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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR 01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

PRENIEMBI ZAKONA 0 PREPOVEDI 

PROIZVODNJE IN PROMETA Z AZBESTNIMI 

IZDELKI TER 0 ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA 

PRESTRDKTURIRANJE AZRESTNE 

PROIZVODNJE V NEAZBESTNO (ZPPPAI-C) 

- prva obravnava - EPA 1063 - III 

Ivan BOŽIČ 
poslanec DZ 

Ljubljana, 4.12.2003 

V skladu z dopisom Državnega zbora št. 411-05/96-17/19 z 
dne 1.12.2003 podpisani poslanec v imenu sopredlagateljev 
predloga zakona o spremembi zakona o prepovedi proizvodnje 
in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za 

prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno dopolnjuje 
predlog zakona v skladu s pripombami. 

Skladno s prakso poslancem do sedaj ni bilo potrebno prilagati 
prikaza prilagojenosti ureditve pravu v EU, saj jim takšni podatki 
niso dostopni. Hkrati pa tudi glede na vsebino zakona (zakonu 
se le podaljšuje "operativnost") menijo, da je takšen prikaz 
brezpredmeten. 

Ivan Božič, l.r. 

SKUPINA POSLANCEV in 9a pošiljajo v obravnavo in sprejem, 
prvopodpisani Ivan BOŽIČ prj Uravnavi predloga zakona v Državnem zboru in pri delu 

Ljubljana 28 11 2003 njegovih delovnih teles bo v imenu sopredlagateljev sodeloval 
prvopodpisani predlagatelj, Božič Ivan. 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, št. 48/92) 
ter 114. in 115. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. list RS, 
št. 35/2002) vlagajo podpisani poslanci 

Predlog Zakona o spremembi zakona o prepovedi 
proizvodnje In prometa z azbestnimi Izdelki ter o 
zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne 
proizvodnje v neazbestno 

Ivan BOŽIČ 
Jožef ŠKOLČ 

Samo BEVK 
Vojko ČELIGOJ 
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Predlog Zakona o spremembi zakona o 

prepovedi proizvodnje in prometa z 
azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi 

sredstev za prestrukturiranje azbestne 

proizvodnje v neazbestno 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Državni zbor RS je dne 27. septembra 1996 sprejel zakon o 
prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o 
zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v 
neazbestno (ZPPPAI), ki zagotavlja ukinitev proizvodnje azbestnih 
izdelkov, nadomeščanje azbestne proizvodnje z neazbestno in 
ki naj bi zagotovil socialno varnost in potrebna sredstva delavcem, 
ki so bili do ukinitve proizvodnje izpostavljeni škodljivemu vplivu 
azbestnega prahu. 

Zakon je v končnem besedilu razširil in posplošil koncept ukinjanja 
in prehod na brezazbestno proizvodnjo iz enega podjetja (Salonit 
Anhovo) na celotno področje RS, vendar je hkrati s svojimi določili 
ustvaril neenakost in privilegiranost delavcev glede na kraj, podjetje 
in čas v katerem so bili delavci izpostavljeni škodljivim vplivom 
azbestnega prahu. 

Državni zbor RS je zato v mesecu aprilu 1998 sprejel Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o prepovedi proizvodnje in 
prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za 
prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (ZPPPAI- 
A). V noveli zakona je v 1. členu črtal časovni okvir (do ukinitve 
proizvodnje) in dodal kategoriji delavcev, pri zdravstveni in socialni 
varnosti, tudi prebivalce. 

V tretjem odstavku 3. člena je višino sredstev 1.850,000.000 
tolarjev, namenjenih za dokup zavarovalne dobe in izplačilo 
odškodnine, pustil nespremenjeno, je pa financiranje teh dveh 
postavk za leto 1997 in 1998, časovno podaljšal do vključno leta 
2003. 

V prvem in drugem odstavku 7. člena je podaljšal doseganje 
starostne meje za upokojitev do leta 1999, na leto 2003, v tretjem 
odstavku sedmega člena, pa je določil doseganje starostne meje 
upokojevanja do 31.12.2004. 

ZPPPAI-A je sredstva v višini 1.850,000.000 tolarjev, ki so bila 
namenjena za plačilo odškodnin in dokupu zavarovalne dobe v 
letih 1997 in 1998 podaljšal za 6 let, pri tem pa ni upošteval dejstva, 
da je latentna doba poklicne bolezni, ki jih povzroča azbest, od 15 
do 25 let, ko je oseba prišla v stik z azbestnim prahom. 

Poleg delavcev pa je ZPPPAI-A vključil v zagotavljanje zdravstvene 
in socialne varnosti tudi prebivalce, kar pomeni, da je potrebno 
zagotoviti dodatna sredstva tudi s te strani. 

Namen zakona je bila pomoč tistim podjetjem, ki so in še uporabljajo 
azbest, skladno z uredbo Vlade Republike Slovenije, št. 524-00/ 
98-1 (Uradni list RS, št.20/98) in so dolžna zaradi določil ZPPPAI 
opustiti azbest in na tej podlagi prestrukturirati azbestno 
proizvodnjo v neazbestno ter da se v primeru nezmožnosti 
zaposlitve v teh podjetjih nudi prizadetim delavcem denarno 
pomoč, z namenom dokupa razlike do polnih pokojninskih let in 
pa tudi ustrezno odškodnino, če so zboleli za poklicno boleznijo 
zaradi izpostavljenosti azbestu. 

Državni zbor RS je nadalje sprejel sklep s katerim je predlagal 
Vladi RS, da pripravi spremembe in dopolnitve ZPPPAI tako, da 
bodo po zakonu upravičeni vsi ostali delavci, ki so kadarkoli delali 
v neposredni proizvodnji ali servisnih službah, kjer se je proizvajal 
azbest. Državni zbor je nato v letu 2000 sprejel drugo novela 
zakona, s katero je bilo rešeno zgornje vprašanje, znova se je 
uredila možnost dokupa zavarovalne dobe za delavce, ki se 
upokojujejo po ZPPPAI, za kar so se zagotovila tudi dodatna 
sredstva za dokup zavarovalne dobe in izplačilo odškodnin do 
vključno leta 2004. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga 
zakona 

Temeljni cilj, ki ga želimo doseči s spremembo je, da ZPPPAI 
nadalje dosega namen, zaradi katerega je bil sprejet in sicer, da 
se ukine azbestna proizvodnja in le ta nadomesti z neazbestno in 
da se družbam, ki so proizvajale izdelke, ki vsebujejo azbest, 
nadalje zagotovijo sredstva Republike Slovenije za plačilo 
prispevka za dokup zavarovalne dobe iz 10. člena tega zakona 
in izplačilo odškodnin za poklicno bolezen iz 12. člena tega zakona 
za leto 2005, 2006, 2007in 2008. Namen je, da se delavcem 
nadalje zagotavlja pravica do dela in sicer, da omenjene družbe 
nadalje zagotavljajo premestitev presežnih delavcev zaradi 
ukinitve proizvodnje izdelkov, ki vsebujejo azbest, na drugo 
ustrezno delovno mesto, oziroma, da se z ustrezno 
prekvalifikacijo nadalje zagotavlja njihovim delovnim sposobnostim 
ustrezno drugo zaposlitev v primerni oddaljenosti od kraja 
stalnega bivališča v roku enega leta. V primeru, da to ni možno, 
se tem družbam zagotovijo nadaljnja sredstva za dokup 
pokojninskih let za delavce, ki izpolnjujejo pogoje iz ZPPPAI za 
upokojitev pod ugodnejšimi pogoji. V teh primerih gre za delavce, 
ki izpolnjujejo pogoje po prvem in drugem odstavku 7. člena in 
niso zdravstveno ogroženi, so zdravi, nimajo ugotovljene poklicne 
bolezni kot posledica uporabe azbesta. 

V primeru, da gre za delavce, pri katerih je ugotovljena poklicna 
bolezen kot posledica uporabe azbesta se tem delavcem, poleg 
sredstev za dokup pokojninskih let, nadalje zagotavljamo tudi 
sredstva za priznano odškodnino zaradi poklicne bolezni. 

Za izvedbo in dokončanje zakonsko določenega programa je 
potrebno, zagotoviti sredstva v višini 4.000,000.000 tolarjev, ki 
bodo namenjena za plačilo odškodnin in dokupu zavarovalne 
dobe v letih 2005, 2006, 2007 in 2008, s katerimi se bo zagotovil 
dokup zavarovalne dobe in plačilo odškodnin za okoli 800 
delavcev in prebivalcev, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev v 
gospodarskih družbah in tistih, ki so že zboleli oziroma še bodo 
za posledicami azbesta do konca leta 2008. 

3. Primerjalno pravni pregled 

3.1. Velika Britanija 

Čeprav je bila uporaba azbesta v Veliki Britaniji dokončno 
prepovedana leta 1999, še vedno na tisoče ljudi umira za 
posledicami azbestnih bolezni. Leta 1995 je v študiji »Smrtnost pri 
obolenjih mezotelioma« Julian Peto predvidel, da bo »smrtnost 
zaradi obolenj mezotelioma naraščala vsaj še 15 let, najverjetneje 
pa 25 let. Vladni podatki kažejo, da je bilo med leti 1936 in 1996 v 
Veliki Britaniji 22.295 žrtev azbestnih bolezni. 

Leta 1906 je bil s spremembami Delavskega zakona o 
odškodninah vzpostavljen sistem, ki je omogočil izplačevanje 
odškodnin za poklicne bolezni. Z Azbestnimi zakoni se je leta 
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1931 v Britaniji prvič uzakonilo poklicno izpostavljanje azbestu. 
Program izplačevanja odškodnin in letih zdravstvenih pregledov 
za azbestozo je bil vzpostavljen s Programom za azbestozo / 
industrijo azbesta leta 1931. Z omejevanjem tožnikov na tiste 
delavce, ki so bili neposredno prisotni pri proizvodnji azbesta in z 
izključevanjem delavcev, ki so polagali azbestne izolacije, 
ladjedelniških delavcev, gradbenikov in ostalih, ki so bili dnevno 
izpostavljeni azbestu, je bila v preteklosti ogrožena učinkovitost 
azbestnega programa. 

Da bi posamezniki zagotovili izplačilo odškodnin za poklicno 
bolezen, se največkrat poslužujejo zasebnih odškodninskih tožb. 
V Veliki Britaniji po pravni poti pravico do izplačila odškodnine 
najpogosteje uveljavljajo oboleli delavci proti nekdanjemu 
delodajalcu. Odkar je azbestoza postala predpisana bolezen 
(1931), je zagotavljanje varnih pogojev za delo vse bolj 
delodajalčeva domena. Britanska sodišča so odločila, da mora 
celotno odgovornost za varnost prevzeti delodajalec; ni 
pomembno, če je bila tožnikova bolezen v času izpostavljanja 
azbesta (pred 1960) še nediagnosticirana. Zaradi nedavnih 
družbenih sprememb se prizadeti pogosteje odločajo za 
uveljavljanje zahtev po odškodnini. Čeprav ni nikakršne centralne 
evidence o številu azbestnih tožb oz. poravnavah, pa naj bi bilo v 
povezavi z azbestom letno vloženih okoli 1500 pravnih zahtevkov. 
Uradne statistike navajajo, da je v letu 2002 zaradi azbestnih 
bolezni umrlo več kot 5000 ljudi. 

3.2. Francija 

Po francoskem zakonu o odškodninah za poklicne bolezni, 
katerega nastanek sega v leto 1919, so delavci s priznanimi 
boleznimi upravičeni do odškodnin, ki jih zagotavlja francoski 
socialni sistem. Teoretično delavcem ni bilo potrebno dokazovati 
vzročnih povezav med izpostavljenostjo in predpisanimi boleznimi, 
vendar pa so v praksi temu pogosto nasprotovali zdravniki, 
zdravstveni specialisti in birokracija, saj so se neprestano ukvarjali 
z vprašanjem »domnevnega izvora bolezni«. 

Francoske žrtve z obolenji mezotelioma, azbestozo in pljučnim 
rakom (vsa 3 obolenja spadajo med priznane bolezni) so utrpeli 
posledice zaradi pristranske obravnave delodajalcev. 
Administrativni postopki so bili dolgotrajni, zato so mnogi zahtevke 
po odškodnini nehali vlagati. Postopki za pridobitev vseh potrebnih 
zdravstvenih spričeval so bili za žrtve preveč zapleteni. Brez 
zdravstvenih dokazov izplačilo odškodnine ni možno, ker pa uradni 
izračuni o razširjenosti bolezni temeljijo na zdravstvenih dokazih, 
je bilo dejansko stanje vseskozi podcenjeno. 

