsednik sestavljajo
predsedstvo, ki je odgovorno za:

3. Sodniki, za katere se zahteva, da na sedežu Sodišča delajo
polni delovni čas, ne smejo opravljati nobene druge poklicne
dejavnosti.

(a) pravilno delovanje Sodišča, razen tožilstva, in
(b) druge naloge, ki so mu naložene po tem statutu.
4. Pri opravljanju svojih dolžnosti po pododstavku (a) tretjega
odstavka, se predsedstvo usklajuje s tožilcem in si prizadeva
dobiti njegovo soglasje o vseh vprašanjih skupnega pomena.

4. O vsakem vprašanju glede uporabe drugega in tretjega
odstavka odloča absolutna večina sodnikov. Ce katero koli
tako vprašanje zadeva posameznega sodnika, sodnik pri
odločanju ne sme sodelovati.

39. člen
Senati

41. člen
Oprostitev in izločitev sodnikov

1. Takoj ko je to mogoče po izvolitvi sodnikov, se Sodišče
organizira v oddelke, določene v pododstavku (b) 34. člena.
Pritožbeni oddelek sestavljajo predsednik in štirje drugi sodniki.
Obravnavni oddelek sestavlja najmanj šest sodnikov in
predobravnavni oddelek najmanj šest sodnikov. Dodelitev
sodnikov v oddelke temelji na naravi nalog, ki jih opravlja
vsak oddelek, ter na usposobljenosti in izkušnjah sodnikov,
izvoljenih v Sodišče, na tak način, da je v vsakem oddelku
ustrezna kombinacija strokovnih izkušenj iz kazenskega
materialnega in procesnega prava ter mednarodnega prava.
Obravnavni in predobravnavni oddelek sta sestavljena
pretežno iz sodnikov z izkušnjami s kazenskimi postopki.

1. Predsedstvo lahko sodnika na njegovo zahtevo oprosti
opravljanja naloge po tem statutu v skladu s Pravili o postopku
in dokazih.
2. (a) Sodnik ne sme sodelovati v nobeni zadevi, v kateri bi
lahko iz kakršnega koli razloga obstajal upravičen dvom
o njegovi nepristranskosti. Sodnik je izločen iz zadeve v
skladu s tem odstavkom, če je bil med drugim prej v
kakršni koli funkciji vključen v to zadevo pred Sodiščem
ali v s tem povezano kazensko zadevo na državni ravni,
ki je vključevala osebo, proti kateri teče preiskava ali
pregon. Sodnik je izločen tudi iz kakih drugih razlogov, ki
jih lahko predvidevajo Pravila o postopku in dokazih.

2. (a) Sodne naloge Sodišča v vsakem oddelku opravljajo
senati.
(b) (i)

Pritožbeni senat sestavljajo vsi sodniki
pritožbenega oddelka.

(ii)

Naloge obravnavnega senata opravljajo trije sodniki
obravnavnega oddelka.

(iii)

Naloge predobravnavnega senata opravljajo trije
sodniki predobravnavnega oddelka ali en sam
sodnik tega oddelka v skladu s tem statutom ter
Pravili o postopku in dokazih.

(b) Tožilec ali oseba, proti kateri teče preiskava ali pregon,
lahko zahteva izločitev sodnika po tem odstavku.
(c) O vprašanju, povezanem z izločitvijo sodnika, odloča
absolutna večina sodnikov. Sodnik, katerega izločitev se
zahteva, ima o tem pravico predstaviti svoje mnenje, ne
sme pa sodelovati pri odločanju.
42. člen
Tožilstvo
1. Tožilstvo deluje neodvisno kot samostojen organ Sodišča.
Odgovorno je za sprejemanje prijav ali kakršnih koli
utemeljenih obvestil o kaznivih dejanjih v pristojnosti Sodišča,
za njihovo preverjanje in za vodenje preiskav in pregonov
pred Sodiščem. Član tožilstva ne sme iskati navodil nobenih
zunanjih virov, niti se po njih ravnati.

(c) Določbe tega odstavka ne preprečuje sočasne
ustanovitve več kot enega obravnavnega ali
predobravnavnega senata, če je to potrebno za uspešno
opravljanje dela Sodišča.
3. (a) Sodniki, ki so dodeljeni obravnavnemu in
predobravnavnemu oddelku, delajo v teh oddelkih tri leta
in po tem še, dokler ne dokončajo zadev, ki jih je ustrezni
oddelek že začel obravnavati.
(b) Sodniki, ki so dodeljeni pritožbenemu oddelku, v tem
oddelku delajo ves svoj mandat.

2. Tožilstvo vodi tožilec. Tožilec ima vso pristojnost za vodenje
in upravljanje tožilstva, vključno z osebjem, objekti in drugimi
sredstvi. Tožilcu pomaga en ali več namestnikov tožilca, ki
imajo pravico opravljati katero koli delo, ki se po tem statutu
zahteva od tožilca. Tožilec in namestniki tožilca morajo imeti
različno državljanstvo. Delajo polni delovni čas.

4. Sodniki, dodeljeni pritožbenemu oddelku, delajo le v njem.
Vendar pa nič v tem členu ne preprečuje začasne premestitve
sodnikov iz obravnavnega oddelka v predobravnavni oddelek

3. Tožilec in njegovi namestniki so osebe velikega moralnega
ugleda, biti morajo visoko strokovno usposobljeni in imeti
veliko praktičnih izkušenj s pregonom ali sojenjem v kazenskih
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zadevah. Odlično morajo znati in tekoče govoriti vsaj enega
od delovnih jezikov sodišča.

ukrepe in ureditev zavarovanja, svetovanje in drugo ustrezno
pomoč pričam, žrtvam, ki pridejo na Sodišče, in drugim, ki so
v nevarnosti zaradi pričanj teh prič. Enota vključuje osebje z
znanjem in izkušnjami o travmah, vključno s travmami,
povezanimi s kaznivimi dejanji spolnega nasilja.

4. Tožilec se izvoli s tajnim glasovanjem z absolutno večino
članic Skupščine držav pogodbenic. Namestniki tožilca so
izvoljeni na enak način s seznama kandidatov, ki ga pripravi
tožilec. Tožilec imenuje tri kandidate za vsak položaj
namestnika tožilca, ki ga je treba zapolniti. Če ob njegovi
izvolitvi ni določen krajši mandat, imajo tožilec in njegovi
namestniki devetletni mandat in ne morejo biti ponovno izvoljeni.

44. člen
Osebje
1. Tožilec in tajnik Sodišča imenujeta usposobljeno osebje, kot
je potrebno za njuna urada. Pri tožilcu je v to vključeno tudi
imenovanje preiskovalcev.

5. Niti tožilec niti njegovi namestniki se ne smejo ukvarjati z
nobeno dejavnostjo, ki bi lahko posegala v njihove naloge
tožilca ali bi lahko vplivala na zaupanje v njihovo neodvisnost.
Ne smejo opravljati nobene druge poklicne dejavnosti.

2. Pri zaposlovanju osebja tožilec in tajnik Sodišča zagotovita
najvišje standarde učinkovitosti, sposobnosti in neoporečnosti
in smiselno upoštevata merila, navedena v osmem odstavku
36. člena.

6. Predsedstvo lahko tožilca ali njegovega namestnika na
njegovo zahtevo oprosti delovanja v določeni zadevi.
7. Tožilec ali njegov namestnik ne sme sodelovati v zadevi, v
kateri bi lahko zaradi katerega koli razloga obstajal upravičen
diom o njegovi nepristranskosti. Iz zadeve so v skladu s tem
odstavkom izločeni, če so bili med drugim v tej zadevi pred
Sodiščem prej udeleženi v kateri koli funkciji ali v s tem
PJfvezani kazenski zadevi na državni ravni, ki vključuje osebo,
proti kateri teče preiskava ali pregon.

3. Tajnik Sodišča s soglasjem predsedstva in tožilca predlaga
pravilnik za zaposlene, ki vključuje določila in pogoje, po
katerih se osebje Sodišča imenuje, nagrajuje in odpušča.
Pravilnik za zaposlene odobri Skupščina držav pogodbenic.
4. V izjemnih okoliščinah lahko Sodišče uporabi strokovno znanje
neplačanega osebja, ki ga ponudijo države pogodbenice,
medvladne ali nevladne organizacije za pomoč pri delu
katerega koli organa Sodišča. Tožilec lahko v imenu tožilstva
sprejme vsako tako ponudbo. Tako neplačano osebje se
vključi v delo v skladu s smernicami, ki jih določi Skupščina
držav pogodbenic.

8. O vprašanju, povezanem z izločitvijo tožilca ali njegovega
namestnika, odloča pritožbeni senat.
(a) Oseba, proti kateri teče preiskava ali pregon, lahko kadar
koli zahteva izločitev tožilca ali njegovega namestnika
zaradi razlogov, navedenih v tem členu.

45. člen
Slovesna zaobljuba

(b) Tožilec oziroma njegov namestnik ima o tem pravico
predstaviti svoje mnenje.
9. Tožilec imenuje svetovalce s pravnimi strokovnimi izkušnjami
na posebnih področjih, med drugim tudi na področju spolnega
in seksistlčnega nasilja ter nasilja nad otroki.

Preden začnejo opravljati svoje naloge potem statutu, se sodniki,
tožilec, namestniki tožilca, tajnik sodišča in namestnik tajnika
sodišča na javnem zasedanju slovesno zaobljubijo, da bodo svoje
naloge opravljali nepristransko in vestno.

43. člen
Tajništvo Sodišča

46. člen
Odstavitev s funkcije

1 ■ Tajništvo Sodišča je odgovorno za nesodne vidike delovanja
Sodišča in opravljanja storitev zanj, kar pa ne posega v naloge
in pooblastila tožilca iz 42. člena.

1. Sodnik, tožilec, namestnik tožilca, tajnik Sdišča ali namestnik
tajnika je odstavljen s funkcije s sklepom iz drugega odstavka,
kadar:

2- Tajništvo Sodišča vodi tajnik, ki je glavni upravni uradnik
Sodišča. Tajnik Sodišča opravlja svoje naloge pod vodstvom
predsednika Sodišča.

(a) se za to osebo ugotovi, da je zelo neprimerno ali nevestno
ravnala ali hudo kršila svoje dolžnosti po tem statutu, kot
določajo Pravila o postopku in dokazih, ali

3- Tajnik Sodišča in njegov namestnik morata biti osebi velikega
moralnega ugleda, visoko strokovno usposobljeni ter odlično
znati in tekoče govoriti vsaj enega od delovnih jezikov sodišča.

(b) ta oseba ni zmožna opravljati nalog, ki jih ta statut zahteva.
2. Sklep o odstavitvi sodnika, tožilca ali namestnika tožilca s
funkcije v skladu s prvim odstavkom sprejme Skupščina držav
pogodbenic s tajnim glasovanjem:

4. Sodniki izvolijo tajnika Sodišča s tajnim glasovanjem z
absolutno večino ob upoštevanju priporočil Skupščine držav
pogodbenic. Po potrebi in na priporočilo tajnika Sodišča sodniki
na enak način izvolijo namestnika tajnika Sodišča.

(a) za sodnika z dvetretjinsko večino držav pogodbenic na
priporočilo, ki ga sprejme dvotretjinska večina drugih
sodnikov,

5. Tajnik Sodišča ima petletni mandat, je lahko enkrat ponovno
izvoljen in opravlja delo polni delovni čas. Mandat namestnika
tajnika Sodišča traja pet let ali tako krajše obdobje, kot ga
lahko določijo sodniki z absolutno večino; ob Izvolitvi se lahko
tudi določi, da naloge opravlja po potrebi.

(b) za tožilca z absolutno večino držav pogodbenic,
(c) za namestnika tožilca z absolutno večino držav
pogodbenic na priporočilo tožilca.
3. Sklep o odstavitvi tajnika Sodišča ali njegovega namestnika s
funkcije se sprejme z absolutno večino sodnikov.

6. Tajnik Sodišča ustanovi Enoto za pomoč žrtvam in pričam.
Ob posvetovanju s tožilstvom ta enota zagotavlja varstvene
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odločbe, ki urejajo temeljna vprašanja, predložena Sodišču,
so objavljene v uradnih jezikih. Predsedstvo v skladu z merili,
določenimi v Pravilih o postopku in dokazih, določi, za katere
odločbe se lahko šteje, da urejajo temeljna vprašanja za
namene tega odstavka.

4. Sodnik, tožilec, namestnik tožilca, tajnik sodišča ali njegov
namestnik, katerega ravnanje ali sposobnost za opravljanje
njegovih nalog, kot zahteva ta statut, se spodbija v skladu s
tem členom, ima vse možnosti za predložitev in sprejemanje
dokazov in za uveljavljanje svojih stališč v skladu s Pravili
postopka in dokazovanja. Ta oseba sicer ne sodeluje pri
obravnavi zadeve.

2. Delovna jezika Sodišča sta angleščina in francoščina. Pravila
o postopku in dokazih določijo, v katerih primerih se lahko
drugi uradni jeziki uporabljajo kot delovni jeziki.

47. člen
Disciplinski ukrepi

3. Na zahtevo katere koli stranke v postopku ali države, ki
lahko poseže v postopek, Sodišče odobri jezik, ki ni angleščina
ali francoščina, ki ga bo ta stranka ali država uporabljala, če
Sodišče meni, da je taka zahteva ustrezno utemeljena.

Za sodnika, tožilca, namestnika tožilca, tajnika sodišča ali
namestnika tajnika sodišča, ki je pri svojem ravnanju storil manjši
prekršek od navedenega v prvem odstavku 46. člena, se uporabijo
disciplinski ukrepi v skladu s Pravili o postopku in dokazih.

51. člen
Pravila o postopku in dokazih

48. člen
Privilegiji in imunitete

1. Pravila o postopku in dokazih začnejo veljati po tem, ko jih
sprejmejo članice Skupščine držav pogodbenic z dvetretjinsko
večino.

1. Sodišče na ozemlju vsake države pogodbenice uživa vse
privilegije in imunitete, potrebne za izpolnjevanje njegovih
ciljev.

2. Spremembe Pravil o postopku in dokazih lahko predlagajo: '

2. Sodniki, tožilec, namestniki tožilca in tajnik sodišča uživajo,
kadar sodelujejo pri delu Sodišča ali v zvezi z delom Sodišča,
iste privilegije in imunitete, kot se priznavajo vodjem
diplomatskih predstavništev, in se jim po preteku njihovega
mandata še naprej priznava imuniteta pred vsakršnim sodnim
postopkom glede izgovorjenih ali zapisanih besed ter dejanj,
ki so jih storili pri opravljanju svoje funkcije.

(a) država pogodbenica,
(b) sodniki z absolutno večino ali
(c) tožilec.
Take spremembe začnejo veljati, ko jih sprejmejo članice
Skupščine držav pogodbenic z dvetretjinsko večino.

3. Namestnik tožilca, osebje tožilstva in tajništva sodišča uživajo
privilegije, imunitete in ugodnosti, potrebne za opravljanje
njihovih nalog v skladu z dogovorom o privilegijih in imunitetah
Sodišča.

3. Po sprejetju Pravil o postopku in dokazih lahko sodniki v
nujnih primerih, če ta pravila ne urejajo ravnanja Sodišča v
kakih posebnih okoliščinah, z dvetretjinsko večino sestavijo
začasna pravila, ki se uporabljajo, dokler niso sprejeta,
spremenjena ali zavrnjena na naslednjem rednem ali
posebnem zasedanju Skupščine držav pogodbenic.

4. Zagovornik, izvedenci, priče ali katera koli druga oseba, katere
navzočnost je potrebna na sedežu Sodišča, bo deležna take
obravnave, kot je potrebna za pravilno delovanje Sodišča v
skladu z dogovorom o privilegijih in imunitetah Sodišča.

4. Pravila o postopku in dokazih, njihove spremembe in vsako
začasno pravilo morajo biti skladni s tem statutom. Spremembe
Pravil o postopku in dokazih ter začasna pravila se ne
uporabljajo za nazaj na škodo osebe, proti kateri poteka
preiskava ali pregon.

5. Privilegije in imunitete lahko odvzamejo:
(a) sodniku ali tožilcu sodniki z absolutno večino,

5. Če so si statut in Pravila o postopku in dokazih v nasprotju,
velja statut.

(b) tajniku Sodišča predsedstvo,
(c) namestnikom tožilca in osebju tožilstva tožilec,

52. Člen
Pravilniki Sodišča

(d) namestniku tajnika in osebju tajništva Sodišča tajnik
Sodišča.

1. Na podlagi tega statuta in Pravil o postopku in dokazih
sprejmejo sodniki z absolutno večino pravilnike Sodišča,
potrebne za njegovo redno delo.

49 člen
Plače, dnevnice in povrnitev stroškov
Sodniki, tožilec, namestniki tožilca, tajnik sodišča in njegov
namestnik prejemajo take plače, dnevnice in povrnitev stroškov,
kot jih določi Skupščina držav pogodbenic. Plače in dnevnice se
jim med njihovim mandatom ne smejo znižati.

2. Pri pripravi pravilnikov in njihovih sprememb se posvetuje s
tožilcem in tajnikom sodišča.
3. Pravilniki in njihove spremembe začnejo veljati, ko so sprejete,
razen če sodniki odločijo drugače. Takoj po sprejetju se
razpošljejo državam.pogodbenicam, da dajo pripombe. Če v
šestih mesecih večina držav pogodbenic ne ugovarja,
ostanejo veljavni.

50 člen
Uradni in delovni Jesikt
1. Uradni jeziki Sodišča so angleščina, arabščina, francoščina,
kitajščina, ruščina in španščina. Sodbe Sodišča in druge

poročevalec, št. 90

116

19. november2001

54. člen
Naloge in pooblastila tožilca v preiskavi

5. DEL
PREISKAVA IN PREGON

1. Tožilec:
(a) da bi ugotovil resnico, razširi preiskavo na vsa dejstva in
dokaze, ki so pomembni za presojo, ali po tem statutu
obstaja kazenska odgovornost in pri tem enako razišče
obremenilne in razbremenilne okoliščine;

53. člen
Začetek preiskave
1. Potem ko tožilec prouči razpoložljive informacije, začne
preiskavo, razen če presodi, da ni utemeljene podlage za
začetek postopka v skladu s tem statutom. Pri odločanju o
začetku preiskave tožilec upošteva, ali:

(b) ustrezno ukrepa, da zagotovi učinkovito preiskavo in
pregon kaznivih dejanj v pristojnosti Sodišča in pri tem
spoštuje interese in osebne okoliščine žrtev in prič,
vključno s starostjo, spolom, kot je to določeno v tretjem
odstavku 7. člena, in zdravstvenim stanjem, ter upošteva
naravo kaznivega dejanja, zlasti kadar to vključuje spolno
nasilje, seksistično nasilje ali nasilje nad otroki in

(a) so informacije, ki jih ima tožilec na razpolago, utemeljena
podlaga za domnevo, da je bilo kaznivo dejanje v
pristojnosti Sodišča storjeno ali da se izvršuje,

(c) v celoti spoštuje pravice oseb, ki izvirajo iz tega statuta.

(b) bi bila zadeva dopustna po 17. členu in

2. Tožilec lahko preiskuje na ozemlju države:

(c) ob upoštevanju teže kaznivega dejanja in interesov žrtev
vendarle obstajajo tehtni razlogi za domnevo, da
preiskava ne bi bila v interesu pravičnosti.

(a) v skladu z določbami 9. dela ali
(b) v skladu s pooblastilom predobravnavnega senata, danim
po pododstavku (d) tretjega odstavka 57. člena.

če tožilec odloči, da ni utemeljene podlage za začetek postopka
in njegova odločitev temelji izključno na pododstavku (c), o tem
obvesti predobravnavni senat.

3. Tožilec lahko:

2. Če tožilec po preiskavi sklene, da ni zadostne podlage za
pregon, ker:

(a) zbira in proučuje dokaze,
(b) zahteva navzočnost oseb, proti katerim teče preiskava,
žrtev in prič ter jih zasliši,

(a) ni zadostne pravne ali dejanske podlage, da bi zahteval
izdajo naloga ali sodnega poziva v skladu z 58. členom,

(c) zaprosi za sodelovanje katere koli države ali medvladne
organizacije ali medvladnega dogovora v skladu z njihovo
pristojnostjo in/ali pooblastilom;

(b) zadeva ni dopustna po 17. členu ali
(c) pregon ni v interesu pravičnosti, ob upoštevanju vseh
okoliščin vključno s težo kaznivega dejanja, interesi žrtev
in starostjo ali onemoglostjo domnevnega storilca
kaznivega dejanja ter njegove vloge pri domnevnem
kaznivem dejanju;

(d) sklene take dogovore ali sporazume, ki niso v neskladju
s tem statutom in bi bili potrebni za lažje sodelovanje
države, medvladne organizacije ali osebe;
(e) zagotavlja, da na kateri koli stopnji postopka ne bo razkril
dokumentov ali informacij, ki jih zaupno pridobil izključno
zaradi pridobivanja novih dokazov, razen če se tisti, ki je
informacije priskrbel, strinjajo z njihovim razkritjem, in

tožilec obvesti o svojem sklepu in razlogih zanj predobravnavni
senat in državo, ki je v skladu s 14. členom situacijo naznanila, ali
Varnostni svet v primeru pododstavka (b) 13. člena.
3. (a) Na zahtevo države, ki naznani situacijo v skladu s 14.
členom, ali Varnostnega sveta v skladu s pododstavkom
(b) 13. člena lahko predobravnavni senat preizkusi
odločitev tožilca, sprejeto na podlagi prvega ali drugega
odstavka, da ne začne oziroma ne nadaljuje postopka,
in lahko zahteva od tožilca, da ponovno prouči svojo
odločitev.

(f) izvede potrebne ukrepe ali zahteva, da se izvedejo
potrebni ukrepi za zagotovitev zaupnosti informacij,
varstva oseb ali zavarovanja dokazov.
55. člen
Pravice oseb med preiskavo
1. Med preiskavo po tem statutu oseba:

(b) Predobravnavni senat lahko tudi na lastno pobudo
preizkusi odločitev tožilca, da ne začne oziroma ne
nadaljuje postopka, če ta temelji zgolj na pododstavku
(c) prvega ali pododstavku (c) drugega odstavka. V takem
primeru ostane odločitev tožilca v veljavi le, če jo potrdi
predobravnavni senat.

(a) ne sme biti prisiljena, da sama sebe obtoži ali prizna
krivdo;
(b) ne sme biti izpostavljena nobeni obliki prisile, pritiska ali
grožnje, mučenju ali kakršni koli drugi obliki krutega,
nečlovečnega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja
in

4. Tožilec lahko kadar koli ponovno prouči odločitev o začetku
preiskave ali pregona na podlagi novih dejstev ali informacij.
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(f) ukreniti vse potrebno, da se zberejo ali zavarujejo dokazi.

(c) če je zaslišana v jeziku, ki ga popolnoma ne razume in ne
govori, mora dobiti brezplačno pomoč sposobnega
tolmača in take prevode, kot so potrebni za izpolnjevanje
zahtev poštenosti;

3. (a) Če tožilec ni zahteval ukrepov v skladu s tem členom in
predobravnavni senat meni, da so taki ukrepi potrebni za
zavarovanje dokazov, za katere sodi, da bi bili bistveni
za obrambo pri sojenju, se posvetuje s tožilcem, ali obstaja
utemeljen razlog za to, da tožilec ni zahteval ukrepov. Če
predobravnavni senat po posvetu ugotovi, da tožilec
neupravičeno ni zahteval takih ukrepov, lahko sprejme
take ukrepe na lastno pobudo.

(d) ne sme biti izpostavljena samovoljnemu prijetju ali
pridržanju in se ji ne sme odvzeti prostost, razen iz takih
razlogov in v skladu s takimi postopki, kot jih določa Statut.
2. Če obstajajo razlogi za domnevo, da je oseba storila kaznivo
dejanje v pristojnosti Sodišča in da to osebo nameravajo
zaslišati bodisi tožilec ali državni organi v skladu z zaprosilom
po 9. delu tega statuta, ima ta oseba tudi naslednje pravice, o
katerih mora biti obveščena pred zaslišanjem:

(b) Na odločitev predobravnavnega senata, da v skladu s
tem odstavkom ravna na lastno pobudo, se tožilec lahko
pritoži. Pritožba se obravnava po hitrem postopku.

(a) da je pred zaslišanjem obveščena, da obstajajo razlogi
za domnevo, da je storila kaznivo dejanje v pristojnosti
Sodišča;

4. Dopustnost dokazov, zavarovanih ali zbranih za sojenje v
skladu s tem členom, ali zapisnika o njih ureja 69. člen in
dobijo tako težo, kot jo določi obravnavni senat.

(b) da molči, ne da bi tak molk vplival na odločitev o krivdi ali
nedolžnosti,

57. člen
Naloge in pooblastila predobravnavneaa senata

(c) da ima pravno pomoč zagovornika po lastni izbiri, če pa
ga nima, ji je treba pravno pomoč zagovornika dodeliti v
vsakem primeru, ko to zahtevajo interesi pravičnosti, in
to brezplačno, če ta nima dovolj sredstev, da bi ga plačala,

1. Če v tem statutu ni drugače določeno, opravlja predobravnavni
senat svoje naloge v skladu z določbami tega člena.
2. (a) Z odredbami ali odločitvami predobravnavnega senata,
izdanimi v skladu s 15., 18. in 19. členom, drugim
odstavkom 54. člena, sedmim odstavkom 61. člena in
72. členom, se mora strinjati večina njegovih sodnikov.

(d) da je zaslišana v navzočnosti pravnega svetovalca, razen
če se je oseba prostovoljno odrekla svoji pravici do njega.
56. člen
Vloga predobravnavneaa senata v zvezi z
zavarovanjem dokazov

(b) V vseh drugih primerih lahko en sam sodnik
predobravnavnega senata opravlja naloge, predvidene v
tem statutu, razen če Pravila o postopku in dokazih ali
večina predobravnavnega senata ne določi drugače.

1. (a) Če tožilec meni, da je preiskava edina možnost, da od
priče dobi izjavo ali pričanje ali da prouči, zbere ali preveri
dokaze, ki pozneje za obravnavo morda ne bi bili več na
voljo, tožilec o tem obvesti predobravnavni senat.

3. Poleg drugih nalog po tem statutu lahko predobravnavni senat:
(a) na zahtevo tožilca izda take odredbe in naloge, kot so
morda potrebni za namene preiskave,

(b) V tem primeru lahko predobravnavni senat na zahtevo
tožilca ukrene vse potrebno, da zagotovi učinkovitost in
verodostojnost postopka, še zlasti, da zavaruje pravice
obrambe.

(b) na zahtevo osebe, ki je bila prijeta ali je prišla na Sodišče
na podlagi sodnega poziva po 58. členu, izda odredbe,
potrebne za pomoč osebi pri pripravi njene obrambe,
vključno z ukrepi iz 56. člena, ali si za to prizadeva pridobiti
sodelovanje v skladu z 9. delom,

(c) Razen če predobravnavni senat ne odredi drugače,
priskrbi tožilec ustrezne informacije osebi, ki je bila prijeta
ali je prišla na Sodišče na podlagi sodnega poziva v zvezi
s preiskavo, omenjeno v pododstavku (a), da bi o tej
zadevi povedala svoje mnenje.

(c) če je potrebno, poskrbi za varstvo in zasebnost žrtev in
prič, zavarovanje dokazov, varstvo oseb, ki so bile prijete
ali so prišle na Sodišče na podlagi sodnega poziva, ter
varstvo informacij državne varnosti;

2. Ukrepi iz pododstavka (b) prvega odstavka so lahko:

(d) pooblasti tožilca, da izvede posebne preiskovalne ukrepe
na ozemlju države pogodbenice brez zagotovitve
sodelovanja te države v skladu z 9. delom, če je
predobravnavni senat po možnosti ob upoštevanju mnenj :
prizadete države v tem primeru ugotovil, da država očitno j
ni sposobna ugoditi zahtevi za sodelovanje zaradi
nedosegljivosti svojih organov ali dela svojega sodnega
sistema, ki je v skladu z 9. delom pristojen ugoditi zahtevi
za sodelovanje;

(a) dati priporočila ali odredbe glede postopkov, ki jih je treba
upoštevati,
(b) odrediti, da se piše zapisnik o postopku,
(c) imenovanovati izvedenca,
(d) pooblastiti zagovornika za sodelovanje v postopku za
osebo, ki je bila prijeta ali je prišla na Sodišče na podlagi
sodnega poziva, če pa takega prijetja ali prihoda na
sodišče še ni bilo ali zagovornik še ni bil določen, imenovati
drugega zagovornika za zastopanje interesov obrambe;

(e) če je bil nalog za prijetje ali sodni poziv izdan v skladu z
58. členom in ob upoštevanju moči dokazov ter pravic
zadevnih strank, kot je določeno v tem statutu in Pravilih
o postopku in dokazih, zaprosi za sodelovanje držav v
skladu s pododstavkom (k) prvega odstavka 93. člena,
da sprejme potrebne varstvene ukrepe za odvzem
premoženja, zlasti v končno korist žrtev.

(e) imenovati enega od članov ali po potrebi drugega
razpoložljivega sodnika predobravnavnega ali
obravnavnega oddelka, da spremlja zbiranje in
zavarovanje dokazov In zaslišanje oseb in v zvezi s tem
daje priporočila ali odredbe,
poročevalec, št. 90
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58. člen
Nalog za prijetje ali sodni poziv, ki ga izda
predobravnavni senat

oseba storila domnevno kaznivo dejanje in da poziv zadostuje,
da se zagotovi prihod osebe na sodišče, izda sodni poziv
osebi s pogoji, ki omejujejo prostost (ki pa niso pripor), ali
brez njih, če to predvideva notranje pravo. Poziv vsebuje:

1. Predobravnavni senat kadar koli po začetku preiskave na
zahtevo tožilca izda nalog za prijetje osebe, če se je, potem
ko je proučil zahtevo in dokaze ali druge informacije, ki jih je
predložil tožilec, prepričal, da:

(a) ime osebe in vse druge pomembne podatke za
ugotavljanje istovetnosti,
(b) določen dan, ko mora oseba priti na Sodišče,

(a) obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da je oseba
storila kaznivo dejanje, za katero je pristojno Sodišče, in

(c) natančno sklicevanje na kazniva dejanja v pristojnosti
Sodišča, za katera se domneva, da jih je oseba storila, in

(b) se zdi prijetje osebe potrebno:
(i)

za zagotovitev navzočnosti osebe na sojenju,

(ii)

za zagotovitev, da oseba ne ovira ali ogroža
preiskave ali sodnega postopka, ali

(iii)

kadar je to primerno, da se osebi prepreči
nadaljevanje tega ali s tem povezanega kaznivega
dejanja, ki je v pristojnosti Sodišča in izhaja iz enakih
okoliščin.

(d) kratko in jedrnato navedbo dejstev, ki domnevno
sestavljajo kaznivo dejanje.
Sodni poziv je treba vročiti osebno.
59. člen
Postopek za prijetje v državi pridržanja
1. Država pogodbenica, ki je prejela zahtevo za začasen odvzem
prostosti ali za prijetje in predajo, nemudoma ukrepa za prijetje
take osebe v skladu s svojimi zakoni ter določbami 9. dela.

2. Zahteva tožilca vsebuje:

2. Prijeto osebo je treba takoj privesti pred pristojni sodni organ
v državi pridržanja, ki v skladu z zakonodajo te države
ugotovi, da:

(a) ime osebe in vse druge pomembne podatke za
ugotavljanje istovetnosti,
(b) natančno sklicevanje na kazniva dejanja v pristojnosti
Sodišča, ki jih je oseba domnevno storila,

(a) se nalog nanaša na to osebo,
(b) je bila oseba prijeta v skladu z ustreznim postopkom in

(c) kratko in jedrnato navedbo dejstev, ki domnevno
sestavljajo ta kazniva dejanja;

(c) so bile pravice osebe spoštovane.

(d) povzetek dokazov in vse druge informacije, ki so
utemeljena podlaga za domnevo, da je oseba storila ta
kazniva dejanja, in

3.

4. Pri sprejemanju odločitve glede vsake take prošnje pristojni
organ v državi pridržanja prouči, ali glede na težo domnevnega
kaznivega dejanja obstjajo nujne in izjemne okoliščine, ki
upravičujejo začasno izpustitev, in ali obstajajo potrebna
jamstva za zagotovitev, da lahko država pridržanja izpolni
svojo dolžnost, da preda osebo Sodišču. Pristojni organ države
pridržanja ne more presojati, ali je bil nalog za prijetje pravilno
izdan v skladu s pododstavkoma (a) in (b) prvega odstavka
58. člena.

(e) razlog, zaradi katerega tožilec meni, da je prijetje osebe
potrebno.
3. Nalog za prijetje vsebuje:
(a) ime osebe in vse druge pomembne podatke za
ugotavljanje istovetnosti,
(b) natančno sklicevanje na kazniva dejanja v pristojnosti
Sodišča, za katera se zahteva prijetje oseb, in

5. Predobravnavni senat je treba uradno obvestiti o vsaki
zahtevi za začasno izpustitev in ta da priporočila pristojnemu
organu v državi pridržanja. Preden pristojni organ v državi
pridržanja odloča, v celoti prouči taka priporočila, vključno s
priporočili za ukrepe za preprečitev pobega osebe.

(c) kratko in jedrnato navedbo dejstev, ki domnevno
sestavljajo ta kazniva dejanja.
4. Nalog za prijetje ostane veljaven, dokler Sodišče ne odredi
drugače.

6. Če se osebi odobri začasna izpustitev, lahko predobravnavni
senat zahteva redna poročila o stanju začasne izpustitve.

5. Na podlagi naloga za prijetje lahko Sodišče zahteva začasen
odvzem prostosti ali prijetje osebe in njeno predajo v skladu
z 9. delom.

7. Ko je odrejeno, da mora država pridržanja to osebo predati
Sodišču, to stori takoj, ko je to mogoče.

6. Tožilec lahko zahteva od predobravnavnega senata, da
spremeni nalog za prijetje tako, da spremeni ali doda kazniva
dejanja, podrobno navedena v njem. Predobravnavni senat
spremeni nalog, če se je prepričal, da obstajajo utemeljeni
razlogi za domnevo, da je oseba storila spremenjena ali
dodatna kazniva dejanja.

SQ. ČN?n
Predhodni postopki pred Sodiščem
1. Po predaji osebe Sodišču ali njenem prostovoljnerri prihodu
na Sodišče ali po njenem odzivu na sodni poziv se
predobravnavni senat prepriča, da je bila oseba obveščena
o kaznivih dejanjih, ki jih je domnevno storila, in o svojih
pravicah v skladu s tem statutom, vključno s pravico do
prošnje za začasno izpustitev do sojenja.

7. Namesto zahteve za izdajo naloga za prijetje lahko tožilec
vloži zahtevo, naj predobravnavni senat izda sodni poziv, da
se oseba zglasi na Sodišču. Če je predobravnavni senat
prepričan, da obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da je
19. november 2001
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zaslišanjem v razumnem roku uradno obvestiti o kakršni koli
spremembi ali umiku obtožbe. Če umakne obtožbo, tožilec
uradno obvesti predobravnavni senat o razlogih za umik.

2. Oseba, za katero velja nalog za prijetje, lahko zaprosi za
začasno izpustitev do sojenja. Če se predobravnavni senat
prepriča, da so pogoji, določeni v prvem odstavku 58. člena
izpolnjeni, oseba še naprej ostane v priporu. V nasprotnem
primeru predobravnavni senat izpusti osebo z določitvijo
pogojev ali brez njih.

5. Na zaslišanju tožilec podpre vsako obtožbo z zadostnimi
dokazi, ki so tehtni razlogi za prepričanje, da je oseba storila
kaznivo dejanje, za katero je obtožena. Tožilec se lahko
sklicuje na dokumentirane dokaze ali povzetke dokazov in
mu ni treba vabiti prič, za katere se pričakuje, da bodo pričale
na sojenju.

3. Predobravnavni senat redno preizkuša svoje odločitve glede
izpustitve ali pripora osebe in to lahko stori kadar koli na
zahtevo tožilca ali te osebe. Po takem preizkusu lahko
spremeni svojo odločitev o priporu, izpustitvi ali pogojih za
izpustitev, če se prepriča, da to zahtevajo spremenjene
okoliščine.

6. Na zaslišanju lahko oseba:
(a) ugovarja obtožbam,

4. Predobravnavni senat zagotovi, da zaradi neopravičljive
zamude tožilca oseba ne ostane v priporu nerazumno dolgo
pred sojenjem. Če pride do take zamude, Sodišče prouči
možnost za izpustitev osebe z določitvijo pogojev ali brez
njih.

(b) spodbija dokaze, ki jih je predložil tožilec, in
(c) predloži dokaze.
7. Predobravnavni senat na podlagi zaslišanja presodi, ali
obstajajo zadostni dokazi, ki so tehtni razlogi za prepričanje,
da je oseba storila kazniva dejanja, za katera je obtožena. Na
podlagi svoje odločitve predobravnavni senat:

5. Predobravnavni senat lahko po potrebi izda nalog za prijetje,
da zagotovi navzočnost osebe, ki je bila izpuščena.

(a) potrdi obtožbe, glede katerih je ugotovil, da obstajajo
zadostni dokazi, in preda osebo obravnavnemu senatu v
sojenje na podlagi potrjenih obtožb,

61. člen
Potrditev obtožnice pred sojenjem
1. Ob upoštevanju določb drugega odstavka se pred
predobravnavnim senatom v razumnem roku po predaji osebe
ali njenem prostovoljnem prihodu na Sodišče opravi zaslišanje
za potrditev obtožnice, na podlagi katere namerava tožilec
zahtevati sojenje. Na zaslišanju morajo biti navzoči tožilec,
obtoženec in njegov zagovornik.