Zaradi naraščajočega števila sodnih primerov zaradi azbesta, je 
začela francoska vlada Iskati druge vire za izplačevanje 
odškodnin. Čeprav so uslužbenci ANDEVE (Francosko 
nacionalno združenje za obrambo žrtev azbesta) sodelovali v 
'eh razpravah, so se med člani ANDEVE mnenja razhajala glede 
ugodnosti, ki jih je predlagala vlada za žrtve azbesta. Leta 2000 je 
bilo ustanovljeno novo vladno telo - FIVA. Ta sistem ugodnosti naj 
bi zagotavljal tekoče in avtomatsko izplačevanje odškodnin za 
žrtve s poklicnimi poškodbami in obolenji kot tudi za bolezni zaradi 
nepoklicne izpostavljenosti, npr. za žene in družine delavcev z 
azbestom. Čeprav je bil eden glavnih ciljev FIVE poenostavitev 
odškodninskih postopkov in pospešitev izplačevanja odškodnin, 
ostaja sistem zapleten in počasen. 

3.3. Nizozemska 

V relativno kratkem času so se okoliščine, ki zadevajo izplačevanje 
odškodnin dramatično spremenile. To izboljšanje gre pripisati delu 
nizozemske skupine, ki združuje žrtve azbesta; to je Nizozemski 
odbor žrtev azbesta. Tej skupini močno podporo nudita tudi 
Nizozemska socialistična stranka in sindikati. Eden ciljev odbora 
je skrajšati »sodno agonijo žrtev mezotelioma«. Prav zato so se 
člani odbora skupaj z delodajalci, zavarovalnimi družbami, vlado 
in sindikati zavzemali za ustanovitev nacionalnega inštituta, ki bi 
zagotavljal izplačevanje odškodnin. 

Nizozemski delodajalci so že od začetka 20. stoletja dolžni 
zagotavljati zdravo delovno okolje in varnost svojih delavcev. 
Leta 1908 se v Civilnem kodeksu pojavi prva omemba o 
delodajalčevi odgovornosti za nesreče pri delu ter poklicne bolezni. 
Čeprav je bilo poškodovanim delavcem v okviru Zakona o 
nesrečah priznana pravica do odškodnine, ti svojih delodajalcev 
niso smeli tožiti do leta 1967, ko je bil ta zakon odpravljen; v 
nizozemski sodni praksi zasledimo prve primere, povezane z 
uporabo azbesta leta 1967. 

V 90. letih se je število sodnih primerov zaradi telesnih poškodb 
dramatično povečalo; v tem obdobju sta dva nizozemska pravna 
strokovnjaka proučila več kot 1000 azbestnih primerov. Po 
podatkih teh dveh odvetnikov so se nizozemski delodajalci in 
zavarovalne družbe v večini azbestnih tožb odločili za poravnavo, 
samo 10-15 % primerov pa je prišlo na sodišče. 

Nizozemski bolniki z mezoteliomom se lahko odločajo za vložitev 
tožbe, vendar so sodni postopki kot še marsikje drugje, dolgotrajni. 
Ko je njihova bolezen diagnosticirana, nimajo oboleli ne časa ne 
energije za sodna preigravanja. Da bi pospešili odškodninske 
procese, je bil 26. januarja 2000 ustanovljen Inštitut za žrtve 
azbesta (IŽA), kar je predstavljalo vrhunec po letih lobiranja in 
udejstvovanja v različnih kampanjah. Do vlaganja tožb pri IŽA so 
upravičeni samo bolniki z mezoteliomom in 30-letnim zastaralnim 
rokom, katerih delodajalci/zavarovalne družbe so izsledljivi; Če 
želijo vložiti tožbo pri IŽA, se morajo odpovedati civilni tožbi. Če 
pa posredovanje spodleti, žrtve postopke lahko nadaljujejo na 
sodišču. S pomočjo posredovanja si IŽA prizadeva rešiti tožbe v 
roku 4 mesecev. Žal so v razdobju dveh let z začetkom 27. 
januarja taki postopki trajali 8-9 mesecev. 

Od 1. januarja 2003 je IŽA že po nekaj tednih od prejetja zahtevka 
po odškodnini zaradi mezotelioma začel izplačevati pavšalne 
odškodnine v višini 10.500 ($16.000). Prejemniki odškodnine 
denarja niso dolžni vračati, pa čeprav jim je pozneje izplačana še 
dodatna odškodnina. Čeprav bo vlada skušala svoje stroške 
izterjati od neodgovornih delodajalcev, bo tožnikom v vsakem 
primeru izplačan denar. 

4. Finančne in druge posledice 

Predlagane spremembe zakona bodo zahtevale 4.000,000,000 
tolarjev finančnih sredstev. V letu 2003 je bilo v proračunu 
predvidenih 713.225.000 SIT, v letu 2004 767.363.000 SIT, v 
predlogu proračuna za leto 2005 pa je predvidenih 700.825.000 
SIT. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki 
ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne 
proizvodnje v neazbestno (Ur.l. RS, št. 56/966, 35/98, 86/00) se 
četrti odstavek sedmega člena spremeni tako, da se glasi: 

»V proračunu Republike Slovenije se kot pomoč gospodarskim 

družbam, ki so proizvajale izdelke, ki vsebujejo azbest, 
zagotavljajo sredstva v višini 4.000.000.000 tolarjev za socialno 
kadrovski program, in sicer za odkup zavarovalne dobe iz 10. 
člena tega zakona in za izplačilo odškodnin za poklicno bolezen 
iz 12. člena tega zakona za leto 2005, 2006, 2007 in 2008.«. 

2. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu 

Za nadaljnje izvajanje programa je potrebno, zagotoviti sredstva 
v višini 4.000,000.000 tolarjev, ki bodo namenjena za plačilo 
odškodnin in dokupu zavarovalne dobe v letih 2005, 2006, 2007 
in 2008., za gospodarske družbe, ki so proizvajale izdelke, ki 
vsebujejo azbest, za upokojitev po prvem in drugem odstavku 7. 
člena. Do konca leta 2008 se po sedanjih trendih pričakuje še 
okoli 800 delavcev in prebivalcev, ki bodo lahko potencialno zboleli 
za posledicami poklicne bolezni, ki jo povzroča azbest in bodo 

izpolnjevali zakonsko določene pogoje. Iz tega sledi, da bo 
potrebno za dokup zavarovalne dobe in za odškodnine delavcem 
oziroma prebivalcem nameniti 4.000,000.000 tolarjev, kar znese 

- za leto 2005 800,000,000 tolarjev, (približna ocena 200 oseb) 
- za leto 2006.... 800,000.000 tolarjev^ (približna ocena 200 oseb) 
- za leto 2007.... 800,000.000 tolarjev, (približna ocena 200 oseb) 
- za leto 2008.... 800.000.000 tolarjev, (približna ocena 200 oseb) 
Skupaj  4.000,000.000 tolarjev 

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE 
SPREMINJA 

7. člen 

Pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji uveljavljajo delavke 
in delavci, če do 31. 12. 2003 dosežejo ženske starost 45 let in 
moški 50 let, ter pokojninsko dobo, ki je dejansko trajala najmanj 
28 let za moške in 25 let za ženske in so od tega do 21.12. 1996 
najmanj 10 let delali neposredno pri proizvodnji azbestnih izdelkov, 
ali v servisnih službah neposredno v prostorih za proizvodnjo 
azbestnih izdelkov. 

Pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji lahko uveljavljajo 
tudi delavke in delavci, če do 31.12.2003 dopolnijo starost ženske 

48 let in moški 53 let ter dosežejo pokojninsko dobo v dejanskem 
trajanju 35 let za moške in 30 let za ženske in so od tega do 21. 
12. 1996 najmanj 20 let delali v podjetjih, ki so v proizvodnih 
procesih uporabljala azbest. 

Pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji uveljavijo tudi tisti, ki 
zbolijo za poklicno boleznijo zaradi izpostavljenosti azbestnemu 
prahu na delovnem mestu in dosežejo pokojninsko dobo najmanj 
23 let moški in 20 let ženske. 

V proračunu Republike Slovenije se kot pomoč gospodarskim 
družbam, ki so proizvajale izdelke, ki vsebujejo azbest, 
zagotavljajo sredstva v višini 4.350,000.000 tolarjev za socialno 
kadrovski program, in sicer za dokup zavarovalne dobe iz 10. 
člena tega zakona in za izplačilo odškodnin za poklicno bolezen 
iz 12. člena tega zakona za leto 2000, 2001, 2002, 2003 in 2004. 
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Predlog zakona o 

ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN 

ZAPOSLOVANJU INVALIDOV (ZZRZI) 

- prva obravnava - EPA 1075 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-2611-0067 
Številka: 103-05/2003-1 
Ljubljana, 04.12.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 50. redni seji dne 4.12.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI 
IN ZAPOSLOVANJU INVALIDOV, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 

- Stanka Tutta, državna podsekretarka v Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve, 

- Damijana Peterlin, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, 

- Tanja Dular, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA 
O ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN 

ZAPOSLOVANJU INVALIDOV 

UVOD 

1- OCENA STANJA 

•nvalidi kot del prebivalstva predstavljajo zelo raznoliko družbeno 
skupino, ki je lahko delno ali bistveno ovirana pri opravljanju 
vsakodnevnih aktivnosti. Po revidirani oceni Svetovne zdravstvene 
organizacije je na svetu 610 milijonov invalidov ali približno 10% 
svetovne populacije, od tega 386 milijonov invalidov v starosti od 
25 do 64 let, torej v dobi delovne aktivnosti. S stališča zaposlovanja 
Ve|ja ta populacija za kategorijo, kjer je stopnja brezposelnosti 
višja od splošne stopnje brezposelnosti, npr. v Veliki Britaniji je 
stopnja brezposelnosti invalidov 13%, kar pomeni, da je še enkrat 

višja od stopnje brezposelnosti neinvalidne delovne sile, v Nemčiji 
je stopnja brezposelnosti invalidov 18%, v državah v razvoju pa 
tudi do 80% ali celo višja. 

Statistični urad Republike Slovenije je sredi junija 2003 objavil 
podatke o aktivnosti prebivalstva v Sloveniji za mesec april 2003. 
Formalno delovno aktivnih je bilo 778.283 prebivalcev. Po podatkih 
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bila stopnja 
registrirane brezposelnosti v aprilu 2003 11,1% ali 97.053 
registrirano brezposelnih oseb, od tega 11.187 brezposelnih 
invalidov, tako da je delež invalidov med brezposelnimi osebami 
znašal 11,5%. 31.12.2002 smo imeli 28.967 zaposlenih invalidov, 
od tega v običajnem delovnem okolju 22.765, v invalidskih podjetjih 
pa 6.202 invalidov, kar pomeni, da je vključno z brezposelnimi na 
trgu dela 40.154 invalidov. 

Zaskrbljujoča je tudi struktura brezposelnih invalidov in s tem 
posledično njihove zaposlitvene možnosti glede na: 

stopnjo izobrazbe: 55% invalidov ima I. stopnjo izobrazbe, 
več kot 10% pa II. stopnjo, 
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starost: 36% invalidov je starih od 40 do 50 let, 38% je starejših 
od 50 let, 
čas nezaposlenosti: 76% vseh invalidov je na Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje prijavljenih več kot 24 
mesecev'. 

Povprečen delež invalidov med prebivalstvom držav članic znaša 
14%, med njimi je približno tretjina težjih invalidov2. S starostjo se 
delež invalidov v prebivalstvu povečuje in znaša v skupini 50 - 64 
let že četrtino prebivalstva, v skupini prebivalstva med 20-49 pa 
le 10%. Stopnja zaposlenosti težjih invalidov je le ena tretjina, 
stopnja zaposlenosti lažjih invalidov pa le 70% v primerjavi z 
neinvalidno populacijo. V povprečju velja, da je stopnja 
zaposlenosti med invalidi le 60% v primerjavi z neinvalidi. Stopnje 
zaposlenosti invalidov so nizke, še posebno to velja za težje 
invalide, za invalide nad 50 let in za invalide, ki imajo nizko stopnjo 
izobrazbe. Posebni programi zaposlovanja za invalide pomembno 
prispevajo k višji zaposlenosti, posebno to velja za težje invalide. 

Pravna ureditev 

Ustava Republike Slovenije v 49. členu vsakomur zagotavlja 
svobodo dela in prosto izbiro zaposlitve ter dostop do vsakega 
delovnega mesta pod enakimi pogoji. V prvem odstavku 52. člena 
ustava določa, da je invalidom v skladu z zakonom zagotovljeno 
varstvo ter usposabljanje za delo in v 66. členu, da država ustvarja 
možnosti za zaposlovanje in za delo ter zagotavlja njuno zakonsko 
varstvo. 

Zaposlovanje invalidov urejata Zakon o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. I. RS, št. 5/91, 17/91, 
12/92,71/93,2-3/94,38/94,69/98 in 67/02, v nadaljevanju: ZZZPB), 
kot splošni predpis in Zakon o usposabljanju in zaposlovanju 
invalidnih oseb (Ur. I. RS, št. 18/76 in 8/90, v nadaljevanju: ZUZIO), 
ki skupaj z letnimi programskimi akti Vlade Republike Slovenije o 
izvajanju aktivne politike zaposlovanja povezujejo področje v 
zaključeno celoto. Poleg navedenega usposabljanje delovnih 
invalidov urejata tudi Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Ur. I. RS št. 12/92, 56/92, 13/93, 43/93, 67/93, 5/94, 
67/94, 7/96, 1/97, 29/97, 7/98, 54/98, 106/99, 72/00, 81/00, 124/ 
00, 52/01, v nadaljevanju: ZPIZ) in Zakon o vojnih invalidih (Ur. I. 
RS, št. 63/95, 19/97, 75/97, v nadaljevanju: ZVI), v delovni 
zakonodaji položaj invalidov ureja Zakon o delovnih razmerjih Ur. 
1. RS, št. 42/02, v nadaljevanju: ZDR), uveljavljen z letom 2003, ki 
kot pogoj za zaposlitev določa usposobljenost invalida za 
opravljanje določenih del in jih obravnava kot zaščiteno kategorijo 
delavcev, delovno razmerje proti volji invalida pa lahko preneha le 
pod zakonsko določenimi pogoji. Na zaposlovanje invalidov pa 
neposredno vplivajo določbe 569. člena Zakona o gospodarskih 
družbah (Ur. I. RS, št. 30/93, s spremembami in dopolnitvami, v 
nadaljevanju: ZGD) o invalidskih podjetjih. Izobraževanje invalidne 
mladine ureja Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
(Ur. I. RS, št. 54/00, v nadaljevanju: ZUOPP), Zakon o družbenem 
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Ur. I. SRS, št. 41/83, 
v nadaljevanju: ZDVDTP) pa ureja družbeno varstvo invalidov, pri 
katerih je ugotovljeno, da se ne morejo usposobiti za samostojno 
življenje. 

' Vir: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
2 Vir: OECD, 2003, podatki veljajo za 20 držav. 

V mednarodnopravni ureditvi položaj invalidov urejajo akti 
Združenih narodov. Deklaracija o pravicah invalidov iz leta 1975, 
ki določa, da so invalidom priznane vse pravice iz Mednarodnega 
pakta o državljanskih in političnih pravicah in Mednarodnega pakta 
o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, oba iz leta 1948, 
revidirana 1966, zlasti pravica do dostojnega življenja, prepoved 
prisilnega in neplačanega dela, pravica do izobraževanja, ki 
vključuje splošno izobraževanje in poklicno usposabljanje za 
doseganje ustreznega ekonomskega, socialnega in kulturnega 
razvoja in zagotavljanja polne, produktivne zaposlitve, pod pogoji, 
ki zagotavljajo temeljno politično in ekonomsko svobodo 
posamezniku. Invalidom je posebej priznana pravica do 
medicinske, psihološke in funkcionalne obravnave, vključno s 
protetičnimi in drugimi pripomočki, pravica do medicinske in 
socialne rehabilitacije, izobraževanja, poklicnega usposabljanja, 
pravica do socialne varnosti in pravica, da si zagotovijo in obdržijo 
zaposlitev, ali se vključijo v drugo produktivno in plačano delo, 
pravica do organiziranja in članstva v sindikatu. Na podlagi 
Deklaracije je Generalna skupščina leta 1993 sprejela Standardna 
pravila za izenačevanje možnosti invalidov, ki državam in socialnim 
partnerjem nalagajo posamezne oblike aktivnosti in postopkov 
za ustvarjanje enakih možnosti invalidov. Na področju zaposlovanja 
Standardno pravilo št. 7 določa zakonsko ureditev zaposlovanja 
invalidov v zaščitenih okoljih in s podporo javne službe pri 
zaposlovanju invalidov na odprtem trgu dela oziroma pri njihovem 
samozaposlovanju. 

Mednarodna organizacija dela (ILO) je leta 1983 sprejela 
Konvencijo C 159 o poklicnem usposabljanju in zaposlovanju 
invalidov in Priporočilo R 168 o poklicni rehabilitaciji, ki je novelacija 
Priporočila R 99 o poklicni rehabilitaciji invalidov iz leta 1955. V letu 
2001 je ILO sprejela Kodeks dobre prakse pri ravnanju z 
invalidnostjo na delovnem mestu. Na zaposlovanje invalidov pa 
se nanaša tudi Konvencija C 168 o zaposlovanju in zaščiti pred 
brezposelnostjo iz leta 1988. 

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v letu 2001 sprejela 
Mednarodno klasifikacijo funkcioniranja, invalidnosti in zdravja 
(ICF), s katero uvaja socialni, funkcionalni model obravnave 
invalidnosti, ki ne temelji na oviranosti, pač pa na sposobnostih 
invalidov do vključevanja v delo, v zaposlitev in v aktivno življenje 
v družbi. Klasifikacija je nadgradnja klasifikacij ICIDH iz 60 in 80 
let prejšnjega stoletja. 

Področje zaposlovanja Amsterdamska pogodba obravnava kot 
zadevo skupnega pomena (125. do 130. člen) in nalaga članicam 
razvoj usklajene strategije v skladu s smernicami evropskega 
sveta, enako na področju socialne politike, izobraževanja kot tudi 
poklicnega usposabljanja (136. do 150. člen). 

Slovenija z novim zakonom uresničuje Direktivo Sveta EU št. 
2000/78/EC, z dne 27.11.2000 o splošnih okvirih enakega 
obravnavanja pri zaposlovanju in delu (Council directive 2000/ 
78/EC establishing a general framework for equal treatment in 
employment and occupation) (v nadaljevanju: direktiva) in 
Resolucijo o enakih možnostih zaposlovanja invalidov (Resolu- 
tion on equal employment opportunities for people with disabili- 
ties, z dne 17.06.1999. Direktiva in priporočilo izpostavljata pomen 
vključenosti za ranljive skupine na trg dela. Diskriminacija, ki je 
osnovana na invalidnosti, tako posredna kot neposredna, je 
prepovedana. Neposredna diskriminacija pomeni, da se z neko 
osebo postopa manj naklonjeno kot z drugo v primerljivi situaciji. 
Posredna diskriminacija se izraža takrat, ko na videz nevtralen 
ukrep, kriterij ali praksa, postavlja osebo v neugoden položaj v 
primerjavi z drugimi osebami, razen: 

ko je ukrep, kriterij ali praksa objektivno utemeljen z 
zakonodajnim ciljem in sredstvi za dosego tega cilja, 
ali ko se to nanaša na invalide, kar je podrobno opredeljeno v 
nadaljevanju direktive (primerna prilagoditev za invalide). 
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Države naj bi po direktivi zagotavljale vse potrebne ukrepe za 
izenačevanje možnosti invalidov na področju zaposlovanja, ki 
zajemajo tako prilagoditve delovnih mest (opremo in prostore), 
delovni čas, distribucijo delovnih nalog ali ukrepe usposabljanja in 
integracije. V skladu z direktivo delodajalci zagotavljajo ukrepe, ki 
omogočajo invalidom dostop, udeležbo ali napredovanje v 
zaposlitvi ali usposabljanje, v skladu s sprejetimi ukrepi politike 
invalidskega varstva v državah. 

Evropska Resolucija o enakih možnosti zaposlovanja invalidov, 
sprejeta 17. junija 1999, izpostavlja vključenost na trg dela v okviru 
Evropske strategije zaposlovanja, letnih smernic zaposlovanja in 
nacionalnih programov zaposlovanja, vključitve v evropske 
strukturne fonde (posebej še Evropski socialni fond) in iniciative 
skupnosti, sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi 
organizacijami ter invalidi. Nove možnosti se odpirajo tudi v 
razvijajoči se informacijski družbi (vseživljenjsko učenje, 
informacijsko komunikacijske tehnologije, podporne tehnologije, 
delo na daljavo, izobraževanje na daljavo itd). 

Predlog bodoče Evropske strategije za zaposlovanje (Communi- 
cation from the Commission to the Council, the European Parlia- 
ment, the Economic and Social Committee and the Committee of 
the Regions, The Future of the European Employment Strategy 
(EES) »A strategy for full employment and better jobs for ali«, z 
dne 14.01.2003), ki je v postopku sprejema, našteva dejavnike, 
ki so bistveni za socialno vključenost izključenih skupin: dostop 
do dela, zagotavljanje enakih možnosti za pridobitev veščin za 
vstop na trg dela in ohranjanja zaposlenosti, vključno z uporabo 
informacijsko komunikacijskih tehnologij in prehodom v na znanju 
temelječo družbo, aktivni in preventivni ukrepi naj bi se osredotočili 
na primerne zaposlitvene možnosti, osveščanje delodajalcev, nove 
možnosti v socialni ekonomiji, upoštevanju antidiskriminacijske 
direktive. V smernicah za zaposlovanje naj bi države članice 
določile nacionalne cilje za zmanjševanje razkoraka v 
brezposelnosti med izključenimi skupinami. Zadnje sprejete 
smernice Sveta na področju zaposlovanja (Council decision of 
22 July 2003 on guidelines for the employment policies of the 
Member States) v 7. smernici države usmerjajo k spodbujanju 
integracije in antidiskriminacijskim ukrepom za skupine, ki so 
ranljive na trgu dela, med njimi so tudi invalidi in uvajanju ukrepov 
za povečanje zaposljivosti, preprečevanje diskriminacije in 
zmanjševanje razlike v stopnji brezposelnosti in zaposlenosti. 

15.07.2003 je Svet Evropske unije sprejel Resolucijo o 
pospeševanju zaposlovanja in socialni integraciji invalidov, 30. 
oktobra 2003 pa je Komisija EU sprejela Sporočilo Svetu, 
Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomskemu in 
socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom Enake možnosti 
za invalide, Evropski akcijski načrt, v katerem izpostavlja 
zaposlovanje kot kritični dejavnik za socialno vključitev. Prva faza 
načrta, ki se nanaša na leti 2004 in 2005 izpostavlja 4 prednostne 
akcije: 

dostopnost in ohranjanje zaposlitev, kar vključuje tudi 
antidiskriminacijo, 
vseživljenjsko učenje in povečevanje zaposljivosti in 
prilagoditev, 
nove tehnologije, ki omogočajo zaposlitev ter 
dostopnost grajenega okolja. 

Usposabljanje in zaposlovanje invalidov torej sodi v sekundarno 
zakonodajo, ki jo urejajo direktive Evropskega sveta, to je prej 
navedena direktiva (št. 2000/78), posredno pa se na zaposlovanje 
mvalidov nanaša tudi Direktiva št. 2000/43, o enaki obravnavi 
oseb ne glede na rasno in narodnostno pripadnost, Direktiva št. 
»'/80 o dokaznem bremenu v zadevah, ki se nanašajo na 
diskriminacijo zaradi spola in Direktiva št. 76/207 o izvajanju načela 
®nake obravnave moških in žensk pri dostopu do zaposlitve, 
Poklicnega usposabljanja, napredovanja in delovnih pogojih. 

Poleg aktov s pravno veljavnostjo je Evropska unija (v 
nadaljevanju: EU) sprejela vrsto dokumentov, ki vsebinsko 
obravnavajo problematiko invalidnosti pri zaposlovanju in delu in 
predstavljajo podlago za njeno pravno urejanje. Tako je Evropska 
komisija izdala Komunike »Evropa brez ovir za invalide« leta 
2000, Evropski parlament je sprejel strategijo »Enake možnosti 
za invalide - nova strategija EU« leta 1997. Evropski svet je sprejel 
Resolucijo o enakih možnosti za invalide leta 1996. Listina temeljnih 
pravic v EU je bila sprejeta na vrhu EU v Niči leta 2000 in 
Madridska deklaracija na Evropskem kongresu invalidov v letu 
2002. Sprejet je bil Program EU o vzpodbujanju sodelovanja držav 
članic v boju proti socialni izključenosti za obdobje 2002 - 2006, 
na položaj invalidov v družbi pa se nanašajo tudi dokumenti drugih 
strokovnih združenj in organizacij na ravni EU. 