(b) zavrne potrditev obtožb, za katere je ugotovil, da ni
zadostnih dokazov,
(c) preloži zaslišanje in od tožilca zahteva, naj prouči možnost,
da:

2. Predobravnavni senat lahko na zahtevo tožilca ali na lastno
pobudo opravi zaslišanje za potrditev obtožnice, na podlagi
katere namerava tožilec zahtevati sojenje v odsotnosti
obtoženca, če:
(a) se je oseba odrekla pravici do navzočnosti ali

zagotovi dodatne dokaze ali izvede dodatna
preiskovalna dejanja za posamezne obtožbe ali

(ii)

spremeni obtožbo, ker predloženi dokazi kažejo
na drugačno kaznivo dejanje v pristojnosti Sodišča.

8. Če predobravnavni senat zavrne potrditev obtožbe, lahko
tožilec pozneje zahteva potrditev, če je zahteva podprta z
dodatnimi dokazi.

(b) je oseba na begu ali je ni moč najti in je bilo storjeno vse
ustrezno, da se zagotovi njena navzočnost na Sodišču
in da se oseba obvesti o obtožbah in o tem, da bo potekalo
zaslišanje za potrditev te obtožnice.

9. Potem ko so obtožbe potrjene in preden se začne sojenje,
lahko tožilec z dovoljenjem predobravnavnega senata in po
uradnem obvestilu obtožencu spremeni obtožnico. Če hoče
tožilec obtožnico razširiti z obtožbami ali nadomestiti obtožbe
s hujšimi, mora v skladu s tem členom potekati zaslišanje za
potrditev teh obtožb. Po začetku sojenja lahko tožilec z
dovoljenjem obravnavnega senata umakne obtožbe.

V tem primeru osebo zastopa zagovornik, če predobravnavni
senat odloči, da je to v interesu pravičnosti.
3. V razumnem roku pred zaslišanjem se:
(a) osebi priskrbi izvod dokumenta, ki vsebuje obtožbe, na
podlagi katerih namerava tožilec obtožiti osebo pred
sodiščem, in

10. Vsak prej izdan nalog preneha veljati za vse obtožbe, ki jih
predobravnavni senat ni potrdil ali jih je tožilec umaknil.
11. Ko so obtožbe potrjene v skladu s tem členom, predsedstvo
sestavi obravnavni senat, ki je v skladu z devetim odstavkom
in četrtim odstavkom 64. člena odgovoren za vodenje
nadaljnjega postopka in lahko opravlja vse naloge
predobravnavnega senata, ki se nanj nanašajo in so zanj
primerne.

(b) osebo obvesti o dokazih, na katere se namerava tožilec
opirati na zaslišanju.
Predobravnavni senat lahko za zaslišanje izda odredbe v zvezi z
razkritjem informacij.
4. Pred zaslišanjem lahko tožilec nadaljuje s preiskavo in lahko
spremeni ali umakne vsako od obtožb. Osebo je treba pred
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(c) poskrbi za varstvo zaupnih informacij,

6. DEL

(d) odredi predložitev dodatnih dokazov k tistim, ki so bili
zbrani pred glavno obravnavo ali jih med glavno
obravnavo predložijo stranke,

GLAVNA OBRAVNAVA

(e) poskrbi za varstvo obtoženca, prič in žrtev in

62. člen
Kraj glavne obravnave

(f) odloča o katerih koli drugih pomembnih zadevah.
7. Glavna obravnava je javna. Obravnavni senat pa lahko odloči,
da določeni postopki potekajo na zaprtih sejah v skladu z 68.
členom, če tako zahtevajo posebne okoliščine ali zaradi
varovanja zaupnih ali občutljivih informacij, ki jih je treba
predložiti v dokaz.

Če ni odločeno drugače, poteka glavna obravnava na sedežu
Sodišča.
63. člen
Glavna obravnava v navzočnosti obtoženca

8. (a) Na začetku glavne obravnave obravnavni senat odredi,
da se obtožencu prebere obtožnica, ki jo je
predobravnavni senat predhodno potrdil. Obravnavni
senat se prepriča, da obtoženec razume naravo obtožb.
Da mu priložnost, da prizna krivdo v skladu s 65. členom
ali izjavi, da ni kriv.

1. Obtoženec mora biti navzoč na sojenju.
2. Če obtoženec, ki je navzoč na Sodišču, nenehno moti glavno
obravnavo, ga lahko obravnavni senat odstrani in poskrbi,
da spremlja obravnavo in daje navodila zagovorniku izpred
sodne dvorane s pomočjo komunikacijskih tehničnih sredstev,
če je to potrebno. Tak ukrep se sprejme samo v izjemnih
okoliščinah, potem ko se izkaže, da so vse druge razumne
možnosti neustrezne, in samo, dokler je nujno potrebno.

(b) Predsedujoči sodnik lahko na glavni obravnavi da navodila
za vodenje postopka, vključno s takimi, ki zagotovijo, da
se postopek vodi pošteno in nepristransko. V skladu z
navodili predsedujočega sodnika lahko stranke predložijo
dokaze v skladu z določbami tega statuta.

$4. člen
Naloge in pooblastila obravnavnega senata

9. Obravnavni senat je med drugim pristojen, da na prošnjo
stranke ali na lastno pobudo:

1. Naloge in pooblastila obravnavnega senata, določene v tem
členu, se izvajajo v skladu s tem statutom in Pravili o postopku
in dokazih.

(a) odloči, ali so dokazi dopustni ali pomembni za zadevo, in
(b) ukrene vse potrebno za vzdrževanje reda med
obravnavo.

2. Obravnavni senat skrbi za pravično in hitro obravnavo ob
polnem . spoštovanju pravic obtoženca in dolžnem
upoštevanju varstva žrtev in prič.

10. Obravnavni senat zagotovi, da se piše popoln zapisnik glavne
obravnave, ki natančno odraža potek postopka, in da zanj
skrbi in ga hrani tajnik sodišča.

3. Po predaji zadeve v sojenje v skladu s tem statutom se
obravnavni senat, ki je določen za obravnavo zadeve:
(a) posvetuje s strankami in sprejme postopke, ki omogočajo
pravično in hitro vodenje postopka;

65. člen
Postopek ob priznanju krivde

(b) določi jezik ali jezike, ki se uporabljajo na obravnavi, in

1. Če obtoženec prizna krivdo po pododstavku (a) osmega
odstavka 64. člena, obravnavni senat ugotovi, ali:

(c) ob upoštevanju katerih koli drugih ustreznih določb tega
statuta poskrbi za razkritje dokumentov ali informacij, ki
še niso bile razkrite, dovolj zgodaj pred začetkom
obravnave, da se omogoči ustrezna priprava na
obravnavo.

(a) obtoženec razume naravo in posledice priznanja krivde,
(b) je priznanje dano prostovoljno po zadostnem
posvetovanju z zagovornikom in

4. Obravnavni senat lahko, če je to potrebno za njegovo
učinkovito in pravično delovanje, prenese predhodna
vprašanja predobravnavnemu senatu ali po potrebi drugemu
sodniku predobravnavnega oddelka, ki je na voljo.

(c) je priznanje krivde podprto z dejstvi, vsebovanimi:

5. Po uradnem obvestilu strank lahko obravnavni senat odredi
združitev oziroma razdružitev obtožnic proti več kot enemu
obtožencu.
6. Obravnavni senat lahko pri opravljanju svojih nalog pred ali
med glavno obravnavo po potrebi:

v obtožbah tožilca, ki jih obtoženec prizna;

(ii)

v gradivu, ki ga predloži tožilec in dopolnjuje
obtožbe in ga obtoženec sprejme, in

(iii)

v vseh drugih dokazih, kot je na primer pričanje
prič, ki jih predložita tožilec ali obtoženec.

2. Če je obravnavni senat prepričan, da so pogoji iz prvega
odstavka izpolnjeni, se šteje priznanje krivde skupaj z vsemi
dodatnimi predloženimi dokazi kot potrditev vseh pomembnih
dejstev, ki so potrebna za to, da je dokazano kaznivo dejanje,
na katero se priznanje krivde nanaša, In lahko obsodi
obtoženca za to kaznivo dejanje.

(a) opravlja vse naloge predobravnavnega senata, omenjene
v enajstem odstavku 61. člena,
(b) zahteva navzočnost in pričanje prič in predložitev
dokumentov in drugih dokazov in pri tem po potrebi pridobi
pomoč držav, kot določa ta statut,
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3. Če obravnavni senat ni prepričan, da so pogoji iz prvega
odstavka izpolnjeni, šteje, da krivda ni bila priznana, in v tem
primeru odredi, da se glavna obravnava nadaljuje po rednih
postopkih obravnave, določenih s tem statutom, in lahko
zadevo preda drugemu obravnavnemu senatu.

jeziku, ki ga obtoženec popolnoma ne razume in ne
govori;
(g) da ni prisiljen pričati ali priznati krivde in da lahko molči, ne
da bi molk vplival na ugotavljanje krivde ali nedolžnosti,

4. Če obravnavni senat meni, da se v interesu pravičnosti,
predvsem v interesu žrtev, zahteva popolnejša predstavitev
dejstev, lahko:

(h) da da nezapriseženo ustno ali pisno izjavo v svojo
obrambo in
(i) da se mu ne naloži nobeno obrnjeno dokazno breme ali
breme nasprotnega dokazovanja.

(a) zahteva, da tožilec predloži dodatne dokaze, vključno s
pričanjem prič, ali

2. Poleg katerega koli drugega razkritja, predvidenega po tem
statutu, tožilec, takoj ko je mogoče, razkrije obrambi dokaze,
ki jih ima ali nadzira in za katere meni, da kažejo ali morda
kažejo na nedolžnost obtoženca ali da omilijo krivdo obtoženca
ali lahko vplivajo na verodostojnost dokazov tožilstva. Ob
dvomu o uporabi tega odstavka odloča Sodišče.

(b) odredi, da se obravnava nadaljuje po rednih postopkih
obravnave, določenih s tem statutom, in v tem primeru
se šteje, da obtoženi ni priznal krivde in lahko zadevo
preda drugemu obravnavnemu senatu.
5. Dogovarjanja med tožilcem in obrambo o spremembi
obtožnice, priznanju krivde ali predvideni kazni za Sodišče
niso zavezujoča.

68. člen
Varstvo žrtev in prič in njihovo sodelovanje v
postopku

$<?■ Člen
Domneva nedolžnosti

1. Sodišče sprejme ustrezne ukrepe, da zagotovi"varnost, dobro
telesno in psihično počutje, dostojanstvo in zasebnost žrtev
in prič. Pri tem Sodišče upošteva vse ustrezne dejavnike,
vključno s starostjo, spolom, kot je določen v tretjem odstavku
7. člena, in zdravjem ter naravo kaznivega dejanja, zlasti če
kaznivo dejanje med drugim vključuje spolno ali seksistično
nasilje ali nasilje nad otroki. Tožilec sprejme te ukrepe zlasti
med preiskavo in pregonom takih kaznivih dejanj. Ti ukrepi
ne smejo posegati v pravice obtoženca in v pravično in
pošteno sojenje ali biti v neskladju z njimi.

1. Vsakdo velja za nedolžnega, dokler mu ni v skladu z
uporabnim pravom dokazana krivda pred Sodiščem.
2. Breme dokazovanja krivde obtožencu nosi tožilec.
3. Da bi lahko obsodili obtoženca, se mora Sodišče prepričati o
njegovi krivdi onstran razumnega dvoma.
£7. člen
Pravice obtoženca

2. Kot izjema od načela javnosti obravnave, predvidene v 67.
členu, lahko senati Sodišča, da zavarujejo žrtve in priče ali
obtoženca, vodijo kateri koli del postopka brez navzočnosti
javnosti ali dovolijo predložitev dokazov z elektronskimi ali
drugimi posebnimi sredstvi. Taki ukrepi se izvajajo zlasti v
primeru žrtve spolnega nasilja ali otroka, ki je žrtev ali priča,
razen če Sodišče odredi drugače ob upoštevanju vseh
okoliščin, zlasti stališč žrtve ali priče.

1. Pri odločanju o obtožbi je obtoženec upravičen, da so mu ob
upoštevanju določb tega statuta enakopravno zagotovljeni
javna, pravična in nepristranska obravnava ter naslednja
minimalna jamstva:
(a) da je takoj in podrobno obveščen o naravi, podlagi in
vsebini obtožbe v jeziku, ki ga obtoženec popolnoma
razume in govori,

3. Če so prizadeti osebni interesi žrtev, Sodišče dovoli, da se
njihova stališča in pomisleki predstavijo in obravnavajo v fazah
postopka, za katere Sodišče meni, da so ustrezni, in na način,
ki ne posega v pravice obtoženca ali v pošteno in
nepristransko sojenje in ni v neskladju z njimi. Taka stališča in
pomisleki lahko v skladu s Pravili o postopku in dokazih
predstavijo pravni zastopniki žrtev, če Sodišče meni, da je to
ustrezno.

(b) da ima dovolj časa in možnosti za pripravo obrambe in da
se lahko prosto in zaupno pogovarja z zagovornikom, ki
si ga sam izbere;
(c) da se mu sodi brez nepotrebnega odlašanja,
(d) da je v skladu z drugim odstavkom 63. člena navzoč na
glavni obravnavi, da vodi obrambo osebno ali z
zagovornikom, ki si ga sam izbere, da je, če nima
zagovornika, o tej pravici obveščen in da mu Sodišče
zagotovi pravno pomoč v vsakem primeru, ko to
zahtevajo interesi pravičnosti, in to brezplačno, če
obtoženec nima dovolj sredstev, da bi to plačal;

4. Enota za pomoč žrtvam in pričam lahko svetuje tožilcu in
Sodišču ustrezne varnostne ukrepe, ureditve zavarovanja,
svetovanje in pomoč, navedene v šestem odstavku 43. člena.

(e) da zasliši ali da zaslišati obremenilne priče in da sta mu
pod enakimi pogoji zagotovljena navzočnost in zaslišanje
razbremenilnih In obremenilnih prič. Obtožencu je
zagotovljena tudi pravica, da se brani in da predloži druge
dokaze, ki jih dopušča ta statut;

5. Če lahko razkritje dokazov ali informacij v skladu s tem
statutom vodi do hudega ogrožanja varnosti priče ali njene
družine, lahko tožilec za kakršne koli postopke, ki se vodijo
pred začetkom glavne obravnave, zadrži take dokaze ali
informacije in namesto tega predloži njihov povzetek. Taki
ukrepi se izvajajo tako, da ne posegajo v pravice obtoženca
in v pošteno in nepristransko sojenje ali niso v neskladju z
njimi.

(f) da ima brezplačno pomoč sposobnega tolmača in take
prevode, ki izpolnjujejo zahteve za pravičnost, če so
kakršni koli postopki ali dokumenti predloženi Sodišču v

6. Država lahko vloži prošnjo za potrebne ukrepe, ki jih je treba
sprejeti za varstvo njenih uradnikov ali zastopnikov In varstvo
zaupnih ali občutljivih informacij.
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69-člen
Dokazi

(f) spodbujanje k dajanju ali sprejemanje podkupnine uradne
osebe Sodišča v zvezi z njenimi uradnimi dolžnostmi.

1. Pred pričanjem se vsaka priča v skladu s Pravili o postopku
in dokazih zaveže, da bo govorila resnico v zvezi z dokazi, ki
jih bo dala.

2. Načela in postopki za izvajanje pristojnosti Sodišča za kazniva
dejanja po tem členu so določeni v Pravilih o postopku in
dokazih. Pogoje za zagotavljanje mednarodnega sodelovanja
s Sodiščem za njegove postopke po tem členu ureja notranje
pravo zaprošene države.

2. Priče pričajo na glavni obravnavi osebno, razen v primerih iz
68. člena ali kot je predvideno v Pravilih o postopku in dokazih.
Sodišče lahko tudi dovoli ustno (viva voce) ali posneto pričanje
priče s pomočjo video- ali avdiosredstev kot tudi predložitev
dokumentov ali prepisov ob upoštevanju tega statuta in v
skladu s Pravili o postopku in dokazih. Ti ukrepi ne smejo
posegati v pravice obtoženca ali biti v neskladju z njimi.

3. Če pride do obsodbe, lahko Sodišče izreče kazen zapora, ki
ni daljša od petih let, ali denarno kazen v skladu s Pravili o
postopku in dokazih ali oboje.

3. Stranki lahko v skladu s 64. členom predložita dokaze, ki so
pomembni za zadevo. Sodišče ima pravico zahtevati
predložitev vseh dokazov, za katere meni, da so potrebni za
ugotovitev resnice.

4. (a) Država pogodbenica razširi svojo kazensko zakonodajo
tako, da uvrsti vanjo poleg dejanj zoper verodostojnost
njenega preiskovalnega ali sodnega postopka tudi
kazniva dejanja zoper pravosodje, navedena vtem členu,
če so storjena na njenem ozemlju ali je storilec njen
državljan.

4. Sodišče lahko v skladu s Pravili o postopku in dokazih odloči
o ustreznosti in dopustnosti dokazov ob upoštevanju med
drugim dokazne vrednosti dokazov in kakršnega koli vpliva,
ki bi ga taki dokazi lahko imeli na pošteno sojenje ali na pošteno
presojo pričanja prič.

(b) Kadar Sodišče meni, da je to primerno, predloži država
pogodbenica zadevo na njegovo zahtevo v pregon svojim
pristojnim organom. Ti organi vestno obravnavajo take
zadeve in jim namenijo dovolj sredstev, da lahko
učinkovito vodijo postopek.

5. Sodišče spoštuje in upošteva privilegije glede zaupnosti, kot
je predvideno v Pravilih o postopku in dokazih.

71. člen
Sankcije za neprimerno vedenje na Sodišču

6. Sodišče ne sme zahtevati dokazov o splošno znanih dejstvih,
lahko pa take dokaze upošteva.

(a) kršitev ustvarja tehten dvom o zanesljivosti dokazov ali

1. Sodišče lahko kaznuje osebe, ki se pred Sodiščem vedejo
neprimerno, vključno s tistimi, ki motijo postopek ali namerno
odklonijo upoštevanje navodil, z upravnimi ukrepi, razen z
zaporno kaznijo, kot so začasna ali stalna odstranitev iz sodne
dvorane, denarna kazen ali z drugimi podobnimi ukrepi,
predvidenimi v Pravilih o postopku in dokazih.

(b) bi sprejetje dokazov nasprotovalo verodostojnosti
postopka ali bi jo resno ogrozilo.

2. Postopki, ki urejajo izrek ukrepov iz prvega odstavka, so
predvideni v Pravilih o postopku in dokazih.

7. Dokazi, pridobljeni s kršitvijo tega statuta ali mednarodno
priznanih človekovih pravic, niso dopustni, če:

8. Ko sodišče odloča o ustreznosti ali dopustnosti dokazov, ki
jih zbere država, ne odloča o uporabi njenega notranjega
prava.