Svet Evrope je v letu 1996 sprejel Evropsko socialno listino 
(kasneje revidirana), ki jo je Republika Slovenija ratificirala v letu 
1999. V njenem okviru pa je Republika Slovenija pristopila Icdelnemu 
sporazumu na področju zdravstva in socialnih zadev. 2. ministrska 
konferenca Sveta Evrope je maja 2003 z besedilom »Malaška 
deklaracija o invalidih« poudarila enakopraven dostop do 
zaposlitve kot ključnega pomena za vključevanje invalidov v družbo 
in izpostavila zavezanost k vključevanju invalidov v zaposlitev z 
razvijanjem njihovih sposobnosti in z večjimi možnostmi njihovega 
zaposlovanja. 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Iz predstavljenega dejanskega stanja izhaja, da je položaj invalidov 
na trgu dela manj ugoden, da se invalidi v manjši meri vključujejo 
na trg dela, da je stopnja njihove brezposelnosti višja in trajanje 
njihove brezposelnosti daljše kot pri neinvalidnem prebivalstvu. 

Zakonsko podlago za urejanje vprašanja zaposlovanja invalidov 
v Sloveniji predstavlja še vedno Zakon o usposabljanju in 
zaposlovanju invalidnih oseb iz leta 1976 (Ur. I. SRS, št. 18/76).Ta 
zakon je kljub temu, da je prešel »burno« obdobje velikih 
gospodarskih premikov in dogajanj, preživel 27 let brez sprememb. 
Spremenili so se: 

sam sistem oz. družba (socialistična družbena ureditev ob 
času nastanka starega zakona), ki je na invalide deloval 
preveč zaščitniško in jih s tem destimuliral za njihovo aktivno 
vključevanje v zaposlitev ter omogočal predvsem pasivne 
ukrepe (upokojitev) in jih s tem izrival s trga delovne sile, ob 
hkratnih težjih razmerah za vključevanje invalidov v zaposlitev, 
bodoča povezava Slovenije v EU in spremenjene gospodarske 
razmere (ni več družbe polne zaposlenosti, nova 
gospodarska ureditev, prihajajoča informacijska družba) in s 
tem pogojena prilagojenost zakonodaji EU, 
ob hkratni zastarelosti terminov (npr. invalidske delavnice, 
otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju ter vsa terminologija z institucijami prejšnjega sistema 
npr. organizacije združenega dela, samoupravne interesne 
skupnosti), 
nove metode zaposlovanja, ki so se razvile v zadnjih dvajsetih 
letih (podporno zaposlovanje, invalidska podjetja, zaposlitvena 
rehabilitacija, delo na daljavo), 
spremenjen sistem financiranja (proračun, javni sklad in davčni 
sistem), 
nova ureditev delovnih razmerij s katero se absolutna zaščita 
invalida pred odpuščanjem nadomešča z relativno zaščito, 
dopustno pod pogoji, ki jih določa predlagani zakon. 

Glede na navedeno potrebujemo nov zakon, ki bo urejal 
zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov po sodobnih 
načelih. 
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V 70 letih ekstenzivnega zaposlovanja so invalidi uresničevali 
pravico do usposabljanja preko priprave na zaposlitev. Konec 80 
let se je povsod v državi pričelo prestrukturiranje gospodarstva 
in pojavili so se prvi stečaji, ki so povzročili intenzivno rast 
brezposelnih invalidov. Od tedaj se je struktura brezposelnosti z 
vidika deleža invalidov bistveno spremenila. 

Z uvedbo programov in ukrepov aktivne politike zaposlovanja so 
se razširile možnosti bolj akcijsko naravnanih programov tudi za 
vključene. V ta namen se že od začetka devetdesetih v Republiki 
Sloveniji izvajajo programi tako za delodajalce kot tudi za invalide. 
Programi se vsako leto spreminjajo glede vsebine kot financiranja 
oz. trajanja in števila vključenih. 

Prednost programov aktivne politike zaposlovanja je bila 
predvsem v tem, da se je s programi vzpodbujal razvoj novih 
oblik in možnosti za zaposlovanje invalidov. Z novim zakonom 
želimo invalidom zagotoviti kontinuirano financiranje, ki pogosto 
zaradi sprememb in tekočega proračunskega financiranja ni bilo 
omogočeno. 

Po letu 1995 je prišlo do sprememb na področju poklicne 
rehabilitacije v državah EU, ki so bile spodbujene tako z 
ekonomskimi dejavniki kot tudi novim razumevanjem invalidnosti. 
Rehabilitacija postaja bolj usmerjena k uporabniku, v zaposlitev, 
več je zahtev po merjenju njene učinkovitosti, saj posledično 
uspešen proces pomeni zmanjševanje socialnih transferov. 

Glede na to, da je največ invalidov zaposlenih na takih delovnih 
mestih, kjer se delo izvaja v slabih delovnih pogojih, ni avtonomno, 
ne omogoča napredovanja in je slabo plačano, pogosto pa gre 
tudi za starejše delavce, imajo ti ob nastanku invalidnosti še 
bistveno manjše možnosti za razreševanje problemov dela zaradi 
nizke izobrazbe in zato omejitve pri prekvalifikaciji ali dokvalifikaciji. 
Tudi to so razlogi, da je v sistemu zaposlovanja invalidov še 
vedno prevladujoča statičnost, s storitvami zaposlitvene 
rehabilitacije po predlaganem zakonu pa povečujemo možnosti 
za napredovanje ali spremembe v poklicni karieri invalida. 

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Cilji zakona so: 

povečati stopnjo zaposlenosti invalidov v Sloveniji, 
povečati zaposljivost invalidov, 
povečati socialno vključenost invalidov, 
zagotavljanje možnosti za enakovredno udeležbo invalidov 
na trgu dela s kreiranjem ustreznih delovnih mest in pogojev 
za delo invalidov, 
prerazporeditev sredstev iz pasivnih v aktivne ukrepe na 
področju zaposlovanja. 

Za doseganje teh ciljev zakon temelji na naslednjih načelih: 

- nediskriminaciji in pozitivnih ukrepih za izenačevanje možnosti 
invalidov, 
poudarjanju sposobnosti invalidov, neinvalidnosti, 
poudarjanju individualnih razlik, prepoznavanju individualnih 
potreb in priznavanju individualiziranih pravic in pomoči, 
enakovredni udeležbi invalidov na trgu dela tako pri 
zagotavljanju možnosti v običajnem delovnem okolju kot v 
smislu zagotavljanja prvenstveno plačanega dela, 
ustvarjanju »družbe za vse«, 
sodelovanju in socialnem partnerstvu, 

- kontinuiranosti rehabilitacijske obravnave in čimprejšnji 
vključitvi v proces rehabilitacije. 

4. PREDLAGANE REŠITVE 

Predlog zakona kot najpomembnejše institute in poglavitne rešitve 
opredeljuje: 

Invalid je oseba, ki pridobi status invalida po tem zakonu ali 
po drugih predpisih in oseba, pri kateri so z odločbo 
pristojnega organa ugotovljene trajne posledice telesne ali 
duševne okvare ali bolezni in ima zato bistveno manjše 
možnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev ali v zaposlitvi 
napreduje. Definicija invalida je izpeljana na osnovi Mednarodne 
klasifikacije funkcioniranja, invalidnosti in zdravja (ICF). 
Predlog zakona tako uveljavlja socialni model invalidnosti, 
katerega osnova ni diagnoza posameznika in iz nje izhajajoče 
pravice, ampak potrebe invalida zaradi njegove invalidnosti. 
Status invalida ureja predlog zakona za tiste invalide, ki 
nimajo priznanega statusa invalida po drugih predpisih. Sta- 
tus lahko pridobi oseba pod pogoji, določenimi v predlogu 
zakona. Pravico do priznanja statusa invalida oseba uveljavlja 
pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje po v predlogu 
zakona določenem postopku. 
Zaposlitvena rehabilitacija je individualizirana pravica 
invalida, je sklop storitev, s katerimi se povečuje zaposljivost 
invalida in je ni moč izvajati brez aktivnega sodelovanja invalida. 
Cilj zaposlitvene rehabilitacije je, da se invalida usposobi za 
ustrezno delo, da se zaposli, da zaposlitev obdrži oz. da v 
njej napreduje, ali da spremeni svojo poklicno kariero. Do 
zaposlitvene rehabilitacije so upravičeni tisti invalidi, ki po 
drugih predpisih nimajo pravice do enakih storitev rehabilitacije 
in če izpolnjujejo v predlogu zakona opredeljena merila. Izvaja 
se kot javna služba, njeni izvajalci pa so javni zavodi oz. 
koncesionarji v okviru mreže izvajalcev zaposlitvene 
rehabilitacije. Invalid pravico do zaposlitvene rehabilitacije 
uveljavlja pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje po 
postopku predpisanem s predlogom zakona. 

*■ Strokovni delavci in sodelavci izvajajo naloge, povezane z 
zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanjem invalidov. Predlog 
zakona jih deli na tri skupine. V prvi skupini so visoko strokovno 
usposobljeni delavci medicinske, pedagoške, psihološke in 
podobnih smeri in z znanji s področja invalidskega varstva, 
rehabilitacije in zaposlovanja, pridobljenega s specializacijo, 
dodatnim izobraževanjem ali usposabljanjem. V drugi skupini 
so strokovnjaki, ki nudijo tehnično podporo, v tretji pa osebe, 
ki invalidom v zaposlitvi nudijo podporne storitve, ki imajo 
certifikat o poklicni kvalifikaciji ali druga dokazila o 
usposobljenosti za opravljanje takih del (npr. tolmač ali osebni 
asistent). 
Rehabilitacijski načrt določa vrsto, obseg, način in trajanje 
izvajanja storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki so individualno 
določeni in jih je izvajalec zaposlitvene rehabilitacije dolžan v 
celoti upoštevati. Rehabilitacijski načrt v sodelovanju z 
invalidom na podlagi mnenja rehabilitacijske komisije izdela 
rehabilitacijski svetovalec Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje. Med izvajanjem rehabilitacije se rehabilitacijski 
načrt glede na potrebe invalida lahko spremeni ali dopolni. 
Ocena zaposlitvenih možnosti se izdela na podlagi 
mesečnih poročil in končne evalvacije izvajalcev zaposlitvene 
rehabilitacije. Iz ocene zaposlitvenih možnosti mora biti 
razvidno predvsem, ali je invalid zaposljiv v običajnem 
delovnem okolju, v podporni ali zaščitni zaposlitvi, za katera 
dela je usposobljen in kakšne podporne storitve ali prilagoditve 
potrebuje na delovnem mestu. Oceno zaposlitvenih možnosti 
izdela Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. 
Odločba o zaposljivosti, ki jo izda Zavod Republike Slovenije 
za zaposlovanje, če na podlagi ocene zaposlitvenih možnosti 
ugotovi, da invalid ni zaposljiv ali da je zaposljiv v zaščitni 
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oziroma podporni zaposlitvi. Invalid lahko na podlagi odločbe 
o zaposljivosti uveljavlja pri Skladu za vzpodbujanje 
zaposlovanja invalidov subvencijo plače, delodajalec pa druge 
vzpodbude, ki so namenjene za zaposlovanje invalidov. 
Invalid, za katerega je z odločbo ugotovljeno, da ni zaposljiv, 
se lahko vključi v programe socialne vključenosti. 
Programi socialne vključenosti so socialni programi za 
ohranjanje delovnih sposobnosti invalida in njegovo nadaljnjo 
socialno vključenost v širše družbeno okolje. 
Primerna delovna mesta za invalide delodajalci opredelijo 
v letnem poslovnem načrtu oziroma v sistemizaciji v razvidu 
delovnih mest kjer opredelijo tudi druge ukrepe za ravnanje z 
invalidnostjo na delovnem mestu. Kot primerna delovna mesta 
za invalida predlagatelj opredeljuje predvsem delovna mesta, 
ki so opremljena z informacijsko, komunikacijsko in drugo 
podporno tehnologijo, na katerih invalidnost ni ovira za 
enakovredno opravljanje dela. Primerna delovna mesta so 
tudi.tista, na katerih je mogoče enakovredno opravljati delo s 
prilagoditvijo delovnega časa potrebam invalida ob 
upoštevanju specifičnosti njegove invalidnosti. Tudi delo na 
domu in delo na daljavo sta v predlogu zakona uvrščena med 
za invalide primerna delovna mesta. 
Zaščitna zaposlitev je zaposlitev invalida na delovnem mestu 
v delovnem okolju, prilagojenem delovnim sposobnostim 
invalida in potrebam invalida, ki ni zaposljiv na običajnem 
delovnem mestu. Zaščiteno delovno mesto se lahko invalidu 
zagotavlja v zaposlitvenem centru ali pri drugih delodajalcih, 
če izpolnjujejo zakonsko določene pogoje. Prav tako se za 
zaščitno zaposlitev lahko šteje tudi opravljanje dela invalida 
na domu. Delodajalec običajno delovno mesto delavca- 
neinvalida razdeli na več funkcionalno povezanih delovnih 
mest, ki predstavljajo zaščitena delovna mesta za invalide. 
Invalid, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na zaščitenem 
delovnem mestu, ima skladno s predlogom zakona tudi 
pravico do subvencije plače, skupni prejemki iz naslova 
delovnega razmerja pa ne smejo presegati z zakonom 
določene minimalne plače. 
Zaposlitveni center je pravna oseba, ki zaposluje invalide 
izključno na zaščitenih delovnih mestih, torej le invalide, za 
katere bo z odločbo Zavoda ugotovljeno, da so zaposljivi le v 
zaščitni zaposlitvi. Občine skrbijo za vzpodbujanje 
ustanavljanja zaposlitvenih centrov na svojem območju. S 
splošnim aktom bo zaposlitveni center opredelil število 
zaščitenih delovnih mest za invalide in število delovnih mest 
za strokovne delavce in sodelavce, katerih plače se bodo 
financirale iz javnih sredstev. Minister, pristojen za invalidsko 
varstvo, pa bo predpisal kadrovske, organizacijske, tehnične 
in druge pogoje za ustanovitev zaposlitvenega centra. 
Zagotavljanje sredstev za ustanovitev oziroma za začetek 
dela zaposlitvenega centra bo urejeno v aktu o ustanovitvi 
centra. 
Podporna zaposlitev je zaposlitev invalida na delovnem 
mestu v običajnem delovnem okolju s strokovno in tehnično 
podporo invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju. Strokovna 
podpora delodajalcu in delovnemu okolju se zagotavlja 
prvenstveno s seznanjanjem z invalidnostjo, njenimi 
posledicami in vplivi delovnega okolja na invalidnost ter 
svetovanjem o optimalnih možnostih prilagoditve delovnega 
okolja. Invalidu se v podporni zaposlitvi glede na njegovo 
invalidnost lahko zagotavljajo podporne storitve. Glede na 
oceno doseganja delovnih rezultatov je invalid v podporni 
zaposlitvi lahko upravičen do subvencije plače, v višini od 5 
do 30% izhodiščne plače tarifnega razreda delovnega mesta 
zaposlenega invalida po veljavni kolektivni pogodbi oziroma 
minimalne plače, če je ta višja. 
Podporne storitve so strokovna in tehnična podpora invalidu 
in delodajalcu pri uvajanju v delo in na delovnem mestu s 
svetovanjem in usposabljanjem, osebno asistenco, 
spremljanjem pri delu, razvojem osebnih metod dela in 