72. člen
Varstvo informacij državne varnosti
1. Ta člen se uporabi vedno, kadar bi razkritje informacij ali
dokumentov države po njenem mnenju škodovalo interesom
njene državne varnosti.Taki primeri vključujejo tiste, ki spadajo
v drugi in tretji odstavek 56. člena, tretji odstavek 61. člena,
tretji odstavek 64. člena, drugi odstavek 67. člena, šesti
odstavek 68. člena, šesti odstavek 87. člena in 93. člen, kot
tudi primeri v kateri koli drugi fazi postopka, če gre za tako
razkritje.

70. člen
Kazniva deiania zoper pravosodje
1

• Sodišče je pristojno za naslednja kazniva dejanja zoper svoje
pravosodje, če so bila storjena naklepno:
(a) lažno pričanje, kadar je oseba pod zavezo iz prvega
odstavka 69. člena, da bo govorila resnico,

2. Ta člen se uporablja tudi, kadar oseba, od katere se zahteva,
naj da informacije ali dokaze, to odkloni ali je zadevo predala
državi, ker bi razkritje škodovalo interesom državne varnosti,
in če država potrdi, da meni, da bi razkritje takih informacij ali
dokazov resno škodovalo interesom njene državne varnosti.

(b) predložitev dokazov, za katere stranka ve, da so lažni ali
ponarejeni,
(c) vplivanje na pričo s podkupovanjem, oviranje navzočnosti
ali motenje priče ali njenega pričanja, maščevanje priči,
ker je pričala, ali uničenje, nedovoljeno spreminjanje
dokazov ali motenje zbiranja dokazov,

3. Nič v tem členu ne vpliva na zahteve po zaupnosti, ki se
uporabljajo v skladu s pododstavkom (e) in (f) tretjega
odstavka 54. člena, ali na uporabo 73. člena.

(d) oviranje, ustrahovanje uradne osebe Sodišča ali vplivanje
nanjo s podkupovanjem z namenom prisiliti ali prepričati
jo, da ne bi opravljala svojih dolžnosti ali da bi jih opravljala
neustrezno,

4. Če država izve, da se dokumenti ali informacije države
razkrivajo ali bi lahko bili razkriti v kateri koli fazi postopka, in
meni, da bi razkritje škodovalo interesom njene državne
varnosti, ima ta država pravico poseči v zadevo, da se najde
rešitev v skladu s tem členom.

(e) maščevanje uradni osebi Sodišča zaradi nalog, ki jih je
opravila sama ali druga uradna oseba,
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73. člen
Informacije ali dokumenti tretje strani

5. Če bi po mnenju države razkritje informacij škodilo interesom
njene državne varnosti, bo država sprejela vse ustrezne
ukrepe skupaj s tožilcem, obrambo ali predobravnavnim
senatom, odvisno od primera, da bi skušala zadevo rešiti s
sodelovanjem. Taki ukrepi lahko vključujejo:

Če Sodišče od države pogodbenice zahteva, da priskrbi dokument
ali informacijo, ki jo hrani, poseduje ali ima pod nadzorom, ki mu jo
je zaupno razkrila neka država, medvladna ali mednarodna
organizacija, bo ta za razkritje tega dokumenta ali informacije
zaprosila za soglasje prvotni vir. Če je prvotni vir država
pogodbenica, da soglasje za razkritje informacije ali dokumenta
ali reši vprašanje razkritja s Sodiščem ob upoštevanju določb 72.
člena. Če prvotni vir ni država pogodbenica in ne da soglasja za
razkritje, zaprošena država obvesti Sodišče, da ne more priskrbeti
dokumenta ali informacije zaradi prejšnje obljube zaupnosti
prvotnemu viru.

(a) spremembo ali razjasnitev zahteve,
(b) odločitev Sodišča glede pomembnosti iskanih informacij
ali dokazov ali odločitev, ali bi se dokazi, četudi so za
zadevo pomembni, lahko pridobili ali so bili pridobljeni iz
drugega vira in ne od zaprošene države,
(c) pridobitev informacij ali dokazov iz drugega vira ali v
drugačni obliki ali
(d) dogovor o pogojih, pod katerimi bi se lahko zagotovila
pomoč, med drugim z zagotavljanjem povzetkov ali
popravkov, omejitev v zvezi z razkritjem, z uporabo
postopkov in camera ali ex parte ali drugih varnostnih
ukrepov, ki so dovoljeni po tem statutu in po Pravilih o
postopku in dokazih.

74. člen
Pogoji za veljavno odločitev Sodišča
1. Vsi sodniki obravnavnega senata so navzoči na vsaki fazi
sojenja in ves čas razprav. Predsedstvo lahko glede na
razpoložljivost sodnikov za vsak primer posebej določi enega
ali več nadomestnih sodnikov, ki bodo navzoči na vsaki fazi
sojenja in bodo nadomestili člana obravnavnega senata, če
ta član ne more biti več navzoč.

6. Ko so sprejeti vsi primerni ukrepi za rešitev zadeve s
sodelovanjem in če država meni, da na noben način ali pod
nobenimi pogoji ne more preskrbeti ali razkriti informacij ali
dokumentov, ne da bi to škodovalo interesom njene državne
varnosti, uradno obvesti tožilca ali Sodišče o posebnih razlogih
za svojo odločitev, razen če bi podroben opis razlogov sam
po sebi nujno škodoval interesom državne varnosti.

2. Sodba obravnavnega senata temelji na presoji dokazov in
celotnega postopka. Sodba ne presega dejstev in okoliščin,
opisanih v obtožnici in njenih spremembah. Sodba Sodišča
lahko temelji le na dokazih, ki so mu bili predloženi in jih je
obravnavalo na glavni obravnavi.

7. Če Sodišče potem ugotovi, da so dokazi pomembni in potrebni
za ugotovitev krivde ali nedolžnosti obtoženca, lahko sprejme
naslednje ukrepe:

3. Sodniki poskušajo doseči soglasno odločitev, če to ni mogoče,
jo sprejmejo z večino sodnikov.
4. Posvetovanja obravnavnega senata ostanejo tajna.

(a) Če se razkritje informacij ali dokumentov skuša doseči v
skladu z zahtevo za sodelovanje po 9. delu ali v zvezi z
okoliščinami, opisanimi v drugem odstavku, in se država
sklicuje na vzrok za zavrnitev po četrtem odstavku 93.
člena:
(i)

5. Sodba je pisna in vsebuje popolno in utemeljeno navedbo
ugotovitev obravnavnega senata o dokazih in sklepih.
Obravnavni senat izda eno sodbo. Če sodba obravnavnega
senata ni sprejeta soglasno, vsebuje mnenje večine in
manjšine. Sodba ali njen povzetek se izreče na javnem
zasedanju.

lahko Sodišče, preden sprejme kakršen koli sklep,
omenjen v pododstavku (a) (ii) sedmega odstavka,
zahteva nadaljnja posvetovanja za proučitev
navedb države, ki lahko vključujejo zaslišanja jn
camera oziroma ex parte.

75. člen
Povrnitev škode žrtvam

(ii)

če Sodišče sklene, da zaprošena država v danih
okoliščinah z navedbo vzroka za zavrnitev po
četrtem odstavku 93. člena ne ravna v skladu s
svojimi obveznostmi po statutu, lahko Sodišče
predloži zadevo v skladu s sedmim odstavkom
87. člena, pri čemer podrobno navede razloge za
svoj sklep, in

1. Sodišče določi načela za povrnitev škode žrtvam ali zanje,
vključno z vrnitvijo v prejšnje stanje, nadomestilom in
rehabilitacijo. Na tej podlagi lahko Sodišče na zahtevo ali v
izjemnih okoliščinah na lastno pobudo v svoji odločbi določi
obseg in višino škode, izgube in poškodbe, povzročene
žrtvam, in navede načela, po katerih ravna.

(iii)

Sodišče lahko na sojenju obtožencu glede na
okoliščine zadeve sprejme sklep o tem, ali določeno
dejstvo obstaja ali ne;

2. Sodišče lahko naloži neposredno obsojencu povrnitev škode
žrtvam ali zanje, kar vključuje vrnitev v prejšnje stanje,
nadomestilo in rehabilitacijo.
Sodišče lahko, če je to primerno, odredi povrnitev škode s
posredovanjem skrbniškega sklada, predvidenega v 79. členu.

(b) v vseh drugih okoliščinah:
(i)

odredi razkritje ali

(ii)

v obsegu, v katerem ne odredi razkritja, sprejme
glede na okoliščine zadeve sklep o tem, ali določeno
dejstvo obstaja ali ne.
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4. Pri izvajanju pooblastil po tem členu lahko Sodišče, potem ko
je oseba obsojena za kaznivo dejanje v pristojnosti Sodišča,
ugotovi, ali je treba uveljaviti ukrepe po prvem odstavku 93.
člena, da bi odredba, ki jo lahko izda po tem členu, začela
učinkovati.

78. člen
Odmera kazni
1. Sodišče pri odmeri kazni v skladu s Pravili o postopku in
dokazih upošteva dejavnike, kot so teža kaznivega dejanja
in osebne okoliščine obsojenca.

5. Država pogodbenica uveljavi odločitev po tem členu, kot da
bi za ta člen veljale določbe 109. člena.

2. Sodišče pri izrekanju kazni zapora odšteje čas, ki ga je
obsojenec predhodno preživel v priporu v skladu z odredbo
Sodišča. Sodišče lahko odšteje tudi čas, za katerega je bila
obsojencu odvzeta prostost kako drugače v zvezi z
ravnanjem, ki je podlaga tega kaznivega dejanja.

6. Nobena določba tega člena se ne sme razlagati, kot da posega
v pravice žrtev po notranjem ali mednarodnem pravu.
76. člen
Izrekanje kazni

3. Če je bila oseba obsojena za več kaznivih dejanj, Sodišče
izreče kazen za vsako kaznivo dejanje in enotno kazen, ki
določa skupno obdobje zapora. To obdobje ne sme biti krajše
od najvišje posamezne izrečene kazni in ne daljše od 30 let
ali pa je enotna kazen dosmrtni zapor v skladu s
pododstavkom (b) prvega odstavka 77. člena.

1. V primeru obsodbe obravnavni senat odmeri ustrezno kazen
ob upoštevanju med sojenjem predloženih dokazov in danih
stališč, pomembnih za izrek kazni.
2. Razen v primeru iz 65. člena in pred koncem sojenja
obravnavni senat v skladu s Pravili o postopku in dokazih na
svojo pobudo lahko opravi, na zahtevo tožilca ali obtoženca
pa mora opraviti nadaljnje zaslišanje, da pridobi dodatne
dokaze ali stališča, pomembna za izrek kazni.

79. člen
Skrbniški sklad
1. Skupščina držav pogodbenic s sklepom ustanovi skrbniški
sklad v korist žrtev kaznivih dejanj, ki so v pristojnosti Sodišča
in njihovih družin.

3. V zadevah iz drugega odstavka se navedbe po 75. členu
obravnavajo na nadaljnjem zaslišanju iz drugega odstavka,
in če je potrebno, še na katerem koli dodatnem zaslišanju.

2. Sodišče lahko odredi, da se denar in drugo premoženje, ki ga
zbere z denarnimi kaznimi ali odvzemom premoženja, z
odredbo Sodišča prenese na skrbniški sklad.

4. Kazen se izreče javno, in če je mogoče, v navzočnosti
obtoženca.

3. Skupščina držav pogodbenic določi merila za upravljanje
skrbniškega sklada.
80. člen
Neposeaanie v izrekanje kazni in notranje pravo
držav

7. DEL

Nobena določba v tem delu statuta ne vpliva na izrekanje kazni,
predpisanih po notranjem pravu držav, ali na uporabo njihovih
zakonov, ki ne predvidevajo kazni, predpisane v tem delu.

KAZNI
77. člen
Vrste kazni
1. Ob upoštevanju 110. člena lahko Sodišče izreče osebi,
obsojeni za kaznivo dejanje po 5. členu tega statuta, eno od
teh kazni:

8. DEL

(a) zapor za določeno število let, ki ne sme biti daljši od 30
let, ali

PRITOŽBA IN REVIZIJA

(b) dosmrtni zapor, če je upravičen zaradi izjemne teže
kaznivega dejanja in osebnih okoliščin obsojenca.

81. člen
Pritožba zoper oprostilno ali obsodilno sodbo ali zoper
kazen

2. Poleg zapora lahko Sodišče odredi:

1. Zoper sodbo po 74. členu je dopustna pritožba v skladu s
Pravili o postopku in dokazih:

(a) denarno kazen v skladu z merili, predvidenimi v Pravilih o
postopku in dokazih,

(a) Tožilec se lahko pritoži iz teh razlogov:

(b) odvzem premoženjske koristi, premoženja in sredstev,
ki izvirajo neposredno ali posredno iz tega kaznivega
dejanja, brez poseganja v pravice tretjih dobrovemih
oseb.
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(i) kršitev določb o postopku,
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(b) odločitev, ki dovoljuje ali zavrača izpustitev osebe, proti
kateri poteka preiskava ali pregon,

(ii) zmotna ugotovitev dejstev ali
(iii) kršitev uporabnega prava.

(c) odločitev predobravnavnega senata, da deluje na svojo
lastno pobudo po tretjem odstavku 56. člena,

(b) Obsojenec ali tožilec v njegovem imenu se lahko pritoži
iz teh razlogov:
(i)

kršitev določb o postopku,

(ii)

zmotna ugotovitev dejstev,

(iii)

kršitev uporabnega prava ali

(iv)

iz drugega razloga, ki vpliva na poštenost ali
pravilnost postopka ali odločitve.

(d) odločitev, ki vključuje vprašanje, ki bi bistveno vplivalo na
pravično in hitro vodenje postopka ali na izid sojenja, in bi,
če bi ga pritožbeni senat takoj rešil, po mnenju
predobravnavnega ali obravnavnega senata lahko
bistveno pospešila postopek.
2. Določena država ali tožilec se lahko na odločitev
predobravnavnega senata po pododstavku (d) tretjega
odstavka 57. člena pritožita z dovoljenjem predobravnavnega
senata. Pritožba se obravnava po hitrem postopku.

2. (a) Tožilec ali obsojenec se lahko v skladu s Pravili o postopku
in dokazih pritoži zoper kazen zaradi nesorazmerja med
kaznivim dejanjem in kaznijo.

3. Pritožba sama po sebi nima odložilnega učinka, razen če to
na zahtevo odredi pritožbeni senat v skladu s Pravili o
postopku in dokazih.

(b) Če v zvezi s pritožbo zoper kazen Sodišče meni, da
obstajajo razlogi, zaradi katerih bi se obsodba lahko v
celoti ali delno razveljavila, lahko pozove tožilca in
obsojenca, da predložita razloge po pododstavku (a) ali
(b) prvega odstavka 81. člena, in lahko odloči o obsodbi
v skladu s 83. členom.

4. Pravni zastopnik žrtev, obsojenec ali dobroverni lastnik
premoženja, ki ga prizadene odredba po 73. členu, se lahko
pritoži zoper odredbo o povrnitvi škode, kot je predvideno v
Pravilih o postopku in dokazih.

(c) Enak postopek se uporablja, če Sodišče v zvezi s pritožbo
samo zoper obsodbo meni, da obstajajo razlogi za znižanje
kazni po pododstavku (a) drugega odstavka.

83. člen
Pritožbeni postopek

3. (a)

1. Za postopek po 81. členu in po tem členu ima pritožbeni senat
vsa pooblastila obravnavnega senata.

Razen če obravnavni senat ne odredi drugače,
obsojenec do konca pritožbenega postopka ostane v
priporu;

2. Če pritožbeni senat ugotovi, da je bil postopek, zoper katerega
je bila vložena pritožba, nepravičen, tako da je vplival na
pravilnost sodbe ali kazni, ali da je na sodbo ali kazen, zoper
katero je bila vložena pritožba, bistveno vplivala zmotna
ugotovitev dejstev ali kršitev uporabnega prava ali kršitev
določb o postopku, lahko:

(b) Če je čas, ki ga obsojenec preživi v priporu, daljši od
izrečene kazni zapora, je izpuščen, če pa se pritoži tudi
tožilec, lahko za izpustitev osebe na prostost veljajo pogoji
iz pododstavka (c):
(c) Pri oprostilni sodbi se obtoženec izpusti takoj ob
upoštevanju:
(i)

(ii)

(a) razveljavi ali spremeni sodbo ali kazen ali
(b) odredi novo sojenje pred drugim obravnavnim senatom.

v izjemnih okoliščinah in med drugim ob
upoštevanju dejanske nevarnosti pobega, teže
kaznivega dejanja, za katero je obdolžen, in
verjetnosti uspeha pritožbe, lahko obravnavni senat
na tožilčevo zahtevo zadrži osebo v priporu do
konca pritožbenega postopka;

Za te namene lahko pritožbeni senat vrne dejansko vprašanje v
obravnavo prvotnemu obravnavnemu senatu, da ga ta prouči in
mu o tem ustrezno poroča, ali pa lahko sam pridobi dokaze, da
prouči to vprašanje. Če se zoper sodbo ali kazen pritoži le
obsojenec ali tožilec v njegovem imenu, se ta ne more spremeniti
v njegovo škodo.

na odločbo obravnavnega senata po pododstavku
(c) (I) je možna pritožba v skladu s Pravili o
postopku in dokazih.

3. Če v pritožbenem postopku zoper kazen pritožbeni senat
ugotovi, da je kazen nesorazmerna s kaznivim dejanjem,
lahko kazen spremeni v skladu s 7. delom.

4. Ob upoštevanju določb pododstavkov (a) in (b) tretjega
odstavka se izvršitev sodbe ali kazni zadrži za obdobje,
dovoljeno za pritožbo, dokler traja pritožbeni postopek.

4. Pritožbeni senat sprejme sodbo z večino sodnikov in jo izreče
na javnem zasedanju. Sodba mora biti obrazložena. Če sodba
pritožbenega senata ni sprejeta soglasno, vsebuje mnenje
večine in manjšine sodnikov, sodnik pa lahko o pravnem
vprašanju da ločeno pritrdilno ali ločeno odklonilno mnenje.

82. člen
Pritožba zoper druge odločitve

5. Pritožbeni senat lahko izreče sodbo v odsotnosti osebe, ki je
oproščena ali obsojena.

1. Stranki se lahko v skladu s Pravilih o postopku in dokazih
pritožita zoper:
(a) odločitev o pristojnosti ali dopustnosti,
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84. člen
Revizija obsodbe ali kazni

9. DEL

1. Obsojenec ali po njegovi smrti zakonci, otroci, starši ali oseba,
ki je bila živa v času obtoženčeve smrti in je od njega dobila
izrecna pisna navodila, da vloži tak zahtevek, ali tožilec v
imenu obsojenca lahko vloži pri pritožbenem senatu zahtevo
za revizijo pravnomočne obsodilne sodbe ali kazni, zato ker:

MEDNARODNO SODELOVANJE IN
PRAVNA POMOČ
86. člen
Splošna obveznost sodelovanja

(a) je bil odkrit nov dokaz, ki
(i)

ni bil na voljo med sojenjem in tega ne gre v celoti ali
delno pripisati stranki, ki vlaga zahtevo, in

(ii)

je dovolj pomemben, da bi, če bi bil upoštevan na
sojenju, po vsej verjetnosti povzročil drugačno
sodbo.