ocenjevanjem njegove delovne uspešnosti ter tehnična 
podpora s prilagoditvijo delovnega mesta in sredstev za delo. 
Podporne storitve izvajajo strokovni delavci in sodelavci, ki 
so zaposleni pri izvajalcu zaposlitvene rehabilitacije, v 
zaposlitvenih centrih ali invalidskih podjetjih, lahko pa tudi 
druge fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje teh 
storitev v skladu s predpisi. 
Invalidska podjetja so oblika socialne ekonomije na področju 
zaposlovanja invalidov. S predlogom zakona so podrobneje 
določeni pogoji za poslovanje, postopek pridobitve statusa in 
način poslovanja. Glede na dejstvo, da so invalidska podjetja 
gospodarske družbe posebnega pomena, predlog zakona 
delno predpisuje način delitve dobička, določa vpliv države 
na lastništvo in odločanje ter predvideva obvezno revizijo 
letnih in poslovnih poročil za vsa invalidska podjetja po 
posebnih pravilih revidiranja invalidskih podjetij. 
Kvotni sistem zaposlovanja invalidov pomeni obvezno 
zaposlovanje določenega števila invalidov ali sklepanja 
poslovnih pogodb v predpisani višini ali pa plačevanje 
prispevkov za namene pospeševanja zaposlovanja invalidov 
v Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Višino kvote 
bo določila Vlada Republike Slovenije na predlog Ekonomsko 
socialnega sveta. Najvišja predvidena kvota bo 6% od 
skupnega števila zaposlenih delavcev in najnižja 1%. V kvoto 
se vštevajo vsi invalidi, ki jim je bil z odločbo priznan status 
invalida in invalidi, ki imajo trajne posledice telesne ali duševne 
okvare ali bolezni in imajo zato bistveno manjše možnosti, da 
se zaposlijo ali ohranijo zaposlitev ali v zaposlitvi napredujejo 
ter imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj 20 ur 
tedensko. Invalid, zaposlen na zaščitenem delovnem mestu 
v običajnem delovnem okolju, se šteje za 1,5 zaposlenega 
invalida in invalid, zaposlen v podporni zaposlitvi, za 2 
zaposlena invalida. 

- Vzpodbude za zaposlovanje invalidov so subvencije plač 
invalidom, plačilo stroškov prilagoditve delovnih mest in 
sredstev za delo invalidov, plačilo stroškov storitev v 
podpornem zaposlovanju, oprostitve plačila prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov, 
nagrade za preseganje kvote, letne nagrade delodajalcem 
za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov in druge 
vzpodbude na področju zaposlovanja invalidov in ohranjanja 
delovnih mest za invalide ter druge razvojne vzpodbude. 
Subvencija plače Invalidom je pravica invalidov zaposlenih 
na zaščitenih delovnih mestih, do nje pa so lahko upravičeni 
tudi invalidi, zaposleni v podporni zaposlitvi in v invalidskih 
podjetjih. Višina subvencije plače se odmerja za invalide, 
zaposlene v podporni zaposlitvi in v invalidskih podjetjih od 
izhodiščne plače tarifnega razreda delovnega mesta invalida 
po veljavni kolektivni pogodbi ali minimalne plače, če je ta 
višja, za invalide, zaposlene na zaščitenih delovnih mestih, 
pa je osnova za izračun subvencije minimalna plača. Višina 
subvencije plače invalida je določena v razponu v odstotkih, 
za posameznega invalida pa se odstotek določa individualno 
glede na doseganje njegovih delovnih rezultatov. Subvencija 
plače invalida je sestavni del plačila za njegovo delo po pogodbi 
o zaposlitvi. 
Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov je javni 
finančni sklad, ki se ustanovi z namenom vzpodbujanja razvoja 
zaposlovanja invalidov in ohranjanje delovnih mest za invalide. 
V imenu Republike Slovenije ga ustanovijo Vlada Republike 
Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. 
Delovno področje Sklada je odločanje o pravicah in 
obveznostih invalidov in delodajalcev v skladu s pooblastili 
po tem zakonu in opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom 
in ustanovitvenim aktom. Sredstva za delo Sklada se 
zagotovijo iz državnega proračuna. Namenska sredstva 
Sklada predstavljajo denarna sredstva iz plačil delodajalcev 
zaradi neizpolnjevanja predpisane kvote, sredstva Zavoda 
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za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, namenjena 
pospeševanju zaposlovanja delovnih invalidov, namenski 
prihodki proračuna Republike Slovenije iz naslova plačanih 
denarnih kazni za storjene prekrške in odvzeto premoženjsko 
korist po tem zakonu in sredstva proračuna Republike 
Slovenije, namenjena subvencioniranju plač invalidov. Pri 
upravljanju Sklada pa sodelujejo tudi predstavniki 
reprezentativnih delodajalcev in reprezentativnih sindikatov. 
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo skrbi za 

strokovni razvoj na področju zaposlitvene rehabilitacije in daje 
strokovno mnenje v primeru spora v zvezi z vprašanji 
invalidnosti, pripravo standardov storitev, usposabljanje 
strokovnih delavcev in izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije 
in pripravo metodologije za ocenjevanje delovnih rezultatov 
zaposlenih invalidov. Inštitut se bo moral najkasneje v roku 
enega leta po uveljavitvi zakona preoblikovati in organizirati 
tako, da bo lahko opravljal naloge in javna pooblastila za vse 
skupine invalidov. 

5. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA za državni 
proračun in druga javna finančna sredstva 

I. Ime predloga zakona, predpisa ali drugega vladnega gradiva: 
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 

H. Predlog zakona, podzakonskega 
posledice za državni proračun (v 

predpisa 
ečje od 1C 

2003 

ali drugo vladno gi 
milijonov SIT) 

2004 

-adivo, ki ima veČj 

2005 

e finančne 

2006 
Predvideni prihodki državnega 
proračuna / 27.500.000 197.590.000 141.810.000 

Predvideni odhodki državnega 
proračuna / 1.816.000.000 1.697.808.000 1.488.738.016 

II. A Pr 
pos 

Šifra 
PP 

avice porabe za izvedbo vladnega grad 
tavkah (PP) s predvidenimi zneski: 

Ime proračunske postavke 

va so zagotovljene 

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

na naslednjih pro 

2003 

računskih 

2004 

3577 Zaposlitvena rehabilitacija 
invalidov MDDSZ 398.067.000 416.000.000 

4285 Spodbude za zaposlovanje in delo 
invalidov MDDSZ / 1.350.000.000 

7025 Pospeševanje zaposlovanja 
invalidnih oseb MDDSZ 1.100.000.000* 

nova PP Programi socialne vključenosti za 
invalide MDDSZ / 50.000.000 

SKUPAJ: 1.498.067.000 1.816.000.000 
II. B Pre 

Šifra 
PP 

Jlog za zagotovitev manjkajočih pr 

Ime proračunske postavke 

avic porabe s prerazpo 
Ime proračunskega 

uporabnika 

reditvijo iz nasledr 

2003 

ljih PP: 

2004 

SKUPAJ: 
H C Predlog za nadomestitev zmanjšanih 

Novi prihodki 
prihodkov proračuna: 

Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t+1 

SKUPAJ: 
III. Drugo vladno gradivo, ki nima večjih finančnih posledic za državni proračun (manjše od 10 

milijonov SIT) 
Ocena finančnih posledic oz. izjava, da 

gradivo nima finančnih posledic 

IV. Predlog zakona 
Ocena finančnih posledic za druga javna 

finančna sredstva 
v letu 2005 Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja 

invalidov 1.787.341.800 

*Ta sredstva se v letu 2004 prenesejo na proračunsko postavko 4285 

Opomba: vse zneski v tabeli so navedeni v SIT. 
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Za izvajanje zakona je v proračunu za leto 2004 zagotovljenih 
1.816.000.000 SIT, od tega na proračunski postavki 3577 - 
zaposlitvena rehabilitacija invalidov v višini 416.000.000 SIT, na 
proračunski postavki 4285 - spodbude za zaposlovanje in delo 
invalidov v višini 1.350.000.000 SIT in na proračunski postavki 
4329 - programi socialne vključenosti za invalide (nova PP) v 
višini 50.000.000 SIT. / 

Storitve zaposlitvene rehabilitacije so se že v letu 2003, ko je bila 
oblikovana nova proračunska postavka, začele izvajati na 
drugačen način in se v letu 2003 izvajajo v okviru programa 
aktivne politike zaposlovanja. Storitve so bolj individualizirane, 
dajejo večje učinke, ker so naravnane na zaposlitev invalida, pa 
tudi povprečna cena storitev na posameznika je nižja, zato se 
število vključenih povečuje. Z uveljavitvijo zakona bo zaposlitvena 
rehabilitacija postala zakonska pravica za vse invalide, ki takšne 
storitve v skladu z merili iz 13. člena predloga zakona potrebujejo, 
izvajala pa se bo kot javna služba. 

Ocenjujemo, da bodo proračunu zagotovljena sredstva v višini 
366.000.000 SIT zadoščala za plačilo stroškov strokovnih komisij 
(strokovne komisije pri Zavodu RS za zaposlovanje) in izvajanje 
storitev zaposlitvene rehabilitacije ter za denarna nadomestila 
rehabilitantov (predvidoma 50.000.000 SIT). V letu 2004 
ocenjujemo, da bodo glede na nove zakonske podlage storitve 
zaposlitvene rehabilitacije nudene 800 upravičencem. 

Za subvencije plač invalidom po zakonu so sredstva v višini 
1.350.000.000 SIT za leto 2004 zagotovljena na novi proračunski 
postavki spodbude za zaposlovanje in delo invalidov, vključno s 
sredstvi za subvencije plač invalidom v invalidskih podjetjih, ki so 
se doslej zagotavljale na proračunski postavki 7025. Po letu 2005 
predvidevamo, da se bodo sredstva za te namene v proračunu 
zmanjševala, ker se bodo sredstva za ta namen zagotavljala tudi 
v Skladu za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, na podlagi plačil 
delodajalcev za neizpolnjevanje kvote po tem zakonu oziroma 
kazni za prekrške. Učinka zbranih sredstev v letu 2004 še ni 
možno planirati, ker predvidevamo, da se bo na podlagi spodbud 
v novem zakonu povečalo tudi zaposlovanje brezposelnih 
invalidov in s tem tudi število upravičencev do subvencije. Na tej 
postavki so planirana tudi sredstva za zagotovitev delovanja vsaj 
enega regionalnega zaposlitvenega centra v letu 2004, v katerem 
se bocjo zaposlovali invalidi, ki se kljub rehabilitaciji zaradi svoje 
invalidnosti ne bodo mogli zaposlitvi v običajnem delovnem okolju 
v višini 51.000.000 SIT. Poleg tega so zagotovljena tudi zagonska 
sredstva za začetek delovanja Sklada za vzpodbujanje 
zaposlovanja invalidov v višini 14.000.000 SIT in financiranje javnih 
pooblastil Inštituta RS za rehabilitacijo v višini 15.000.000 SIT. V 
letu 2005 se za financiranje delovanja Sklada za vzpodbujanje 
zaposlovanja invalidov zagotovijo finančna sredstva v višini 
27.404.000 SIT, kar predstavlja stroške za plače zaposlenih v 
Skladu in materialne stroške za delovanje Sklada ter 20.000.000 
SIT za izvajanje nalog Inštituta RS za rehabilitacijo. Po oceni naj bi 
v letu 2005 Sklad pridobil cca. 1.700.000.000 SIT iz drugih, po 
zakonu predvidenih virov. 

Za financiranje programov socialne vključenosti za invalide po 
zakonu so na novi proračunski postavki v letu 2004 zagotovljena 
sredstva v višini 50.000.000 SIT. 

6. PRIMERJALNOPRAVNA UREDITEV V DRUGIH 
DRŽAVAH 

PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN 
PRILAGOJENOST PREDLAGANE UREDITVE PRAVU 
EU 

V državah članicah EU so aktivni ukrepi za zaposlovanje invalidov 
različni. Primerjalno jih lahko združimo v naslednje sklope: 

antidiskriminacijski ukrepi/ukrepi za izenačevanje možnosti 
(vključno s kvoto), 
preventiva oz. zadržanje invalida na delovnem mestu, 
nadomestila plač, 
rehabilitacija in usposabljanje, 
zaščitno zaposlovanje, 
adaptacija delovnega mesta, 
ukrepi za gospodarske družbe. 

Z zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 
Slovenija uvaja vse ukrepe, tudi tiste, ki jih do sedaj še ni 
uporabljala. 

Invalidnost (disability) ne pomeni »nesposoben za delo« (unable 
to work, enable). Medtem ko državne politike in družba kot celota 
spodbuja integracijo invalidov, to manj velja za delodajalce in same 
invalide. Vsak invalid naj bi bil udeležen v primernem programu, 
glede na individualne sposobnosti in potrebe. Ni dovolj samo 
dohodkovna oz. denarna podpora. Tak individualni program lahko 
vsebuje rehabilitacijo, poklicno usposabljanje, podprto iskanje 
dela, oblike dela (na odprtem trgu dela, part-time, subvencionirano, 
zaščitno), poleg denarnih prejemkov. Lahko pa vključuje tudi 
aktivnosti, zasnovane na socialni integraciji invalidov. 

Kvota 

Delodajalci imajo po zakonodaji obvezo, da zaposlujejo določeno 
število invalidov med vsemi zaposlenimi: 7% v Italiji, 6% v Franciji, 
5% v Nemčiji, 4% v Avstriji, 2% v Španiji. V kvoto se upoštevajo le 
invalidi, ki imajo status (registrirani). Kvote se v vseh navedenih 
državah nanašajo na zasebni in javni sektor. Velikost podjetja je 
odločilna za obvezo izpolnjevanja kvote. Večinoma so manjša 
podjetja oproščena izpolnjevanja kvote, minimalno število vseh 
zaposlenih v podjetju, ki ga kvota zavezuje, je običajno med 15- 
25 delavci. Nekatere države upoštevajo kot dvojno ali trojno enega 
težjega invalida. Izpolnjevanje kvote je večinoma med 50-70%. 
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Kvotni sistem zaposlovanja pri članicah EU 

Država /Kvota:; . 
'■v-V " 

Izpolnitev **. .j££ 
' 

ii •*«: ■ šj. ;S 
Sankcija 

•L V ,> -L ; 1- ■ 

Uporaba sredstev 
pridobljenih zaradi 
neizpolnjevanja 
kvote 

Avstrua 

4% (z dvojnim 
upoštevanjem) 
javni in zasebni 
delodajalci z več kot 
25% zaposlenih 

64% zaposlenih 
vseh kvotnih mest, 
eden od štirih 
delodajalcev 
zapolni celotno 
kvoto 

Obdavčitev €200 na 
mesto za vsako 
delovno mesto, ki ni 
zapolnjeno (0,4% od 
plačilne liste 
delovnega mesta) 

Zaposlitveni 
programi za invalide 
in / ali njihove 
(delodajalce) 

Belgija 

2 - 2,5% v javnem 
sektorju, 
zasebni sektor nima 
kvote 

Precej visoka Sankcije se ne 
izvajajo 

Francija 

6% (z dvojnim 
upoštevanjem, npr. 
v prvih dveh letih 
pogodbeno, javni in 
zasebni sektor z več 
kot 19 zaposlenimi) 

67% zapolnjenih 
vseh kvotnih mest, 
štiri od desetih 
delodajalcev 
zapolni celotno 
kvoto in več kot 
eden od treh je ne 
upošteva 

300 - 500 kratnik urne 
postavke minimalne 
plače, 25% kazni pri 
neizplačevanju (€ 150 
- 250 mesečno, 0,45 
- 0,75% od plačilne 
liste delovnega mesta) 

Usposabljanje, 
ohranitev delovnih 
mest, ukrepi 
zaposlovanja za 
invalide, ki jih vodi 
državno telo 

Nemčua 

5% (dvojno/trojno 
upoštevanje), javni 
in zasebni 
delodajalci z več kot 
19 zaposlenimi 

57% zapolnjenih 
vseh kvotnih mest; 
eden od osem 
delavcev zapolni 
celotno kvoto in 
eden od treh je ne 
upošteva 

€ 100 - 250 mesečno 
za vsako delovno 
mesto, ki ni 
zapolnjeno, odvisno 
od zapolnitve (0,25 - 
0,65% od plačilne 
liste delovnega mesta) 

Vrsta integracijskih 
servisov za invalide 
(55% vodenih s 
strani dežel, 45% 
vodenih s strani 
ministrstev) 

Italija 

7% za javni sektor 
in zasebni sektor z 
več kot 50 
zaposlenimi, 
eden/dve mesti za 
15 - 35 / 36 - 50 
zaposlenih 

Ni statističnih 
podatkov od 
uvedbe 
zakonodaje leta 
2000, ampak okoli 
50% kvote 
zapolnjeno v 
obdobju 1986 - 
1998 

€ 52 za delo na dan 
(€ 1.075 / mesečno) 
za vsako 
nezapolnjeno mesto 
(1/4, če ni primernega 
kandidata (4% ali 1% 
od plačilne liste 
delovnega mesta)) 

Regionalni programi 
za invalide 
(regionalni skladi) 

Španija 

2% za zasebni 
sektor z več kot 50 
zaposlenimi in ves 
javni sektor 

25% v zasebnem 
in 30% v javnem 
sektorju (ne- 
zapolnjevanje 
kvote se smatra za 
prekršek) 

Brez sankcij; obveza 
poročati o zaposlenih 
invalidih in potrditev 
pri delovni inšpekciji 

Zaposlitvene 
aktivnosti izvedene 
s strani nevladnih in 
neprofitnih 
organizacij 

Antidiskriminacijska zakonodaja 

Velik Britanija, Švedska, Nemčija, Belgija in Irska so uvedle 
antidiskriminacijsko zakonodajo na področju zaposlovanja, v vseh 
vidikih. Zakonodaja obvezuje delodajalca. V Belgiji delovna 
zakonodaja prepoveduje diskriminacijo pri izbiri na prosto delovno 
mesto, na osnovi invalidnosti (Labour legislation). V Španiji so 
sprejeli Pravila za delavce (Workers standing rule), ki 
prepovedujejo diskriminacijo invalidov, ki se prijavljajo na prosta 
delovna mesta. Švedska z Zakonom o diskriminaciji (Discrimina- 
tion Act) prepoveduje diskriminacijo invalidov v delovnem življenju. 
V Veliki Britaniji Zakon o diskriminaciji invalidov (Disability Dis- 
crimination Act) ščiti invalide na vseh področjih zaposlovanja ter 
prepoveduje odpuščanje na osnovi invalidnosti. Irska je sprejela 

Zakon o izenačevanju na področju zaposlovanja (Employment 
Equality Act) v letu 1998, s katerim prepoveduje diskriminacijo na 
vseh področjih zaposlovanja (enako plačilo, dostop do 
zaposlovanja, poklicno usposabljanje, pogoji zaposlovanja, 
delovne izkušnje, napredovanje in odpuščanje) in uvaja ukrepe 
izenačevanja možnosti. 

Po direktivi EU (2000/78), so države članice dolžne prilagoditi 
zakonodajo do 2. decembra 2003, z možnostjo triletnega 
podaljšanja, tako da na področju invalidskega varstva v državah 
članicah EU in pridruženih članicah lahko pričakujemo spremembo 
zakonodajnih ukrepov v naslednjih letih, v primerih, ko le-ta še ni 
bila uvedena. 
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Rehabilitacija in usposabljanje 

Invalid po končanem medicinskem zdravljenju večinoma ne more 
neposredno nadaljevati s svojim delom v svojem poklicu. Za to 
lahko potrebuje dodatno poklicno usposabljanje in svetovanje, ki 
zadeva manjše ukrepe, npr. ocenjevanje potreb, pa vse do 
večletnega usposabljanja - npr. izobraževanje na univerzi, ki 
invalida usposobi za drug poklic. Invalid, ki prvič vstopa na trg 
delovne sile morda potrebuje le dodatno poklicno usposabljanje 
odraslih. 

Na splošno velja, da so ukrepi po različnih državah zelo različni. 
V vseh državah je primernost vezana na možnost, da invalid 
pridobi z vključitvijo v program zmožnost/sposobnost za 
opravljanje dela. 

Zelo pomembno vprašanje je začetek rehabilitacije. Nemčija in 
Švedska z njo pričneta zelo zgodaj. V Nemčiji npr. začnejo s 
poklicno rehabilitacijo že pred in med samim zdravljenjem, že 
takrat uvedejo postopek za preverjanje potrebe po poklicni 
rehabilitaciji. 

Storitve za rehabilitacijo navadno izvajajo državne ustanove, npr. 
specializirani centri v Franciji ali posebni inštituti za zaposlovanje 
na Švedskem. Avstrija, Nemčija, Portugalska in Španija pa 
kombinirajo zasebne in državne izvajalce rehabilitacije. V teh 
državah odgovorni zavodi vodijo svoje rehabilitacijske centre, 
poleg njih pa imajo še zunanje izvajalce, ko je to bolj primerno. 

V Avstriji, Franciji in Nemčiji je rehabilitacija uvedena kot pravica. 
Princip rehabilitacija pred upokojitvijo je sprejet v Avstriji, Danski, 
Španiji, Švedski. Podatki po državah kažejo, da so samo na 
Danskem iz držav članic EU napoti več invalidov na poklicno 
rehabilitacijo, kot pa je tistih, ki dobivajo dodatek na invalidnost. 
Države z deležem 50% pa so Nemčija, Švedska, Nizozemska. 
Portugalska in Avstrija imata delež 20-30% napotitev na 
rehabilitacijo v primerjavi s tistimi, ki prejemajo dodatke. 

Višina posebnega nadomestila (dodatka), ki ga prejemajo osebe 
na usposabljanju, je zelo različna. V Franciji npr. znaša to 
nadomestilo do 100% zadnje plače, za tiste, ki so že bili zaposleni, 
ali 30% sprejetega maksimalnega nadomestila za tiste, ki še niso 
bili zaposleni. Na Portugalskem je to nadomestilo 70% minimalne 
plače. Nizozemska, Avstrija in Velika Britanija pa imajo nižja 
nadomestila. 

Evaluacije programov poklicne rehabilitacije so zelo redke zaradi 
naslednjih vzrokov: potrebno bi bilo večletno spremljanje oseb, 
primerjati bi bilo potrebno rezultate z tistimi, ki prejemajo 
nadomestila za invalidnost, v programe se pogosteje vključijo 
lažje zaposljivi invalidi kot težji invalidi (proces »creaming«), 
standardi za primerjave so večinoma neurejeni, programi se 
večkrat vsebinsko in časovno spreminjajo, spreminjajo pa se 
tudi pogoji, v katerih se izvajajo. 