Države pogodbenice morajo v skladu z določbami tega statuta v
polni meri sodelovati s Sodiščem pri preiskavi in pregonu kaznivih
dejanj v pristojnosti Sodišča.
87. člen
Zahteve za sodelovanje: splošne določbe

(b) je bilo pozneje ugotovljeno, da je bil odločilni dokaz, ki je
bil upoštevan na sojenju in od katerega je odvisna
obsodba, lažen, ponarejen ali predrugačen;

1. (a) Sodišče je pooblaščeno zahtevati sodelovanje držav
pogodbenic. Zahteve pošilja po diplomatski poti ali na drug
ustrezen način, kot ga lahko določi vsaka država
pogodbenica ob ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu.

(c) je en ali več sodnikov, ki so sodelovali pri obsodbi ali pri
potrditvi obtožnice, v tem primeru zelo neprimerno ali
nevestno ravnal ali hudo kršil svoje dolžnosti do take
mere, da se ta sodnik ali sodniki upravičeno odstavijo s
funkcije po 46. členu.

Država pogodbenica pozneje spremeni način pošiljanja v skladu
s Pravili o postopku in dokazih.
(b) Če je ustrezno, se smejo ne glede na določbe
pododstavka (a) zahteve poslati tudi prek Mednarodne
organizacije kriminalistične policije ali kakšne druge
ustrezne regionalne organizacije.

2. Pritožbeni senat zavrne zahtevo, če jo šteje za neutemeljeno.
Če ugotovi, da je zahteva vsebinsko utemeljena, lahko, če je
ustrezno:
(a) ponovno skliče prvotni obravnavni senat,

2. Zahteve za sodelovanje in vsi priloženi dokumenti morajo biti
v uradnem jeziku zaprošene države ali v enem od delovnih
jezikov Sodišča ali pa jim mora biti priložen prevod v enega
od teh jezikov v skladu z izbiro te države ob ratifikaciji,
sprejetju, odobritvi ali pristopu.

(b) sestavi nov obravnavni senat ali
(c) obdrži zadevo v svoji pristojnosti
z namenom, da po zaslišanju strank na način, določen v Pravilih
0 postopku in dokazih, odloči, ali bi bilo treba sodbo revidirati.

Poznejše spremembe te izbire morajo biti v skladu s Pravili o
postopku in dokazih.
3. Zaprošena država ohrani zaupnost zahteve za sodelovanje
in vseh zahtevi priloženih dokumentov, razen v obsegu, v
katerem je razkritje nujno potrebno za nujno izpolnitev zahteve.

85. člen
Nadomestilo Škode osebi. ki ji je bila odvzeta prostost
ali je bila obsojena

4. V zvezi z zahtevo za pomoč, predloženo po 9. delu, sme
Sodišče sprejeti ukrepe, vključno z ukrepi varovanja
informacij, kot so potrebni za zagotovitev varnosti ali dobrega
telesnega ali duševnega počutja žrtev, morebitnih prič in
njihovih družin. Sodišče lahko zahteva, da se vsaka
informacija, ki je dana na voljo v skladu s tem delom, predloži
in obravnava na način, ki zavaruje varnost in dobro telesno
ali duševno počutje žrtev, morebitnih prič in njihovih družin.

1 • Oseba, ki je bila žrtev nezakonitega prijetja ali pridržanja, ima
izvršljivo pravico do nadomestila.
2.' Če je bila oseba s pravnomočno sodbo obsojena za kaznivo
dejanje in je bila obsodba pozneje spremenjena zaradi novega
ali novo odkritega dejstva, ki prepričljivo kaže na sodno zmoto,
se osebi, ki je utrpela kazen kot posledico take obsodbe,
povrne škoda v skladu z zakonom, razen če se dokaže, da
gre nerazkritje nepoznanega dejstva v celoti ali delno pripisati
tej osebi.

5. (a) Sodišče sme povabiti državo, ki ni pogodbenica tega
statuta, da zagotovi pomoč iz tega dela na podlagi
dogovora ad hoc, sporazuma s to državo ali na drugi
ustrezni podlagi.

3. V izjemnih okoliščinah, če Sodišče odkrije prepričljiva dejstva,
ki kažejo na hudo in očitno sodno zmoto, lahko po lastni
presoji osebi, ki so jo izpustili iz pripora na podlagi
pravnomočne oprostilne sodbe ali prenehanja postopka iz
tega razloga, dodeli nadomestilo v skladu z merili, predvidenimi
v Pravilih o postopku in dokazih.
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(b) Če država, ki ni pogodbenica tega statuta in sklene
dogovor ad hoc ali sporazum s Sodiščem, pa ne sodeluje
v skladu z zahtevami iz takega dogovora ali sporazuma,
sme Sodišče o tem obvestiti Skupščino držav pogodbenic
ali Varnostni svet, če je ta predložil zadevo Sodišču.
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6. Sodišče sme za informacije ali dokumente prositi katero koli
medvladno organizacijo. Sodišče lahko prosi tudi za druge
oblike sodelovanja in pomoči, o katerih se dogovori s tako
organizacijo in ki so v skladu z njeno pristojnostjo ali nalogami
in pooblastili.

4. Če v zaprošeni državi proti iskani osebi poteka postopek ali
ta oseba prestaja kazen za drugo kaznivo dejanje, kot je
tisto, za katero Sodišče zahteva predajo, se zaprošena
država po odločitvi, da ugodi zahtevi, posvetuje s Sodiščem.

7. Če država pogodbenica v nasprotju z določbami tega statuta
ne ravna v skladu z zahtevo Sodišča za sodelovanje ter s
tem prepreči Sodišču opravljanje njegovih nalog in pooblastil
po tem statutu, sme Sodišče to ugotoviti in zadevo predložiti
Skupščini držav pogodbenic ali Varnostnemu svetu, če je ta
predložil zadevo Sodišču.

90. člen
Hkratne zahteve
1. Država pogodbenica, ki prejme zahtevo Sodišča za predajo
osebe po 89. členu in če prejme tudi zahtevo druge države za
izročitev iste osebe za isto ravnanje, ki je podlaga kaznivega
dejanja, za katero Sodišče zahteva predajo osebe, o tem
uradno obvesti Sodišče in državo prosilko.

88. člen
Zagotovitev postopkov v notranjem pravu

2. Kadar je država prosilka država pogodbenica, da zaprošena
država prednost zahtevi Sodišča, če:

Države pogodbenice zagotovijo, da so v njihovem notranjem pravu
na voljo postopki za vse oblike sodelovanja, navedene v tem
delu.

(a) je Sodišče v skladu z 18. in 19. členom odločilo, da je
zadeva, v zvezi s katero se zahteva predaja, dopustna,
ta odločitev pa upošteva preiskavo ali pregon, ki ga je
opravila država prosilka v zvezi s svojo zahtevo za
izročitev, ali

89. člen
Predaja oseb Sodišču

(b) Sodišče odloči, kot je opisano v pododstavku (a), na
podlagi uradnega obvestila zaprošene države po prvem
odstavku.

1. Sodišče lahko pošlje zahtevo za prijetje in predajo osebe
skupaj s priloženim gradivom iz 91. člena vsaki državi, na
ozemlju katere je ta oseba, in državo zaprosi za sodelovanje
pri prijetju in predaji take osebe. Države pogodbenice ravnajo
skladno z zahtevami za prijetje in predajo skladno z določbami
tega dela in postopkom po svojem notranjem pravu.

3. Kadar Sodišče ni odločilo po pododstavku (a) drugega
odstavka, lahko zaprošena država po lastni presoji, dokler
Sodišče ne odloči po pododstavku (b) drugega odstavka,
nadaljuje z obravnavo zahteve države prosilke za izročitev,
vendar osebe ne sme izročiti, dokler Sodišče ne odloči, da
zadeva ni dopustna. Sodišče odloča po hitrem postopku.

2. Če se oseba, za katero se zahteva predaja, pritoži na
domačem sodišču na podlagi načela ne bis in idem. kot je
določeno v 20. členu, se zaprošena država takoj posvetuje s
Sodiščem, da ugotovi, ali je bila sprejeta ustrezna odločitev o
dopustnosti. Če je zadeva dopustna, zaprošena država
nadaljuje z izpolnitvijo zahteve. Če odločanje o dopustnosti
še ni končano, lahko zaprošena država zadrži izpolnitev
zahteve za predajo osebe, dokler Sodišče ne odloči o
dopustnosti.

4. Če država prosilka ni pogodbenica tega statuta, da zaprošena
država, če izročitev osebe državi prosilki ni njena mednarodna
obveznost, prednost zahtevi Sodišča za predajo, če je
Sodišče odločilo, da je zadeva dopustna.
5. Če za zadevo iz četrtega odstavka Sodišče ni odločilo, da je
dopustna, lahko zaprošena država po lastni presoji nadaljuje
z obravnavo zahteve za izročitev, ki jo je predložila država
prosilka.

3. (a) Država pogodbenica v skladu s svojim notranjim
procesnim pravom dovoli prevoz osebe, ki jo predaja
Sodišču druga država, čez svoje ozemlje, razen kadar bi
tranzit skozi to državo oviral ali zavlačeval predajo.

6. Kadar se uporablja četrti odstavek, zaprošena država pa
ima obstoječo mednarodno obveznost, da izroči osebo državi
prosilki, ki ni pogodbenica tega statuta, zaprošena država
odloči, ali bo predala osebo Sodišču ali jo izročila drživi
prosilki. Pri odločanju zaprošena država upošteva vse za
zadevo pomembne dejavnike, med njimi:

(b) Zahteva Sodišča za tranzit se predloži v skladu s 87.
členom. Zahteva vsebuje:

1

(i)

opis osebe, ki se prevaža,

(ii)

kratko navedbo dejstev zadeve in njihovo pravno
označitev in

(iii)

nalog za prijetje in predajo.

(a) datume posameznih zahtev,
(b) interese države prosilke, med drugim, če je pomembno,
tudi to, ali je bilo kaznivo dejanje storjeno na njenem
ozemlju ter katero državljanstvo imajo žrtve in oseba za
katero se zahteva izročitev oziroma predaja, in

(c) Oseba, ki se prevaža, mora biti med tranzitom pod
nadzorom.

(c) možnostjo poznejše predaje med Sodiščem in državo
prosilko.

(d) Dovoljenje ni potrebno, če se uporablja prevoz z letalom
in pristanek na ozemlju države tranzita ni predviden.

7. Kadar država pogodbenica, ki prejme zahtevo Sodišča za
predajo osebe, prejme tudi zahtevo katere koli države za
izročitev iste osebe zaradi ravnanja, ki ni kaznivo dejanje, za
katero Sodišče zahteva predajo osebe:

(e) Ob nepredvidenem pristanku na ozemlju države tranzita
lahko ta država od Sodišča zaprosi za zahtevo za tranzit
iz pododstavka (b). Država tranzita pridrži osebo, ki se
prevaža, dokler ne prejme zahteve za tranzit in se tranzit
ne izvede pod pogojem, da pridržanje za te namene ne
sme trajati več kot 96 ur po nepredvidenem pristanku,
razen če zahteve ne prejme v tem času.
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(a) zaprošena država da prednost zahtevi Sodišča, če nima
obstoječe mednarodne obveznosti, da izroči osebo državi
prosilki,
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(b) če ima zaprošena država obstoječo mednarodno
obveznost, da izroči osebo državi prosilki, odloči, ali bo
predala osebo Sodišču ali jo izročila državi prosilki. Pri
tem upošteva vse za zadevo pomembne dejavnike, med
drugim tiste, ki so določeni v šestem odstavku, še posebej
pa upošteva naravo in težo obravnavanega ravnanja.

2. Zahteva za začasen odvzem prostosti se pošlje s kakršnim
koli sredstvom, ki omogoča pisni zapis, in vsebuje:

8. Kadar je na podlagi uradnega obvestila po tem členu Sodišče
odločilo, da je zadeva nedopustna, pozneje pa se zavrne tudi
izročitev državi prosilki, zaprošena država o tej odločitvi
uradno obvesti Sodišče.

(b) kratko in jedrnato navedbo kaznivih dejanj, zaradi katerih
se prijetje osebe zahteva, ter o dejstvih, ki domnevno
sestavljajo kazniva dejanja, vključno z datumom in krajem
kaznivega dejanja, če je to mogoče;

(a) podatke z opisom iskane osebe, ki zadoščajo za
ugotovitev njene istovetnosti, in podatke o tem, kje ta
oseba domnevno je,

(c) izjavo, da obstaja nalog za odvzem prostosti ali obsodilna
sodba za iskano osebo, za katero se zahteva predaja, in

91. člen
Vsebina zahteve za priietie in predajo

(d) izjavo, da bo zahteva za predajo osebe sledila.

1. Zahteva za prijetje in predajo je pisna. V nujnih primerih se
lahko zahteva pošlje s kakršnim koli sredstvom, ki omogoča
pisni zapis, pod pogojem, da se zahteva potrdi na način,
določen v pododstavku (a) prvega odstavka 87. člena.

3. Oseba, ki ji je začasno odvzeta prostost, se lahko izpusti, če
zaprošena država ni prejela zahteve za predajo in
spremljevalnih dokumentov iz 91. člena v roku, določenem v
Pravilih o postopku in dokazih. Vendar pa lahko oseba da
soglasje za predajo pred potekom tega roka, če zakonodaja
zaprošene države to dopušča. V takem primeru zaprošena
država osebo preda Sodišču v najkrajšem možnem času.

2. Kadar se zahtevata prijetje in predaja osebe, za katero je
nalog za prijetje izdal predobravnavni senat po 58. členu,
zahteva vsebuje ali ima priložene:
(a) podatke z opisom iskane osebe, ki zadoščajo za
ugotovitev njene istovetnosti, in podatke o tem, kje ta
oseba domnevno je,

4. Izpustitev iskane osebe v skladu s tretjim odstavkom ne
preprečuje poznejšega prijetja in predaje te osebe, če se
zahteva za predajo in spremljevalni dokumenti pošljejo
pozneje.

(b) kopijo naloga za prijetje in
(c) take dokumente, izjave ali podatke, kot so potrebni za
zadostitev postopkovnim zahtevam za predajo v
zaprošeni državi, pri čemer te zahteve ne smejo biti večje
od zahtev, ki veljajo za izročitev po mednarodnih pogodbah
ali dogovorih med zaprošeno državo in drugimi državami,
in so, če je to mogoče, manjše, ob upoštevanju posebne
narave Sodišča.

93. člen
Druae oblike sodelovanja
1. V skladu z določbami tega dela in po postopkih notranjega
prava države pogodbenice izpolnijo zahteve Sodišča za
pomoč pri preiskavah in pregonih, in sicer:
(a) ugotovitev istovetnosti osebe in ugotovitev kraja, kjer so
osebe ali predmeti,

3. Kadar se zahteva prijetje ali predaja že obsojene osebe,
zahteva vsebuje ali ima priložene:

(b) pridobivanje dokazov, vključno s pričevanjem pod prisego,
in predložitev dokazov, vključno z izvedenskimi mnenji in
poročili, ki jih potrebuje Sodišče;

(a) kopijo katerega koli naloga za prijetje te osebe,
(b) kopijo obsodilne sodbe,

(c) zaslišanje osebe, proti kateri teče preiskava ali pregon,

(c) podatke, iz katerih je razvidno, da je oseba, za katero se
zahteva predaja, tista, na katero se nanaša obsodilna
sodba, in

(d) vročitev dokumentov, vključno s sodnimi,
(e) omogočanje prostovoljnega prihoda oseb kot prič ali
izvedencev na Sodišču,

(d) kopijo izreka kazni, če je bila oseba, za katero se zahteva
predaja, že kaznovana, pri kazni zapora pa izjavo o dolžini
že prestane kazni in dolžini preostale kazni.

(f) začasna premestitev oseb, kot je predvideno v sedmem
odstavku,

4. Na zahtevo Sodišča se država pogodbenica posvetuje s
Sodiščem na splošno ali glede posebnih vprašanj v zvezi s
katerimi koli predpisi po njenem notranjem pravu, ki se lahko
uporabljajo po pododstavku (c) drugega odstavka. Med
posvetovanji država pogodbenica seznani Sodišče s
posebnimi zahtevami svojega notranjega prava.

(g) preiskovanje krajev ali prostorov, vključno z izkopom
trupel in preiskovanjem grobišč,
(h) hišne ali osebne preiskave in zaseg predmetov,
(i) zagotovitev spisov in dokumentov, vključno z uradnimi,
(j) varstvo žrtev in prič ter zavarovanje dokazov,

9? Člen
Začasen odvzem prostosti

(k) prepoznavanje, izsleditev in zamrznitev ali zaseg
premoženjske koristi, premoženja in sredstev ter
predmetov kaznivih dejanj zaradi morebitnega odvzema
brez poseganja v pravice dobrovernih tretjih oseb,

1. V nujnih primerih lahko Sodišče zahteva začasen odvzem
prostosti osebi, za katero se zahteva predaja, in sicer dokler
niso predloženi zahteva za predajo in spremljevalni dokumenti
k zahtevi, kot so določeni v 91. členu.
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(I) kakršna koli druga vrsta pomoči, ki ni prepovedana z
zakonodajo zaprošene države, da se olajšata preiskava
in pregon kaznivih dejanj v pristojnosti Sodišča.

s Sodiščem in drugo državo prizadeva izpolniti obe
zahtevi po potrebi z odložitvijo ali z dodajanjem
pogojev eni ali drugi zahtevi.

2. Sodišče lahko zagotovi osebi, ki nastopi pred Sodiščem kot
priča ali izvedenec, da je ne bo preganjalo, pridržalo ali ji
drugače omejevalo osebne svobode za katero koli dejanje
ali opustitev dejanja storjeno, pred odhodom te osebe iz
zaprošene države.

(ii)

Če to ne uspe, se hkratni zahtevi rešita skladno z
načeli, določenimi v 90. členu.

(b) Kadar pa se zahteva Sodišča nanaša na podatke,
premoženje ali osebe, ki so po mednarodnem sporazumu
pod nadzorom tretje države ali mednarodne organizacije,
zaprošena država o tem obvesti Sodišče, to pa naslovi
svojo zahtevo na tretjo državo ali mednarodno
organizacijo.

3. Kadar je izvajanje določenega ukrepa pomoči, opisanega v
zahtevi iz prvega odstavka, v zaprošeni državi prepovedano
na podlagi obstoječega temeljnega pravnega načela, ki se
splošno uporablja, se zaprošena država nemudoma posvetuje
s Sodiščem, da poskusi rešiti zadevo. Med posvetovanjem je
treba pretehtati, ali se lahko pomoč da na drug način ali pod
določenimi pogoji. Če zadeve po posvetovanjih ni moč rešiti,
Sodišče spremeni zahtevo, kot je potrebno.

10. (a) Sodišče lahko na zaprosilo sodeluje z državo pogodbenico
in zagotovi pomoč, kadar ta vodi preiskavo ali sodi v
zvezi z ravnanjem, ki je po statutu kaznivo dejanje v
pristojnosti Sodišča ali je hudo kaznivo dejanje po
notranjem pravu države prosilke.

4. V skladu z 72. členom lahko država pogodbenica v celoti ali
deloma odkloni zahtevo za pomoč, samo če se ta nanaša na
predložitev dokumentov ali razkritje dokazov, ki se nanašajo
na njeno državno varnost.

(b) (i)

Pomoč iz pododstavka (a) med drugim vključuje:
a pošiljanje izjav, dokumentov ali drugih vrst
dokazov, pridobljenih med preiskavo ali
sojenjem, ki ga je izvedlo Sodišče, in

5. Pred odklonitvijo zahteve za pomoč po pododstavku (I) prvega
odstavka zaprošena država prouči, ali se pomoč lahko
zagotovi pod določenimi pogoji ali če se pomoč lahko zagotovi
pozneje ali na drug način, pod pogojem, da Sodišče ali tožilec,
če sprejme pomoč pod določenimi pogoji, te pogoje tudi
upošteva.

b. zaslišanje katere koli osebe, pridržane po
odredbi Sodišča.
(ii)

V primeru pomoči iz točke (i) a. pododstavka (b):

6. Če se zahteva za pomoč odkloni, zaprošena država
pogodbenica nemudoma sporoči Sodišču ali tožilcu razloge
za tako odklonitev.

a če so bili dokumenti ali druge vrste dokazov
pridobljeni s pomočjo države, je za pošiljanje
potrebno soglasje te države;

7. (a) Sodišče lahko zahteva začasno premestitev osebe, ki je
v priporu, da se ugotovi njena istovetnost ali da se pridobi
pričanje ali druga pomoč. Oseba se lahko premesti, če
sta izpolnjena dva pogoja:

b. če je izjave, dokumente ali druge vrste dokazov
zagotovila priča ali izvedenec, veljajo za tako
pošiljanje določbe 68. člena.

(i)

oseba, pravilno poučena, svobodno in zavestno
soglaša s premestitvijo in

(ii)

zaprošena država soglaša s premestitvijo pod
pogoji, o katerih se lahko dogovorita država in
Sodišče.

(c) Sodišče lahko pod pogoji iz tega odstavka ugodi zaprosilu
države, ki ni pogodbenica statuta za pomoč po tem
odstavku.
94. člgn
Odložitev izpolnitve zahteve zaradi tekoče preiskave
ali pregona

(b) Oseba, ki se premešča, ostane v priporu. Ko je namen
premestitve dosežen, Sodišče brez odlašanja vrne osebo
zaprošeni državi.

1. Če bi takojšnja izpolnitev zahteve ovirala tekočo preiskavo
ali pregon za zadevo, ki ni tista, na katero se nanaša zahteva,
lahko zaprošena država odloži izpolnitev zahteve za časovno
obdobje, za katero se dogovori s Sodiščem. Odložitev ne
sme biti daljša, kot je potrebno za dokončanje ustrezne
preiskave ali pregona v zaprošeni državi. Pred sprejetjem
odločitve za odložitev naj zaprošena država prouči, ali se
lahko pomoč pod določenimi pogoji zagotovi takoj.

8. (a) Sodišče zagotovi zaupnost dokumentov in podatkov,
razen za potrebe preiskave in postopkov, opisanih v
zahtevi.
(b) Zaprošena država lahko po potrebi tožilcu zaupno pošlje
dokumente ali informacije. V tem primeru jih lahko tožilec
uporabi samo za pridobitev novih dokazov.

2. Če se odločitev za odložitev sprejme v skladu s prvim
odstavkom, lahko tožilec zaprosi za ukrepe za zavarovanje
dokazov v skladu s pododstavkom (j) prvega odstavka 93.
člena.

(c) Zaprošena država lahko na lastno pobudo ali na zahtevo
tožilca kasneje pristane na razkritje takih dokumentov ali
podatkov. Ti se lahko nato uporabijo kot dokazi na podlagi
določb 5. in 6. dela tega Statuta in v skladu s Pravili o
postopku in dokazih.
9. (a) (i)

95. člen
Odložitev Izpolnitve zahteve zaradi spodbijanja
dopustnosti

Če država pogodbenica od Sodišča in druge države
v skladu z mednarodno obveznostjo prejme hkratne
zahteve, ki ne pomenijo zahteve za predajo ali
izročitev, si država pogodbenica ob posvetovanju
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Kadar Sodišče obravnava spodbijanje dopustnosti v skladu z 18.
ali 19. členom, lahko zaprošena država odloži izpolnitev zahteve
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po tem delu do odločitve Sodišča, razen če Sodišče ni izrecno
odredilo, da lahko tožilec nadaljuje z zbiranjem takih dokazov v
skladu z 18. ali 19. členom.

98. člen
Sodelovanje pri odreku imuniteti in soglasju za
predajo
1. Sodišče ne sme nadaljevati z zahtevo za predajo ali zahtevo
za pomoč, ki bi od zaprošene države zahtevala, da ravna
neskladno s svojimi obveznostmi po mednarodnem pravu
glede imunitete države ali diplomatske imunitete osebe ali
premoženja tretje države, razen če lahko Sodišče najprej
zagotovi sodelovanje te tretje države za odrek imuniteti.

96. člen
Vsebina zahteve za druae oblike pomoči po 93. členu
1. Zahteva za druge oblike pomoči, navedene v 93. členu, je
pisna. V nujnih primerih se lahko zahteva pošlje s kakršnim
koli sredstvom, ki omogoča pisni zapis, pod pogojem, da se
zahteva potrdi tako, kot je določeno v pododstavku (a) prvega
odstavka 87. člena.

2. Sodišče ne sme vztrajati pri zahtevi za predajo, ki bi od
zaprošene države zahtevala, da ravna neskladno s svojimi
obveznostmi po mednarodnih sporazumih, po katerih je
potrebno soglasje države pošiljateljice za predajo osebe iz te
države Sodišču, razen če lahko Sodišče najprej zagotovi
sodelovanje države pošiljateljice pri soglasju za predajo.

2. Zahteva vsebuje oziroma so ji priloženi:
(a) kratka in jedrnata izjava o namenu zahteve in iskani
pomoči, vključno s pravno podlago in razlogi za zahtevo,
(b) čim podrobnejši podatki o tem, kje oseba je, ali o njeni
istovetnosti ali o kraju, ki ga je treba najti ali ugotoviti, da bi
zagotovili iskano pomoč,

99. člen
Izpolnitev zahtev do 93. in 96. členu

(d) razlogi in podrobnosti v zvezi s postopkom ali pogoji, ki jih
je treba upoštevati,

1. Zahteve za pomoč se izpolnijo v skladu z ustreznim
postopkom po pravu zaprošene države, in če po tem pravu
to ni prepovedano, na način, ki je v zahtevi določen, vključno
z upoštevanjem v zahtevi navedenih postopkov, ali z
dovoljenjem osebam, ki so v zahtevi navedene, da so navzoče
in sodelujejo v postopku izvrševanja.

(e) take informacije, kot so morda potrebne po pravu
zaprošene države za izpolnitev zahteve, in

2. Pri nujni zahtevi se na zahtevo Sodišča dokumenti ali dokaži,
pridobljeni v odgovor, pošljejo takoj.

(f) druge ustrezne informacije za zagotovitev iskane pomoči.

3. Odgovori zaprošene države se pošljejo v izvirnem jeziku in
obliki.

(c) kratka in jedrnata izjava o bistvenih dejstvih, ki so podlaga
za zahtevo,

3. Na zahtevo Sodišča se država pogodbenica z njim posvetuje
na splošno ali glede posebnih vprašanj v zvezi s katerimi koli
zahtevami po njenem notranjem pravu, ki se utegnejo
uporabljati po pododstavku (e) drugega odstavka. Med
posvetovanji država pogodbenica seznani Sodišče s
posebnimi zahtevami svojega notranjega prava.

4. Ne glede na druge člene v tem delu sme tožilec izpolniti
zahtevo neposredno na ozemlju neke države, če je to
potrebno za uspešno izpolnitev zahteve in če je to možno
izvesti brez prisilnih ukrepov, predvsem z razgovorom z
osebo in pridobitvijo dokazov od nje na prostovoljni podlagi, in
to tudi brez navzočnosti organov oblasti zaprošene države
pogodbenice, če je to bistveno za izpolnitev zahteve, sme pa
opraviti tudi ogled javnega kraja ali drugega javnega prostora,
ne da bi ga spreminjal, in sicer lahko tako ravna:

4. Kadar je to ustrezno, se določbe tega člena uporabljajo tudi
glede zaprosil Sodišču za pomoč.
97. člen
Posvetovanja

(a) če je zaprošena država pogodbenica država, na ozemlju
katere je bilo domnevno storjeno kaznivo dejanje in je bila
ugotovljena dopustnost po 18. ali 19. členu, lahko tožilec
neposredno izpolni tako zahtevo po vseh možnih
posvetovanjih z zaprošeno državo pogodbenico;

Kadar država pogodbenica prejme zahtevo po tem delu, v zvezi
njo pa odkrije težave, ki utegnejo ovirati ali preprečiti izpolnitev
zahteve, se ta država brez odlašanja posvetuje s Sodiščem, da
bi rešila zadevo. Take težave so med drugim:
2

(b) v drugih primerih lahko tožilec izpolni tako zahtevo po
posvetovanjih z zaprošeno državo pogodbenico in ob
upoštevanju vseh razumnih pogojev ali pomislekov, ki jih
ima ta država pogodbenica. Če država pogodbenica
ugotovi težave pri izpolnitvi zahteve po tem pododstavku,
se brez odlašanja posvetuje s Sodiščem, da reši zadevo.

(a) nezadostni podatki za izpolnitev zahteve,
(b) pri zahtevi za predajo dejstvo, da kljub največjim
prizadevanjem ni moč ugotoviti, kje je oseba, za katero
se zahteva predaja, ali pa je opravljena preiskava
pokazala, da oseba v zaprošeni državi zagotovo ni tista,
ki je imenovana v nalogu, ali

5. Določbe, ki dovoljujejo osebi, ki jo Sodišče zasliši ali preiskuje
v skladu z 72. členom, da se sklicuje na omejitve, namenjene
preprečitvi razkritja zaupnih podatkov v zvezi z obrambo ali
varnostjo države, se uporabljajo tudi za izpolnjevanje zahtev
za pomoč po tem členu.

(c) dejstvo, da bi izpolnitev zahteve v tej obliki zahtevala od
zaprošene države kršitev pred tem obstoječe pogodbene
obveznosti do druge države.
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100 člen
Stroški

10. DEL

1. Običajne stroške za izpolnitev zahtev na ozemlju zaprošene
države krije ta država, razen naslednjih, ki jih krije Sodišče:

IZVRŠEVANJE

(a) stroški, povezani s potovanjem in varnostjo prič in
izvedencev ali s premestitvijo oseb, ki jim je bila odvzeta
prostost po 93. členu,

103. člen
Vloaa držav pri izvrševanju kazni zapora
1. (a) Kazen zapora se prestaja v državi, ki jo določi Sodišče s
seznama držav, ki so Sodišču izrazile svojo pripravljenost,
da sprejmejo obsojence.

(b) stroški prevajanja, tolmačenja in prepisovanja,
(c) potni stroški in dnevnice sodnikov, tožilca, namestnikov
tožilca, tajnika sodišča, namestnika tajnika sodišča in
osebja katerega koli organa Sodišča,

(b) Ko država izrazi svojo pripravljenost, da sprejme
obsojence, lahko za to postavi pogoje, ki jih potrdi Sodišče
in so v skladu s tem delom statuta.

(d) stroški izvedenskih mnenj ali poročil, ki jih zahteva
Sodišče,

(c) Država, ki je v posameznem primeru določena, takoj
obvesti Sodišče, ali sprejme njegovo odločitev.

(e) stroški, povezani s prevozom osebe, ki jo Sodišču predaja
država pridržanja,

2. (a) Država izvrševanja uradno obvesti Sodišče o katerih
koli okoliščinah, vključno z izpolnjevanjem vseh pogojev,
dogovorjenih v skladu s prvim odstavkom, ki bi lahko
pomembno vplivali na pogoje ali obseg kazni zapora.
Sodišče je treba o vseh takih znanih ali predvidljivih
okoliščinah uradno obvestiti vsaj 45 dni vnaprej. V tem
času država izvrševanja ne ukrene ničesar, kar bi lahko
vplivalo na njene obveznosti po 110. členu.

(f) po posvetovanjih tudi izredni stroški, ki bi lahko nastali
zaradi izpolnjevanja zahteve.
2. Določbe prvega odstavka se lahko ustrezno uporabljajo za
zaprosila držav pogodbenic Sodišču. V tem primeru Sodišče
krije običajne stroške izpolnitve.
101. člen
Pravilo specialnosti

(b) Če se Sodišče ne more strinjati z okoliščinami, navedenimi
v pododstavku (a), uradno obvesti državo izvrševanja in
nadaljuje s postopkom v skladu s prvim odstavkom 104.
člena.

1. Proti osebi, predani Sodišču v skladu s tem statutom, se ne
sme uvesti postopek, oseba se ne sme kaznovati ali pripreti
zaradi ravnanja pred predajo, razen za ravnanje, ki je podlaga
kaznivih dejanj, zaradi katerih je bila ta oseba predana.

3. Ob presojanju o določitvi v skladu s prvim odstavkom Sodišče
upošteva:

2. Sodišče lahko zahteva od države, ki mu je osebo predala, da
se odreče zahtevam iz prvega odstavka, in po potrebi Sodišče
zagotovi dodatne podatke v skladu z 91. členom. Države
pogodbenice so pristojne, da se v korist Sodišča odrečejo
svojim zahtevam in bi si morale za to prizadevati.

(a) načelo, da bi morale biti države pogodbenice enako
odgovorne za izvrševanje kazni zapora v skladu z načeli
pravične porazdelitve, kot je to določeno v Pravilih o
postopku in dokazih;
(b) uporabo splošno sprejetih mednarodnih pogodbenih
standardov o ravnanju z zaporniki;

102. člen
Uporaba izrazov

(c) stališča obsojenca in

V tem statutu:

(d) državljanstvo obsojenca;

(a) "predaja" pomeni, da država preda osebo po tem statutu
Sodišču,

(e) druge dejavnike, ki se nanašajo na okoliščine kaznivega
dejanja ali na obsojenca ali učinkovito izvrševanje kazni,
ki so primerni za določitev države izvrševanja.

(b) "izročitev" pomeni, da ena država preda osebo drugi
državi, kot je določeno v mednarodni pogodbi, konvenciji
ali notranji zakonodaji.
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4. Če po prvem odstavku ni določena nobena država, se kazen
zapora prestaja v zaporu, ki ga da na voljo država gostiteljica
v skladu s pogoji, določenimi v sporazumu o sedežu,
navedenem v drugem odstavku 3. člena. V takem primeru
Sodišče krije stroške, ki nastanejo pri izvrševanju kazni
zapora.
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104. člen
Sprememba določitve države izvrševanja

2. Sodišče odloča o zadevi po zaslišanju obsojenca.
3. Prvi odstavek se preneha uporabljati, če obsojenec
prostovoljno ostane na ozemlju države izvrševanja več kot
30 dni, potem ko je v celoti prestal kazen, ki mu jo je naložilo
Sodišče, ali če se vrne na ozemlje te države, potem ko ga je
zapustil.

1. Sodišče lahko kadar koli odloči, da se obsojenec premesti v
zapor druge države.
2. Obsojenec lahko kadar koli zaprosi Sodišče za premestitev
iz države izvrševanja.

109. člen
Izvrševanje denarnih kazni in ukrepov odvzema

105. člen
Izvrševanje kazni

1. Države pogodbenice izvršijo denarne kazni ali odvzeme, ki
jih v skladu s 7. delom odredi Sodišče, brez vpliva na pravice
dobrovernih tretjih oseb ter v skladu s postopkom svojega
notranjega prava.

1. Ob upoštevanju pogojev, ki jih je država morda že določila v
skladu s pododstavkom (b) prvega odstavka 103. člena, je
kazen zapora zavezujoča za države pogodbenice, ki je
nikakor ne smejo spreminjati.
2. Samo Sodišče ima pravico, da odloča o kakršni koli pritožbi
ali zahtevi za revizijo. Država izvrševanja ne sme ovirati
obsojenca pri vložitvi take vloge.

2. Če država pogodbenica ne more izvršiti naloga za odvzem,
sprejme ukrepe za povrnitev vrednosti premoženjske koristi,
premoženja ali sredstev, za katere je Sodišče odredilo odvzem,
ne da bi to vplivalo na pravice dobrovernih tretjih oseb.

106. člen
Nadziranje izvrševanja kazni in pogojev kazni zapora

3. Premoženje ali premoženjska korist od prodaje nepremičnin
oziroma od prodaje drugega premoženja, ki ga pridobi država
pogodbenica zaradi izvršitve sodbe Sodišča, se prenese na
Sodišče.

1. Sodišče nadzira izvrševanje kazni zapora, ki mora biti v
skladu s splošno sprejetimi mednarodnimi pogodbenimi
standardi o ravnanju z zaporniki.

110. člen
Odločanje Sodišča o omilitvi kazni

2. Pogoje kazni zapora ureja pravo države izvrševanja in so v
skladu s splošno sprejetimi mednarodnimi pogodbenimi
standardi o ravnanju z zaporniki; ti pogoji nikakor ne smejo
biti bolj ali manj ugodni kot tisti, ki so na voljo zapornikom,
obsojenim za podobna kazniva dejanja v državi izvrševanja.

1. Država izvrševanja ne sme izpustiti zapornika pred iztekom
kazni, ki jo je izreklo Sodišče.
2. Samo Sodišče ima pravico odločati o omilitvi kazni; o tem
odloči po zaslišanju obsojenca.

3. Komuniciranje med obsojencem in Sodiščem je neovirano in
zaupno.

3. Ko obsojenec prestane dve tretjini kazni ali 25 let pri kazni
dosmrtnega zapora, Sodišče preveri kazen, da bi odločilo, ali
naj se omili. Tako preverjanje pred tem ni mogoče.

107. člen
Premestitev osebe po prestani kazni

4. Pri preverjanju po tretjem odstavku lahko Sodišče omili kazen,
če ugotovi enega ali več naslednjih dejavnikov:

1. Po prestani kazni je lahko oseba, ki ni državljanka države
izvrševanja, v skladu s pravom te države premeščena v
državo, ki jo mora sprejeti, ali v drugo državo, ki s tem soglaša,
pri tem pa je treba upoštevati želje osebe, ki naj bo premeščena
v to državo, razen če država izvrševanja tej osebi dovoli, da
ostane na njenem ozemlju.