Posebni programi zaposlovanja 

Obsegajo od posebnih zaščitnih, običajno posebnih programov 
do različnih oblik podpore na trgu dela. Ti programi so posebno 
pomembni zato, ker spodbujajo zaposlovanje invalidov, ki niso 
nikoli delali. Največ vključenih imajo Švedska (16.2 vključenih 
invalidov na 1000 populacije invalidov v letu 1999), Nizozemska 
(9,2) in Francija (9,5). 

Subvencionirano zaposlovanje (Subsidised 
employment) 

Ena od možnosti je subvencioniranje delodajalcev s 
kompenziranjem dela stroškov dela (plače ali prispevkov). 
Posebno Švedska ima visok delež vključenih v ta ukrep (11 med 
1000 invalidi), Francija vključuje (6 med 1000 invalidi) v ta ukrep, 
visoke deleže imata tudi Danska (3) in Avstrija (3.6). 

V Avstriji, Švedski in na Norveškem so taka nadomestila lahko 
zelo visoka: do višine plače, veljajo pa za nekajletno obdobje. 
Švedska ima fleksibilno shemo kjer se nadomestilo spreminja s 
stopnjo delovne zmožnosti oz. omejitvami in z drugimi 
spremembami. Belgija plačuje 50% stroškov plače v skladu s 
kolektivno pogodbo. Na Danskem znaša to nadomestilo mini- 
mum kolektivne plače in je plačljivo v treh višinah glede na omejitve 
zmožnosti invalida. 

Podporno zaposlovanje (Supported employment) 

Podporno zaposlovanje je definirano kot kakršnakoli oblika osebne 
asistence na delu (trening na delu ali usposabljanje), ki jo dobi 
delodajalec ali zaposleni. Zaščitno zaposlovanje je definirano kot 
zaposlovanje v segregiranem okolju, bodisi v invalidskem podjetju, 
socialnem podjetju ali zaščiteno delovno mesto na odprtem trgu 
dela. Države počasi nadomeščajo zaščitno zaposlovanje s 
podpornim, vendar zaščita še vedno ostaja pomemben dejavnik. 

Največ vključenih imajo Velika Britanija in Avstrija (0,7 med 1000 
invalidi) ter Nemčija in Danska (0,6 med 1000 invalidi). Podpora 
se nanaša na podporo na delovnem mestu (on-the-job-support), 
ki jo zagotavlja trener dela (job-coach). Danska tako zagotavlja 
20 ur asistence na teden za polno zaposlenega invalida (37 ur), 
za neomejeno dobo trajanja. Ostale navedene države zagotavljajo 
pomoč, ki se nanaša na asistenco ali podporo invalidom. Nemčija 
je edina država, ki je predstavila pravico do podpore, ki vključuje 
asistenco na delu do 3 let. Financirajo jo rehabilitacijske oblasti. 
Avstrija je razvila podporo glede iskanja dela na trgu delovne sile 
(1 delovni asistent skrbi za večje število udeležencev, npr. 12 
oseb s težavami v duševnem zdravju, 13 gluhih in naglušnih, 25 
slepih in slabovidnih ali 13 duševno prizadetih). Švedski program 
podpore traja največ do 6 mesecev in je 47% učinkovit glede 
zaposlitev. Na Irskem en trener dela zagotavlja podporne storitve 
za duševno prizadete (15 oseb). 

Zaščitno zaposlovanje (Sheltered employment) 

Večina držav ima posebno zaposlovanje v zaščitenem okolju, 
bodisi v zaščitnih delavnicah (sheltered vvorkshops), posebnih 
podjetjih ali zaščitenih delih v običajnem delovnem okolju. 

Nizozemska je država, ki je najbolj razvila sistem zaščitnega 
zaposlovanja v posebnih podjetjih (zaščiteni trg dela). Vključujejo 
1% vse delovne populacije invalidov. Ostale države, ki imajo 
sistem zaščitnega zaposlovanja dobro razvit, so naslednje: 
Švedska (5,2 na 1000 zaposlenih invalidov), Avstrija, Belgija, 
Francija in Nemčija (3 med 1000 invalidi). Večinoma so to težji 
invalidi z duševnimi boleznimi ali duševno prizadetostjo. 

V zadnjih letih so si države Velika Britanija, Nizozemska, Španija 
prizadevale, da bi ta invalidska podjetja postala bolj tržno 
orientirana, tudi z namenom, da bi pospešili prehod iz zaščitnih 
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zaposlitev na odprti trg dela. Višine plač po posameznih državah 
se spreminjajo - od žepnine do plač, ki zagotavljajo socialno 
varnost (minimalna plača, pogosto subvencionirana). Francija 
ima npr. dva tipa programov zaščitnega zaposlovanja: prvi je za 
invalide z več kot dvotretjinsko izgubo delovne zmožnosti, drugi 
pa za tiste, ki imajo manjše izgube delovne zmožnosti. Države 
vključujejo približno eno desetino invalidov, ki poleg prejemkov iz 
zaščitnega zaposlovanja prejemajo tudi invalidske dodatke po 
drugih sistemih (Nizozemska, Nemčija, Belgija). 

Študije učinkov ukrepov aktivne politike zaposlovanja so ugotovile, 
da so bolj uspešni dobro ciljani projekti - individualno in na lokalni 
ravni. Ti zaključki se lahko prenesejo tudi na zaposlovanje 
invalidov. Druga glavna točka zaključkov študij aktivne politike 
zaposlovanja je, da so subvencije za zaposlovanje, v glavnem 
učinkovite le v primeru najbolj ranljivih skupin, posebno še invalidov. 
Neposredno kreiranje v javnem sektorju lahko pomaga 
nezaposlenim oz. brezposelnim ljudem vstopiti na trg delovne 
sile, pridobiti oz. obdržati motivacijo in veščine. Zaščitno 
zaposlovanje je posebna oblika neposrednega oblikovanja 
delovnih mest, za katere se je odločila večina držav. 

POVEZAVA MEDNARODNE KLASIFIKACIJE 
FUNKCIONIRANJA, INVALIDNOSTI IN ZDRAVJA TER 
ZAKONA O ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN 
ZAPOSLOVANJU INVALIDOV 

Merila za priznanje statusa invalida, merila za oceno potreb po 
zaposlitveni rehabilitaciji in merila za ocenjevanje zaposlitvenih 
možnosti invalidov bodo predpisana na osnovi Mednarodne 
klasifikacije funkcioniranja, invalidnosti in zdravja (International 
Classification of Functioning, Disability and Heath), ki jo je sprejela 
Svetovna zdravstvena organizacija maja 2001. Čeprav je 
Mednarodna klasifikacija v prvi vrsti zdravstvena in z zdravjem 
povezana klasifikacija, se lahko uporablja tudi na drugih področjih, 
kot so zaposlovanje, socialna varnost, izobraževanje, razvijanje 
socialne politike in splošne zakonodaje ter prilagajanje okolja. 
Organizacija Združenih narodov jo je sprejela kot eno izmed svojih 
socialnih klasifikacij in jo omenja ter vključuje v Standardna pravila 
za izenačevanje možnosti invalidov. Klasifikacija je tako ustrezen 
instrument za uresničevanje konvencij o mednarodnih človekovih 
pravicah ter državnih zakonodaj. 

7. DRUGE POSLEDICE ZAKONA: 

Druge posledice predloga zakona so: 
izboljšanje kvalitete življenja in večja socialna vključenost 
invalidov; 

- vsa vložena sredstva se bodo povrnila v sedmih letih, če se 
bo rehabilitiranec vključil v delovni proces s polnim ali vsaj 
polovičnim delovnim časom3. Če rehabilitiranec z delom 
ustvarja sredstva ne le za svojo polno ali delno vzdrževanje, 
temveč ustvarja tudi za družbo kakšno vrednost, bodo stroški 
rehabilitacije povrnjeni že po štirih letih ali celo še prej. Če pa 
se invalid po končanem usposabljanju ne vključi v delovni 
proces, rehabilitacija nima ekonomskega smisla. Ni težko 
izračunati, da je sodobna rehabilitacija ne le ekonomsko 
utemeljena, temveč tudi pozitivna postavka v proračunu tiste 
družbe, ki program kompleksne rehabilitacije uspešno izvaja. 
Izsledke slovenskega avtorja podpirajo tudi tuje študije. 
Ugotovitve OECD iz leta 2003 navajajo, da če upoštevamo 
stroškovno korist (cost-benefit študije), so letni stroški 

vključenih na posameznika v vseh programih (podporno, 
zaščitno, subvencionirano) nižji kot povprečni invalidski 
prejemki. Ta delež znaša v Avstriji 24%, v Italiji 39%, Franciji 
in Španiji 49%, na Danskem 58%, v Nemčiji 78%. Kljub temu, 
da podatki kažejo naraščanje stroškov za rehabilitacijo v 
primerjavi z vsemi ukrepi (pasivnimi, aktivnimi), je ta delež še 
vedno nizek. Samo skandinavske države imajo delež porabe 
sredstev za aktivne ukrepe v primerjavi s pasivnimi med 10- 
14%, drugje je povsod nižji. Nizozemska ima ta delež med 8- 
10%, Belgija, Nemčija in Francija imajo delež blizu 5%, Velika 
Britanija, Italija, Španija pa blizu 2%; 
manjša odvisnost invalidov od socialnih transferov, saj zakon 
ureja model integracijske politike zaposlovanja invalidov s 
prilagoditvijo dela (accommodated work), subvencioniranjem 
plač (subsidized work), podporo v zaposlitvi (supported work), 
zaposlitvijo pod posebnimi pogoji (sheltered or protected work), 
posebej primernimi zaposlitvami (reserved work), in 
zaposlitveno rehabilitacijo, namesto sedaj prevladujočega 
modela kompenzacijske politike iz državnega proračuna in 
sredstev zavarovanj (denarna nadomestila, invalidnine, 
pokojnine, dodatki, socialne pomoči); 
boljša izraba finančnih sredstev, ki jih država namenja za 
pospeševanje zaposlovanja invalidov; 
kombiniranje več virov financiranja; 
kreiranje novih storitev in delovnih mest v storitvenem 
sektorju; 
stabilno financiranje programov, ki bo doprineslo k večji 
učinkovitosti. 

BESEDILO ČLENOV 

L SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon ureja pravico invalidov do zaposlitvene rehabilitacije in 
druge oblike, ukrepe in vzpodbude za zaposlovanje invalidov, 
ureja način njihovega financiranja ter določa vrste nadzora in 
pristojne organe in institucije za izvajanje tega zakona. 

2. člen 
(namen zakona) 

Namen zakona je povečati zaposljivost invalidov in vzpostaviti 
pogoje za njihovo enakovredno udeležbo na trgu dela z 
odstranjevanjem ovir in ustvarjanjem enakih možnosti. 

3. člen 
(invalid) 

Invalid oziroma invalidka (v nadaljnjem besedilu: invalid) je oseba, 
ki pridobi status invalida po tem zakonu ali po drugih predpisih in 
oseba, pri kateri so z odločbo pristojnega organa ugotovljene 
trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni in ima zato 
bistveno manjše možnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev ali 
v zaposlitvi napreduje (v nadaljnjem besedilu: invalid). 

3 Mekinc, 1997 
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4. člen 
(zaposlitvena rehabilitacija) 

Zaposlitvena rehabilitacija so storitve, ki se izvajajo s ciljem, da 
se invalid usposobi za ustrezno delo, se zaposli, zaposlitev zadrži 
in v njej napreduje ali spremeni svojo poklicno kariero. 

odstavka tega člena, imajo pa certifikat o poklicni kvalifikaciji ali 
druga ustrezna dokazila o usposobljenosti za opravljanje takih 
del (strokovni sodelavci). 

II. PRIDOBITEV STATUSA INVALIDA 

5. člen 
(postopek uveljavljanja pravic) 

(1) V postopku uveljavljanja pravic po tem zakonu se uporabljajo 
določbe zakona o splošnem upravnem postopku, če posamezna 
vprašanja v tem zakonu niso drugače urejena. 

(2) Zahtevki, odločbe in pritožbe v postopkih za uveljavljanje 
pravic po tem zakonu so takse prosti. 

6. člen 
(uporaba drugih predpisov) 

Za delovno pravni položaj ter pravice in obveznosti invalidov, ki 
izhajajo iz ureditve po tem zakonu, veljajo splošni predpisi na 
področjih delovnih razmerij, pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, varnosti in zdravja pri delu, zaposlovanja in 
zavarovanja za primer brezposelnosti ter drugih, če posamezna 
vprašanja v tem zakonu niso drugače urejena. 