(a) zgodnjo in nenehno pripravljenost osebe, da sodeluje s
Sodiščem pri njegovih preiskavah in pregonih;
(b) prostovoljno pomoč osebe pri omogočanju izvrševanja
sodb in odredb Sodišča v drugih primerih, zlasti pa pomoč
pri ugotavljanju, kje so sredstva, za katere veljajo odredbe
o denarni kazni, odvzemu ali odškodnini, ki bi lahko bila
uporabljena v korist žrtev, ali

2. Če nobena država ne krije stroškov, ki nastanejo ob
premestitvi osebe v drugo državo v skladu s prvim
odstavkom, take stroške krije Sodišče.

(c) druge dejavnike, ki kažejo na jasno in pomembno
spremembo okoliščin, zadostno, da upraviči omilitev
kazni, kot je določeno v Pravilih o postopku in dokazih.

3. Ob upoštevanju določb 108. člena lahko država izvrševanja
v skladu s svojim notranjim pravom tudi izroči ali drugače
preda osebo državi, ki je izročitev ali predajo osebe zahtevala
za sojenje ali izvršitev sodbe.

5. Če Sodišče pri prvem začetnem preverjanju po tretjem
odstavku ugotovi, da omilitev kazni ni primerna, kasneje
preverja omilitev kazni v takih presledkih in ob uporabi takih
meril, kot so predvidena v Pravilih o postopku in dokazih.

108. člen
Omejitev pregona aH kaznovanja za druaa kazniva
dejanja

111 člen
Pobeg

1. Obsojenci v varstvu države izvrševanja se ne smejo
preganjati ali kaznovati ali izročiti tretji državi za kakršno koli
ravnanje, storjeno pred njegovo premestitvijo v državo
izvrševanja, razen če je tak pregon, kaznovanje ali Izročitev
odobrilo Sodišče na zahtevo države izvrševanja.
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Če obsojenec pobegne iz zapora ter zbeži iz države izvrševanja,
lahko ta država po posvetovanju s Sodiščem zahteva od države,
v kateri je oseba, da jo preda v skladu z veljavnimi dvostranskimi
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ali mnogostranskimi dogovori, ali pa zaprosi Sodišče, da zahteva
predajo osebe v skladu z 9. delom. Sodišče lahko odredi, da se
oseba vrne državi, v kateri je prestajala kazen, ali pošlje drugi
državi, ki jo določi Sodišče.

statutu, skliče urad posebna zasedanja na lastno pobudo ali
na zahtevo ene tretjine držav pogodbenic.
7. Vsaka država pogodbenica ima en glas. V Skupščini in uradu
se stori vse, da se odloča s konsenzom. Če konsenza ni
mogoče doseči in ni drugače določeno v Statutu:
(a) je treba odločitve o vsebinskih zadevah sprejemati z
dvetretjinsko večino tistih, ki so navzoči in glasujejo, pod
pogojem, da absolutna večina držav pogodbenic zadošča
za sklepčnost pri glasovanju;

11. DEL
SKUPŠČINA DRŽAV POGODBENIC

(b) se odločitve o zadevah postopka sprejemajo z navadno
večino držav pogodbenic, ki so navzoče in glasujejo.

112. člen
Skupščina držav pogodbenic

8. Država pogodbenica, ki je v zaostanku s plačilom svojih
finančnih prispevkov za kritje stroškov Sodišča, v Skupščini
in uradu nima pravice glasovanja, če je znesek njenih zaostalih
dolgov enak ali presega znesek prispevkov, ki jih dolguje za
prejšnji polni dve leti. Skupščina kljub temu lahko dovoli taki
državi pogodbenici, da glasuje v Sskupščini in uradu, če je
prepričana, daje do neplačila prišlo zaradi okoliščin, na katere
država pogodbenica ne more vplivati.

1. S tem je ustanovljena Skupščina držav pogodbenic tega
statuta. Vsaka država pogodbenica ima v Skupščini enega
predstavnika, ki ga lahko spremljajo namestniki in svetovalci.
Druge države, ki so podpisale statut ali sklepno listino, so
lahko opazovalke v Skupščini.
2. Skupščina:

9. Skupščina sprejme svoj poslovnik.

(a) obravnava oziroma sprejme priporočila pripravljalne
komisije,

10. Uradni in delovni jeziki Skupščine so jeziki Generalne
skupščine Združenih narodov.

(b) zagotovi predsedstvu, tožilcu in tajniku Sodišča
upravljavski nadzor v zvezi z delovanjem Sodišča,
(c) obravnava poročila in dejavnosti urada, ustanovljenega
v skladu s tretjim odstavkom, in v zvezi s tem ustrezno
ukrepa,

12. DEL

(d) obravnava in odloča o proračunu Sodišča,
(e) odloči, ali se v skladu s 36. členom spremeni število
sodnikov,

FINANCIRANJE

(f) v skladu s petim in sedmim odstavkom 87. člena prouči,
vsako vprašanje, ki se nanaša na nesodelovanje,

113. člen
Finančni predpisi

(g) opravlja vsako drugo nalogo v skladu s tem statutom ali
Pravili o postopku in dokazih.

Če ni drugače posebej določeno, vse finančne zadeve, ki se
nanašajo na Sodišče in zasedanja Skupščine držav pogodbenic,
vključno z njenim uradom in pomožnimi telesi, urejajo ta statut in
finančni predpisi ter poslovnik, ki ga sprejme Skupščina držav
pogodbenic.

3. (a) Skupščina ima urad, ki ga sestavljajo predsednik, dva
podpredsednika in 18 članov, ki jih izvoli Skupščina za tri
leta.
(b) Urad je predstavniško telo in upošteva zlasti pravične
geografske porazdelitve in ustrezne zastopanosti glavnih
pravnih sistemov sveta.

114. $lgn
Plačevanje stroškov
Stroški Sodišča in Skupščine držav pogodbenic, vključno z njenim
uradom in pomožnimi telesi, se plačujejo iz sredstev Sodišča.

(c) Urad se sestaja tako pogosto, kot je potrebno, vendar
vsaj enkrat letno. Pomaga Skupščini pri opravljanju njenih
dolžnosti.

115. člen
Sodstva Sodišča in Skupščine držav pogodbenic

4. Skupščina lahko po potrebi ustanovi pomožna telesa, vključno
z neodvisnim nadzornim mehanizmom za pregled, oceno in
preiskavo Sodišča, da bi povečala njegovo učinkovitost in
gospodarnost.
I
5. Predsednik Sodišča, tožilec in tajnik sodišča ali njihovi
predstavniki lahko po potrebi, sodelujejo na sestankih
Skupščine in urada.

Stroški Sodišča in Skupščine držav pogodbenic, vključno z njenim
uradom in pomožnimi telesi, kot predvideva proračun, o katerem
odloča Skupščina držav pogodbenic, se krijejo iz teh virov:
(a) odmerjenih prispevkov držav pogodbenic;
(b) sredstev, ki jih zagotovijo Združeni narodi s soglasjem
Generalne skupščine, zlasti za stroške, nastale zaradi
naznanitev Varnostnega sveta.

6. Skupščina se sestaja na sedežu Sodišča ali na sedežu
Združenih narodov enkrat letno in ima posebna zasedanja,
kadar okoliščine to zahtevajo. Če ni drugače določeno v tem
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doseči konsenza, je potrebna dvotretjinska večina držav
pogodbenic.

11 g. Člen
Prostovoljni prispevki
Ne glede na 115. člen lahko Sodišče kot dodatna sredstva prejme
in uporabi prostovoljne prispevke vlad, mednarodnih organizacij,
posameznikov, podjetij in drugih subjektov v skladu z ustreznimi
merili, ki jih sprejme Skupščina držav pogodbenic.

4. Razen kot je določeno v petem odstavku, začne sprememba
za vse države pogodbenice veljati eno leto po tem, ko je
sedem osmin teh držav deponiralo listine o ratifikaciji ali
sprejetju pri generalnem sekretarju Združenih narodov.
5. Vsaka sprememba 5., 6., 7., in 8. člena tega statuta začne
veljati za tiste države pogodbenice, ki so sprejele spremembo,
eno leto po deponiranju listin o njihovi ratifikaciji ali sprejetju.
Za državo pogodbenico, ki ni sprejela spremembe, Sodišče
ne izvaja svoje jurisdikcije za kaznivo dejanje, ki ga zajema
sprememba, če ga storijo državljani te države pogodbenice
ali če je storjeno na njenem ozemlju.

117. člen
Odmera prispevkov
Prispevki držav pogodbenic se odmerijo v skladu z dogovorjeno
lestvico deležev financiranja, ki temelji na lestvici, ki so jo sprejeli
Združeni narodi za svoj redni proračun, in je prilagojena po načelih,
na katerih ta lestvica temelji.

Dokumentacijo, knjige in račune Sodišča, vključno z letnimi
računovodskimi izkazi, letno revidira neodvisni revizor.

6. Če je spremembo sprejelo sedem osmin držav pogodbenic v
skladu s četrtim odstavkom, lahko država pogodbenica, ki ni
sprejela spremembe, s takojšnjo veljavnostjo odpove statut
ne glede na prvi odstavek 127. člena, vendar skladno z drugim
odstavkom 127. člena, z obvestilom najpozneje eno leto po
začetku veljavnosti take spremembe.

13. DEL

7. Generalni sekretar Združenih narodov razpošlje vsem
državam pogodbenicam vsako spremembo, sprejeto na
zasedanju Skupščine držav pogodbenic ali na revizijski
konferenci.

118. člen
Letna revizija

KONČNE DOLOČBE

122. člen
Spremembe institucionalnih določb

119. člen
Reševanje sporov

1. Spremembe določb Statuta, ki so izključno institucionalne,
namreč 35. člen, osmi in deveti odstavek 36. člena, 37. in 38.
člen, prva dva stavka prvega, drugi in četrti odstavek 39.
člena, četrti do deveti odstavek 42. člena, drugi in tretji
odstavek 43. člena in 44., 46., 47. in 49. člen, lahko kadar koli
ne glede na prvi odstavek 121. člena predlaga katera koli
država pogodbenica. Besedilo vsake predlagane spremembe
se predloži generalnemu sekretarju Združenih narodov ali
drugi osebi, ki jo določi Supščina držav pogodbenic, ta pa ga
takoj razpošlje vsem državam pogodbenicam in drugim, ki
sodelujejo v Skupščini.

1. Vsak spor glede sodnih nalog Sodišča se rešuje z odločitvijo
Sodišča.
2. Kateri koli drug spor med dvema ali več državami
pogodbenicami v zvezi z razlago ali uporabo tega statuta, ki
se ne reši s pogajanji v treh mesecih od njihovega začetka,
se predloži Skupščini držav pogodbenic. Skupščina lahko
sama poskuša rešiti spor ali da priporočila o nadaljnjih
sredstvih za reševanje spora, vključno z napotitvijo na
Meddržavno sodišče v skladu z njegovim statutom.

2. Spremembe po tem členu, za katere ni mogoče doseči
konsenza, sprejme Skupščina držav pogodbenic ali revizijska
konferenca z dvotretjinsko večino držav pogodbenic. Take
spremembe začnejo veljati za vse države pogodbenice šest
mesecev po tem, ko jih je sprejela skupščina oziroma
konferenca.

120- člen
Pridržki
K temu statutu niso dovoljeni nobeni pridržki.

123. člen
Revizija statuta

121. člen
Spremembe
1. Vsaka država pogodbenica lahko po sedmih let od začetka
veljavnosti tega statuta predlaga njegove spremembe.
Besedilo katere koli predlagane spremembe se pošlje
generalnemu sekretarju Združenih narodov, ki ga takoj
razpošlje vsem državam pogodbenicam.

1. Sedem let po začetku veljavnosti tega statuta skliče generalni
sekretar Združenih narodov revizijsko konferenco za
obravnavo sprememb tega statuta. Taka revizija lahko
vključuje seznam kaznivih dejanj iz 5. člena. Na konferenci
lahko sodelujejo tisti, ki sodelujejo v Skupščini držav
pogodbenic, in to pod enakimi pogoji.

2. Najmanj tri mesece od dneva uradnega obvestila naslednja
Skupščina držav pogodbenic z večino glasov tistih, ki so
navzoči in glasujejo, odloči, ali bo predlog obravnavala.
Skupščina lahko predlog obravnava sama ali skliče revizijsko
konferenco, če zadeva to upravičuje.

2. Kadar koli pozneje generalni sekretar Združenih narodov na
zahtevo države pogodbenice in za namene, določene v prvem
odstavku, skliče revizijsko konferenco, če se s tem strinja
večina držav pogodbenic.

3- Za sprejetje spremembe na zasedanju Skupščine držav
pogodbenic ali na revizijski konferenci, na kateri ni mogoče

3. Določbe tretjega do sedmega odstavka 121. člena veljajo tudi
pri sprejemanju in začetku veljavnosti katere koli spremembe
Statuta, ki se obravnava na revizijski konferenci.
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124. člen
Prehodna določba

2. Za vsako državo, ki statut ratificira, sprejme, odobri ali k
njemu pristopi po deponiranju 60. listine o ratifikaciji, sprejetju,
odobritvi ali pristopu, začne statut veljati prvi dan meseca po
šestdesetem dnevu po deponiranju listine o ratifikaciji,
sprejetju, odobritvi ali pristopu te države.

Ne glede na prvi in drugi odstavek 12. člena lahko država, ko
postane pogodbenica tega statuta, izjavi, da za obdobje sedmih
let po začetku veljavnosti statuta za posamezno državo ne
sprejme pristojnosti Sodišča glede kategorije kaznivih dejanj,
navedenih v 8. členu, kadar se za kaznivo dejanje domneva, da
so ga storili njeni državljani ali da je bilo storjeno na njenem ozemlju.
Izjava po tem členu se lahko kadar koli umakne. Določbe tega
člena se pregledajo na revizijski konferenci, sklicani v skladu s
prvim odstavkom 123 člena.

127. člen
Odpoved
1. Država pogodbenica lahko ta statut odpove z notifikacijo
generalnemu sekretarju Združenih narodov. Odpoved začne
veljati eno leto po datumu prejema notifikacije, razen če ni v
njej določen poznejši datum.

125. člen
Podpis, ratifikacija, sprejetje, odobritev ali pristop

2. Država zaradi odpovedi ni oproščena finančnih obveznosti,
ki izhajajo iz tega statuta, medtem ko je bila njegova
pogodbenica, vključno z vsemi morebitnimi že nastalimi
finančnimi obveznostmi. Njena odpoved ne vpliva na
sodelovanje s Sodiščem v zvezi s kazenskimi preiskavami
in postopki, za katere je imela država, ki je statut odpovedala,
dolžnost, da sodeluje, in so se začeli pred dnevom, ko je
začela veljati odpoved, niti na noben način ne sme vplivati na
nadaljevanje obravnave katere koli zadeve, ki jo je Sodišče
obravnavalo že pred dnem, ko je začela odpoved veljati.

1. Statut je na voljo za podpis vsem državam 17. julija 1998 v
Rimu na sedežu Organizacije združenih narodov za prehrano
in kmetijstvo. Potem bo na voljo za podpis v Rimu na
Ministrstvu za zunanje zadeve Italije do 17. oktobra 1998. Po
tem datumu Statut ostane na voljo za podpis do 31. decembra
2000 na sedežu Združenih narodov v New Yorku.
2. Statut morajo države podpisnice ratificirati, sprejeti ali odobriti.
Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri
generalnem sekretarju Združenih narodov.

128. člen
Verodostojna besedila

3. Statut je na voljo za pristop vsem državam. Listine o pristopu
se deponirajo pri generalnem sekretarju Združenih narodov.

Izvirnik tega statuta, katerega angleško, arabsko, francosko,
kitajsko, rusko in špansko besedilo je enako verodostojno, se
deponira pri generalnem sekretarju Združenih narodov, ki pošlje
vsem državam njegove overjene izvode.

12$. Člen
Začetek veljavnosti
1. Statut začne veljati prvi dan meseca po šestdesetem dnevu
od datuma deponiranja 60. listine o ratifikaciji, sprejetju,
odobritvi ali pristopu pri generalnem sekretarju Združenih
narodov.

DA BI TO POTRDILI, so podpisani, ki so jih njihove vlade za to
pravilno pooblastile, podpisali ta statut.

3. člen

4. člen

Republika Slovenija bo ob deponiranju listine o ratifikaciji Rimskega
statuta Mednarodnega kazenskega sodišča podala izjavo v zvezi
z določbo prvega odstavka 87. člena statuta, da je v Republiki
Sloveniji organ, na katerega se naslavljajo prošnje za
sodelovanje, Ministrstvo za pravosodje.

Za izvajanje statuta skrbijo Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo
za notranje zadeve in Ministrstvo za zunanje zadeve.

SESTAVLJENO v Rimu 17. julija 1998.

5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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i.

v skladu z normami pravilnega postopka, priznanega po
mednarodnem pravu, in je bil voden na način, ki vdanih okoliščinah
ni skladen z namenom privesti storilca pred sodišče. 21. člen
navaja pravo, ki ga sodišče uporablja, to so v prvi vrsti Rimski
statut, Znaki kaznivih dejanj in Pravila o postopku in dokazih, pa
tudi, če je primerno, veljavne mednarodne pogodbe ter načela in
pravila mednarodnega prava, vključno z načeli mednarodnega
prava oboroženih spopadov. Kadar to ne zadostuje pa splošna
pravila, ki izhajajo iz različnih pravnih sistemov sveta, in če je to
ustrezno, notranje pravo držav, ki bi sicer izvajala kazensko
jurisdikcijo nad določenim storilcem. Sodišče lahko uporablja tudi
pravna načela in pravila prava v skladu z razlago v svojih prejšnjih
odločitvah.

Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča (v nadaljevanju
MKS) je bil sprejet na diplomatski konferenci v Rimu 17. julija
1998, Republika Slovenija ga je podpisala 7. oktobra 1998 v Rimu.
Gre za prvo mednarodno sodišče univerzalnega značaja,
ustanovljeno s pogodbo med državami. Dve obstoječi mednarodni
kazenski sodišči (za nekdanjo Jugoslavijo in Ruando) sta namreč
ustanovljeni z resolucijo Varnostnega sveta OZN in imata tako
časovno kot materialno precej drugačno pristojnost. Zaradi vseh
hudodelstev, ki so se zgodila v preteklosti in ki se še vedno
dogajajo, je Generalna skupščina OZN določila poseben odbor,
ki je na podlagi predloga Komisije za mednarodno pravo pripravil
osnutek statuta, o katerem so potekala pogajanja na diplomatski
kodifikacijski konferenci.

Tretji del statuta je izredno pomemben za celotno delo sodišča,
saj določa temeljna načela mednarodnega kazenskega prava.
Sistemi prava in s tem tudi kazenskega prava so po svetu precej
različni in dejansko ta del določa vsaj najmanjši skupni
imenovalec, na osnovi katerega bo sodišče lahko delalo. Tako
vsebuje določbe o prepovedi kaznovanja brez določbe, da je
dejanje kaznivo (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege);
prepoveduje retroaktivnost veljavnosti glede na osebo; določa
individualno kazensko odgovornost; iz pristojnosti izloča osebe,
mlajše od 18 let. Pomemben je zlasti 27. člen, ki govori o
nerelevantnosti uradnega položaja, ter 28. člen, ki govori o
odgovornosti poveljujočega in drugih nadrejenih.

Statut sam je razdeljen na preambulo in trinajst poglavij. Prvo je
uvodno in govori o značaju, statusu in sedežu sodišča (ta bo v
Haagu).
Drugo poglavje je vsebinsko izredno pomembno, saj določa
kazniva dejanja, pravo, ki se uporablja, in pogoje za dopustnost
primera. Peti člen določa kazniva dejanja, za katera ima sodišče
Materialno pristojnost, to so genocid, hudodelstva zoper
človečnost, vojna hudodelstva in agresija. Členi 6, 7 in 8 podrobno
določajo kazniva dejanja genocida, hudodelstva zoper človečnost
in vojna hudodelstva. Vsako od teh dejanj vsebuje v posameznem
členu še posebej našteta vsa dejanja, ki spadajo v ta krog. Ob
tem velja navesti, da bo skupščina pogodbenic sprejela še
dokument Znaki kaznivih dejanj, ki bodo podrobno opisali znake
kaznivih dejanj, posledice in okoliščine, ter tako omogočali sodišču
lažjo uporabo in razlago statuta.

Četrti del je organizacijske narave, določa sestavo in upravljanje
sodišča ter volitve oziroma imenovanja. Sodišče sestavlja 18
sodnikov, neodvisni tožilec in tajnik sodišča (v okviru tajništva je
predvidena posebna enota za priče in žrtve). Sodniki delujejo v
tristopenjskih senatih: predobravnavnem, obravnavnem in
pritožbenem. Volitve sodnikov določa 36. člen statuta, ki opredeljuje
tudi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za sodnike. Vlogo in
način izvolitve tožilca določa 42. člen, medtem ko 43. določa
naloge tajnika sodišča ("registrar"). Nadalje so v tem delu
opredeljeni način dela in vodenja sodišča, osebje, Pravila sodišča
ter delovni in uradni jeziki sodišča.

V členih 11 do 14 so navedeni pogoji za to, da sodišče lahko
izvaja svojo jurisdikcijo. Po določbi 12. člena je sodišče pristojno,
če to pristojnost z ratifikacijo sprejme država, kjer se je dejanje
zgodilo ali država državljanstva domnevnega storilca. Država, ki
ni pogodbenica, lahko z izjavo sprejme tako pristojnost. Sodišče
lahko začne s postopkom po določbi 13. člena, če tožilcu situacijo,
v kateri se zdi, da so se zgodili zločini iz pristojnosti sodišča,
sporoči država pogodbenica, če mu to sporoči Varnostni svet ali
Pa tožilec lahko sam začne s postopkom, če meni, da se je eno
ali več takih kaznivih dejanj zgodilo. Posebej velja opozoriti na
določbo 17. člena, ki je bistvena za celoten statut in delo sodišča.
Gre za določbo o dopustnosti zadeve. Sodišče je namreč pristojno
*a sojenje storilcem takih dejanj le, če država, ki bi sicer izvajala
lurisdikcijo, storilcem ni sodila, ker tega noče ali ne more storiti.
Nadalje je pristojno, če država, ki bi sicer imela pristojnost, noče
aH ne more preiskati primera (npr. ščitenje določenih oseb). Če je
bilo osebi že sojeno, pa se pod posebej v 20. členu določenimi
Pogoji, ne uporablja pravilo ne bis in idem. Kadar sodišče meni,
tfa dejanje nima zadostne teže, se bo prav tako izreklo za
nepristojno. Gre torej za delovanje sodišča na načelu
komplementarnosti, o čemer govori že preambula, saj sodišče ni
nadrejeno nacionalnim sodiščem, niti ne opravlja njihove vloge,
prav tako ni pritožbeno sodišče. Je sodišče, ki nastopi takrat, ko
sodišče v državi ki bi sicer morala preganjati (torej bi normalno
izvajala sodno pristojnost) tega zaradi različnih razlogov noče ali
ne more storiti (npr. popoln razpad sistema). V tem delu je zelo
Pomembna tudi določba 20. člena, ki ureja prepoved sojenja
takrat v isti zadevi (ne bis in idem). Ponovno sojenje je možno,
vendar samo v primeru, če je bil namen prvega sojenja zaščititi
storilca pred kazensko odgovornostjo ali če postopek ni potekal

Peti del določa postopke za preiskavo in pregon, začetek postopka,
naloge in pooblastila tožilca glede preiskave, pravice oseb, proti
katerim se vodi preiskava, vlogo, pravice in obveznosti
predobravnavnega senata, izdajo naloga za aretacijo ali poziva
na sodišče, postopke za aretacijo v državi pripora, začetek
postopka pred sodiščem, potrditev obtožb pred sojenjem. Ta del
je v celoti posvečen postopkom in načinu dela v predobravnavnem
postopku, torej v času preiskave in pregona.
Šesti del določa postopek sojenja ("trial"): obveznost sojenja v
prisotnosti obtoženca (63. člen), naloge in pooblastila
Obravnavnega senata, postopek ob priznanju krivde, vsebuje
eno najpomembnejših načel v kazenskem pravu, t.j. načelo
domneve nedolžnosti, pravice obtoženca, zaščito žrtev in prič
ter način njihovega sodelovanja v postopku, pridobivanje in
obravnavo dokazov, kazniva dejanja zoper pravosodje, zaščito
podatkov, pomembnih za državno varnost, povračila žrtvam in
izrek kazni.
Na to se navezuje tudi sedmi del, ki govori o kaznih, pri čemer
določa da so kazni: kazen zapora (pri čemer ta kazen ne sme
presegati 30 let); dosmrtna zaporna kazen, če gre za tako hudo
kaznivo dejanje in take osebne okoliščine obsojenca; denarna
kazen (pravila za določanje denarne kazni bodo določala Pravila
o postopku in dokazih); zaseg dohodkov, lastnine ali premoženja.
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79. člen določa ustanovitev posebnega sklada, iz katerega se
bodo lahko črpala sredstva za povračilo žrtvam oziroma njihovim
svojcem.

tudi določbe o začetku veljavnosti, odpovedi in verodostojnih
besedilih.

Osmi del statuta določa postopek pritožbe, ki je klasičen postopek
pritožbe v kazenskem pravu. Pritoži se lahko tožilec zaradi napake
v postopku, zmotno ugotovljenega dejanskega stanja ali napačne
uporabe prava, prav tako pa se lahko iz istih razlogov pritoži
obsojenec, pri čemer ima slednji možnost pritožbe tudi iz drugih
razlogov, ki vplivajo na pravičnost in pravilnost postopka ali
odločbe. 82. člen določa postopek pritožbe zoper druge odločitve,
nadaljnji členi pa določajo postopek po pritožbi in odločitve
pritožbenega senata (ta lahko zadevo vrne v ponovno sojenje
obravnavnemu senatu, lahko skliče nov obravnavni senat ali
sam razsoja v zadevi).

II.
Ob predlogu ratifikacije Rimskega statuta je potrebno ponovno
opozoriti na to, da je bilo vprašanje fizične predaje osumljenca
oziroma obtoženca Sodišču predmet ekstenzivnega
pripravljalnega dela na rimski kodifikacijski konferenci glede na
dejstvo, da ima vrsta držav, med njimi več evropskih in tudi
latinskoameriških držav, ustavnopravno prepoved izročanja
(ekstradicije) lastnega državljana drugim državam. Rezultat
pripravljalnih del in pogajanj je, da Rimski statut to dejstvo upošteva
in zato (89. člen) uvaja termin »predaja« (»surrender«) osebe
sodišču, namesto termina »izročitev« (»extradition«) osebe.
Sprejeta terminologija temelji na interpretaciji, da gre sodelovanje
držav s Sodiščem, kot naddržavno institucijo, razumeti v
kvalitativnem (in ne samo jezikovnem) smislu, drugače kot klasično
pojmovanje o sodelovanju med državami.

Eden najpomembnejših delov statuta je deveti del, ki je izredno
pomemben tudi za bodoče delovanje sodišča, saj ne gre pozabiti,
da je sodišče mednarodna ustanova, ustanovljena z multilateralno
mednarodno pogodbo, da torej ne gre za državo, ki razpolaga s
svojim policijskim in pravosodnim sistemom. Zato bo sodišče
lahko uspešno delalo le ob pomoči in s sodelovanjem držav, tako
pogodbenic kot nepogodbenic. Tako se države pogodbenice na
podlagi določbe 86. člena zavezujejo polno sodelovati s sodiščem
pri preiskavah in pregonih kaznivih dejanj iz njegove pristojnosti.
87. člen določa splošno sodelovanje, predvsem kako sodišče
državo zaprosi oziroma od nje zahteva sodelovanje in kdaj
(zahtevo za sodelovanje naslovi sodišče po diplomatski poti na
državo pogodbenico). Države pogodbenice pa morajo zagotoviti
v svojem notranjem pravu take postopke, ki bodo omogočali
sodelovanje na podlagi tega statuta. 89. člen je eden
najpomembnejših v tem delu, saj določa način in postopek za
predajo osumljenca sodišču. Ob tem je potrebno najprej opozoriti,
da je statut uvedel nov, sui generis postopek, saj ob tem, ko
država preda sodišču osumljenca, ne gre za klasično izročitev
(ekstradicijo), kot je poznana med državami. Pri izročitvi namreč
država osumljenca izroči drugi državi, torej neki drugi državni
oblasti in v neko drugo suverenost. Prav temu se je hotel statut
izogniti, saj kot že rečeno, gre za mednarodno telo, ki nima svoje
policije ali pravosodnih organov oziroma kakršnih koli atributov
oblasti. Zato, da bi poudaril to razlikovanje, je statut uvedel termin
"predaja osumljenca" ("surrender") namesto izročitev ("extradition"). Tako razlikovanje je potrebno tudi zato, ker je v tem delu
govora tudi o situacijah, ko se za isto osebo zahteva predaja
(zahteva jo sodišče) in izročitev (zahteva jo druga država). Ta del
v določbi 90. člena namreč govori tudi o postopkih, ko sta ti dve
zahtevi podani hkrati. V tem primeru lahko država, ki je prejela
obe zahtevi (pri čemer je potrebno poudariti da se tako zahteva
za predajo sodišču kot zahteva za izročitev drugi državi nanašata
na isto osebo za isto kaznivo dejanje), lahko sodišče obvesti o
tem, da je prejela tudi zahtevo za izročitev, da prednost sodišču,
če je to določilo, da je primer pred sodiščem dopusten, lahko pa
da prednost postopku izročitve državi. Če je država, od katere
se zahteva predaja, pogodbenica statuta, država, ki zahteva
izročitev, pa ne, da država prednost zahtevi sodišča, če ni vezana
z mednarodno pogodbo o izročitvi. Država, ki dobi hkrati zahtevo
za predajo in izročitev, vendar za drugo kaznivo dejanje, da
prednost zahtevi sodišča, če ni vezana z obveznostmi iz
mednarodne pogodbe. 91. člen določa vsebino zahteve za prijetje
in predajo, 92. člen pa začasen odvzem prostosti. 93. člen določa
druge oblike sodelovanja.

Zato je za potrebe razumevanja relevantnih določb Statuta o
predaji osumljenca oz. obtoženca sodišču uporaba omenjenih
terminov tudi ustrezno pojasnjena v 102. členu, ki ga navajamo v
celoti:
» Za potrebe tega Statuta:
(a) »predaja« pomeni posredovanje osebe s strani države
Sodišču, na podlagi tega Statuta.
(b) »izročitev« pomeni posredovanje osebe s strani ene države
drugi državi kot to določa pogodba, konvencija ali nacionalna
zakonodaja.«
Mnenje pristojnih ministrstev, pravosodnih organov (Generalno
državno tožilstvo, Vrhovno sodišče) in drugih strokovnih ustanov
(Pravna fakulteta) je, da Rimski statut ni v neskladju s 47. členom
Ustave RS, ki določa, da »Državljana Slovenije ni dovoljeno izročiti
tuji državi.« Ustavna določba se nanaša samo na prepoved
izročitve slovenskega državljana tuji državi (kjer se torej lahko
pojavi vprašanje poseganja v suverenost lastne države s strani
druge suverene države kot subjekta, ustanovljenega neodvisno
od lastne volje), ne pa tudi naddržavnemu Mednarodnemu
kazenskemu sodišču, ki ga z mednarodno pogodbo ustanavljajo
države pogodbenice, in katerega možnost učinkovitega delovanja
bo temeljila prav na pripravljenosti držav, da sodelujejo s sodiščem
(glede na to, da se MKS kot mednarodno telo ustanovi na podlagi
mednarodnega prava s privolitvijo držav pogodbenic nekateri
teoretiki govorijo celo o "podaljšani jurisdikciji držav"). Razlikovanje
med izročanjem in predajo se je uveljavilo že v praksi obeh adhoc mednarodnih kazenskih sodišč za območje nekdanje
Jugoslavije in za Ruando.
Načelo univerzalne odgovornosti za pregon nekaterih najtežjih
kaznivih dejanj ježe vsebovano v nekaterih veljavnih mednarodnih
instrumentih (npr. Konvencija o preprečevanju in kaznovanju
zločina genocida (1948), Ženevske konvencije o zaščiti žrtev
vojne (1949) z obema Dopolnilnima protokoloma (1977),
Konvencija proti mučenju in drugim oblikam okrutnega,
nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (1984)).
Nadalje je potrebno v tej zvezi opozoriti tudi na temeljno načelo
glede izvrševanja pristojnosti Sodišča - to je načelo
komplementarnosti. Skladno s 17. členom Statuta bo namreč
Mednarodno kazensko sodišče svojo pristojnost lahko izvrševalo
šele in samo, če država bodisi noče ali ni sposobna učinkovitega
kazenskega pregona (npr.zaradi kolapsa nacionalnega
pravosodnega sistema v vojnem stanju). Tako je delovanje
Sodišča izrazito sekundarne narave in tudi nima nikakršnih

Deseti del obsega določbe, ki se nanašajo na izvrševanje
kazenskih sankcij in določa način in kraj prestajanja kazni. Enajsti
del obravnava pristojnosti Skupščine držav pogodbenic, v
dvanajstem delu so določbe o linansiranju. Zadnji - trinajsti del pa
vsebuje končne določbe o reševanju sporov, pridržkih,
spremembah in reviziji statuta, prehodne določbe in določbe o
podpisu, ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu. V tem delu so
poročevalec, št. 90
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pristojnosti pritožbene narave v primeru, da država izvršuje svojo
primarno pristojnost kazenskega pregona glede zločinov,
navedenih v Rimskem statutu po lastni nacionalni zakonodaji
(npr. izrekanje kazni, ki so predvidene v notranji zakonodaji in ne
v statutu MKS). Dodati je, da se bo glede načela
komplementarnosti Mednarodno kazensko sodišče tudi
pomembno razlikovalo od obeh mednarodnih tribunalov za
nekdanjo Jugoslavijo in za Ruando.

njihova procesna imuniteta za storitev kaznivih dejanj v času
mandata omejena (dve pomembni izjemi izključujeta poslanca iz
procesne imunitete: v primeru dovoljenje DZ za začetek
kazenskega postopka ali v primeru, da je bil zaloten pri kaznivem
dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let). V
vsakem primeru pa se kazenski pregon lahko uvede po
prenehanju poslanskega mandata.

Tako se v primerih, ko bi slovenska sodišča izvrševala svojo
pristojnost za sojenje slovenskim državljanom za zločine oz.
kazniva dejanja, navedena v členih 5 do 8 Rimskega statuta,
vprašanje izročanja slovenskih državljanov Mednarodnemu
kazenskemu sodišču ne bi zastavljalo.

IV.
Na podlagi prejšnjih navedb je upravičena ugotovitev, da je Rimski
statut Mednarodnega kazenskega sodišča v skladu s slovenskim
notranjim pravnim redom.

III.

Predlagamo, da Republika Slovenija ob ratifikaciji statuta da
naslednjo izjavo:
»V zvezi z določbo prvega odstavka 87. člena Statuta, Republika
Slovenija izjavlja, da je v Republiki Sloveniji organ, na katerega se
naslavljajo prošnje za sodelovanje, Ministrstvo za pravosodje.«

Sedemindvajseti člen statuta MKS o irelevantnosti uradnega
svojstva v prvem odstavku določa, da se statut uporablja enako
za vse osebe brez kakršnega koli razlikovanja na temelju
uradnega svojstva in v nadaljevanju precizira, da uradno svojstvo
šefa države ali vlade, člana vlade ali parlamenta, izvoljenega
predstavnika ali vladnega uradnika, v nobenem primeru ne pomeni
razloga za izključitev kazenske odgovornosti te osebe. V tej zadevi
sta relevantna še predvsem 88. člen statuta o zagotavljanju
postopkov v notranjem pravu in 98. člen o sodelovanju pri odreku
imuniteti in soglasju za predajo.

Statut ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Za izvajanje Rimskega statuta MKS bodo predvidoma potrebna
dodatna finančna sredstva (članarina) šele po tem, ko bo statut
pričel veljati (predvidoma v letu 2003).

Slovenski pravni red ne priznava imunitet za kazniva dejanja
predsedniku države, niti predsedniku vlade in ministrom.

V času po ratifikaciji bo potrebno pripraviti (tudi na osnovi
dokumentov, ki naj bi jih Skupščina držav pogodbenic šele sprejela
na svojem prvem zasedanju) spremembo kazenskega zakona
in zakona o policiji.

Nadalje pozna slovenska ustava zelo omejen režim poslanskih
Imunitet. Medtem ko je funkcionalna imuniteta poslancev (torej
kazenska odgovornost za mnenje ali glas, ki ga izreče na sejah
Državnega zbora ali njegovih delovnih teles) absolutna, pa je

Opomba:
Statut je do 8. novembra 2001 ratificiralo že 45 držav, za pričetek
veljavnosti statuta pa je potrebnih 60 ratifikacij.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta:

v Evropski uniji. S sprejemom navedenega zakona bo Republika
Slovenija to obveznost izpolnila.

Predlog Zakona o ratifikaciji Statuta mednarodnega kazenskega
sodišča (EVA: 2000-1811-0114).

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

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

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

/

Evropski sporazum o pridružitvi nima določb, ki bi se neposredno
nanašale na predlagani zakon.

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

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

/

/

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

Ne.

/

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri iezlk?

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES

Ne.

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

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

- Resolucija Evropskega parlamenta o ratifikaciji Statuta
Mednarodnega kazenskega sodišča (Official Journal C279, 01/
10/1999, p. 0425)

/

- Skupno stališče Sveta, z dne 11.06.2001, o Mednarodnem
kazenskem sodišču (2001/443/CFSP) (Official Journal L155, 12/
6/2001, p. 0019-0020)

reda ES In upoštevanje roka za uskladitev
/

Navedena pravna vira poudarjata pomembnost čimprejšnje
ratifikacije Statuta mednarodnega kazenskega sodišča tako s
strani držav članic, kot tudi s strani držav kandidatk za članstvo

poročevalec, št. 90

mag. Ivan BIZJAK l.r.
minister
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