7. člen 
(Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo) 

(1) Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (v nadaljnjem 
besedilu: Inštitut) opravlja naslednje naloge na področju 
zaposlitvene rehabilitacije: 

skrbi za strokovni razvoj na tem področju, 
pripravlja standarde storitev zaposlitvene rehabilitacije, 
izvaja usposabljanje strokovnih delavcev in izvajalcev 
zaposlitvene rehabilitacije, 
pripravi metodologijo za ocenjevanje delovnih rezultatov 
zaposlenih invalidov in izvaja nadzor na tem področju, 
daje strokovno mnenje v primeru spora v zvezi z vprašanji 
invalidnosti, 
opravlja raziskovalno delo in 
opravlja druge naloge v zvezi z izvajanjem tega zakona na 
podlagi vsakoletnega programa dela. 

(2) Naloge iz prvih štirih alinej prejšnjega odstavka se izvajajo kot 
javno pooblastilo. Sredstva za ta namen se zagotavljajo v 
proračunu Republike Slovenije. 

8. člen 
(strokovni delavci in sodelavci) 

(1) Strokovni delavci oziroma strokovne delavke (v nadaljnjem 
besedilu: strokovni delavci) na področju zaposlitvene rehabilitacije 
in zaposlovanja invalidov so delavci z univerzitetno, visoko 
oziroma višjo strokovno izobrazbo medicinske, pedagoške, 
psihološke, sociološke, socialne ali druge ustrezne družboslovne 
usmeritve in znanji s področja rehabilitacije, zaposlovanja ali 
invalidskega varstva, pridobljenimi s specializacijo, dodatnim 
izobraževanjem ali usposabljanjem. 

(2) Na področju zaposlitvene rehabilitacije in strokovne podpore 
Pri zaposlovanju invalidov sodelujejo tudi strokovnjaki s področja 
tehnične ali druge ustrezne usmeritve. 

(3) Podporne storitve invalidom v rehabilitaciji in zaposlitvi lahko 
nudijo tudi osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega in drugega 

9. člen 
(pogoji za pridobitev statusa invalida) 

(1) Status invalida po tem zakonu lahko pridobi oseba, ki: 

ni pridobila statusa invalida po drugih predpisih oziroma nima 
z odločbo pristojnega organa ugotovljenih trajnih posledic 
telesne ali duševne okvare ali bolezni ter zato bistveno manjše 
možnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev, 
je prijavljena kot brezposelna oseba na Zavodu Republike 
Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: Zavod), 

- je dopolnila starost 15 let oziroma ni stara več, kot je po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pogoj 
za pridobitev pokojnine za najnižjo pokojninsko dobo in 
izpolnjuje merila, določena s tem zakonom. 

(2) Ob izpolnjevanju ostalih pogojev iz prejšnjega odstavka in 
meril, določenih s tem zakonom, lahko pridobi status invalida po 
tem zakonu tudi oseba, ki je zaposlena. 

10. člen 
(merila za pridobitev statusa invalida) 

Za pridobitev statusa invalida po tem zakonu morajo biti pri osebi 
ugotovljene: 

trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni, 
težave pri dejavnostih, ki vplivajo na njeno zaposljivost in 
ovire pri vključevanju v delovno okolje 

na način, kot ga opredeljuje mednarodna klasifikacija 
funkcioniranja, invalidnosti in zdravja. 

11. člen 
(pravilnik) 

Minister, pristojen za invalidsko varstvo, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za zdravje, izda pravilnik, s katerim podrobneje opredeli 
vsebino meril za priznanje statusa invalida iz 10. člena tega 
zakona, meril za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije 
iz 13. člena tega zakona in meril za ocenjevanje zaposlitvenih 
možnosti invalidov iz 32. člena tega zakona na podlagi 
mednarodne klasifikacije funkcioniranja, invalidnosti in zdravja. 

III. ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA 

12. člen 
(pravica do zaposlitvene rehabilitacije) 

(1) Zaposlitvena rehabilitacija je pravica invalida do posameznih 
storitev iz 14. člena tega zakona v obsegu, na način in v trajanju, 
opredeljenem v rehabilitacijskem načrtu. 

(2) Invalid lahko uveljavlja pravico do zaposlitvene rehabilitacije, 
če nima pravice do enakih storitev po drugih predpisih. 

(3) Posamezne storitve zaposlitvene rehabilitacije lahko za inyalida 
uveljavlja tudi delodajalec oziroma Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije. V tem primeru delodajalec 
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oziroma Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
sklene z izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije iz 17. člena tega 
zakona in invalidom pogodbo o izvajanju storitev zaposlitvene 
rehabilitacije, s katero dogovorijo medsebojne pravice in 
obveznosti. 

13. člen 
(merila za priznanje pravice do zaposlitvene 

rehabilitacije) 

Merila za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije so: 

vpliv posledic telesne ali duševne okvare ali bolezni na 
posameznika, 
potrebe po storitvah zaposlitvene rehabilitacije kot delu 
celostne rehabilitacije pri posamezniku, 
možnost zaposljivosti s prilagoditvijo ali uporabo sodobnih 
tehnologij, 
ocena socialnega in delovnega okolja (navade, vrednote, 
socialne vloge posameznika) in 
druga merila, ki se oblikujejo po pravilih stroke. 

14. člen 
(storitve zaposlitvene rehabilitacije) 

Vrste storitev zaposlitvene rehabilitacije so zlasti: 

svetovanje in motiviranje invalidov za njihovo aktivno vlogo, 
priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih 
navad in poklicnih interesov, 
pomoči pri sprejemanju lastne invalidnosti in seznanjanje o 
možnostih vključevanja v usposabljanje in delo, 

- pomoči pri izboru ustreznih poklicnih ciljev, 
razvijanja socialnih spretnosti in veščin, 
pomoč pri iskanju ustreznega dela oziroma zaposlitve, 

- analiza konkretnega delovnega mesta in delovnega okolja 
invalida, 

- izdelava načrta prilagoditve delovnega mesta in delovnega 
okolja invalida, 
izdelava načrta potrebne opreme in sredstev za delo, 
usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma v 
izbranem poklicu, 
spremljanje in strokovna pomoč pri usposabljanju in 
izobraževanju, 
spremljanje invalida na delovnem mestu po zaposlitvi, 

- sprotno ocenjevanje uspešnosti rehabilitacijskega procesa, 
ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov zaposlenih 
invalidov in 
opravljanje drugih storitev zaposlitvene rehabilitacije. 

15. člen 
(pravice In obveznosti invalida v zaposlitveni 

rehabilitaciji) 

Invalid, ki mu je priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije, 
ima naslednje pravice in obveznosti: 

- pravico do storitev zaposlitvene rehabilitacije v skladu z 
odločbo in rehabilitacijskim načrtom, 
obveznost, da v zaposlitveni rehabilitaciji aktivno sodeluje, 
pravico do denarnih prejemkov iz 16. člena tega zakona, 

- druge pravice in obveznosti, ki izhajajo iz načina in obsega 
izvajanja zaposlitvene rehabilitacije. 

16. člen 
(denarni prejemki iz naslova zaposlitvene 

rehabilitacije) 

(1) Invalid, ki mu je priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije, 
ima pravico do denarnih prejemkov glede na vrsto, obseg in čas 
trajanja storitev in sicer: 

plačila stroškov javnega prevoza za invalida in njegovega 
spremljevalca oziroma spremljevalko (v nadaljnjem besedilu: 
spremljevalec) v primeru, da ga potrebuje, če je invalidu 
priznana pravica do storitev iz prve, druge, tretje, četrte, 
pete, šeste in desete alinee 14. člena tega zakona, 
plačila stroškov bivanja v višini največ 20% minimalne plače 
mesečno, če se storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajajo 
več dni zaporedoma in če je otežen vsakodnevni prihod 
invalida k izvajalcu zaposlitvene rehabilitacije, 
denarnega prejemka za čas trajanja zaposlitvene rehabilitacije 
v višini 30% minimalne plače mesečno, če se storitve 
zaposlitvene rehabilitacije izvajajo v obsegu najmanj 100 ur in 
če invalid ni prejemnik denarnega nadomestila ali denarne 
pomoči po predpisih iz naslova pravic brezposelnih oseb ali 
denarnega nadomestila po predpisih iz naslova invalidskega 
zavarovanja. 

(2) O pravicah iz prejšnjega odstavka odloča Zavod. 

'17. člen 
(izvajanje zaposlitvene rehabilitacije) 

(1) Zaposlitvena rehabilitacija se izvaja kot javna služba v okviru 
mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, pri čemer se pri 
vzpostavitvi mreže upošteva število invalidov glede na vrsto 
invalidnosti in regionalno pokritost z izvajalci storitev. 

(2) V mrežo iz prejšnjega odstavka se vključijo javni zavodi ter 
druge pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane 
za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije. Fizične osebe in 
pravne osebe, ki niso javni zavodi, morajo za izvajanje storitev 
zaposlitvene rehabilitacije pridobiti koncesijo po tem zakonu (v 
nadaljnjem besedilu: izvajalci). 

(3) Zaposlitvena rehabilitacija se financira iz sredstev proračuna 
Republike Slovenije. Cene storitev zaposlitvene rehabilitacije določi 
minister, pristojen za invalidsko varstvo. 

IV. KONCESIJA ZA IZVAJANJE STORITEV 
ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE 

18. člen 
(podelitev koncesije) 

(1) Koncesijo za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije podeli 
minister, pristojen za invalidsko varstvo. 

(2) Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, razpiše javni 
natečaj za podelitev koncesij iz prejšnjega odstavka, v katerem 
določi kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje glede 
na vrsto, obseg in standarde storitev. 
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19. člen 
(objava javnega natečaja) 

(1) Besedilo objave javnega natečaja mora vsebovati: 

navedbo, da se koncesija podeljuje v skladu s tem zakonom, 
vrsto in obseg storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki so 
predmet razpisane koncesije, 
krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija, 
čas trajanja razpisane koncesije, 
vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o 
sposobnosti za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije, 
ki so predmet koncesije, 
rok za prijavo na razpis, 
merila za izbiro med ponudbami, 
odgovorno osebo za posredovanje informacij v razpisnem 
roku in 
druge podatke, pomembne za vsakokratni javni natečaj. 

(2) Zainteresirani ponudniki lahko v času objave javnega natečaja 
zahtevajo razpisno dokumentacijo z vsemi podatki, ki jim 
omogočajo izdelati popolno ponudbo. 

20. člen 
(oddaja ponudb) 

(1) Vsak ponudnik se na javni natečaj lahko prijavi le z eno 
ponudbo. 

(2) Ponudnik lahko tekom razpisnega roka svojo ponudbo 
dopolnjuje ali spreminja. 

t 
(3) Ponudbo lahko odda pravna ali fizična oseba le samostojno. 
Če eno ponudbo pripravita skupaj dva ponudnika, strokovna 
komisija takšno ponudbo izloči iz nadaljnjega ocenjevanja. 

21. člen 
(ocena ponudb) 

(1) Za izvedbo javnega natečaja in pregled ter oceno na javni 
natečaj prispelih ponudb imenuje minister, pristojen za invalidsko 
varstvo, strokovno komisijo. 

(2) Strokovna komisija iz prejšnjega odstavka izvede odpiranje 
prispelih ponudb najkasneje v roku 30 dni po poteku roka za 
prijavo na javni natečaj. 

(3) Strokovna komisija po zaključenem odpiranju prispelih ponudb 
Pregleda pravočasno prispele ponudbe In po potrebi zahteva 
njihovo dopolnitev, nato popolne ponudbe oceni v skladu z 
objavljenimi merili ter v roku 60 dni posreduje ministru, pristojnem 
za invalidsko varstvo, predlog za podelitev koncesij. 

22. člen 
(odločba o koncesiji) 

(1) Minister, pristojen za invalidsko varstvo, izbranim ponudnikom 
z odločbo podeli koncesijo. 

(2) Zoper odločbo o podelitvi koncesije ni pritožbe. 

i 
23. člen 

* (pogodba o koncesiji) 

Na podlagi dokončne odločbe koncedent najkasneje v roku 30 
dni od vročitve odločbe ponudi koncesionarju v podpis koncesijsko 

pogodbo, s katero uredita medsebojno koncesijsko razmerje, 
zlasti pa: 
- vrsto in obseg storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki so 

predmet koncesije, 
čas, za katerega se sklene koncesijska pogodba, 
način financiranja storitev zaposlitvene rehabilitacije, 
dolžnost in način poročanja koncesionarja koncedentu, 
obveznosti koncesionarja do uporabnikov storitev 
zaposlitvene rehabilitacije, 

- sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja 
koncesije, 
način nadzora nad izvajanjem koncesije, 
način spreminjanja koncesijske pogodbe oziroma 
koncesijskega razmerja, 
prenehanje koncesijskega razmerja, 
obveznosti koncesionarja ob prenehanju koncesijskega 
razmerja in 
druge določbe, pomembne za izvajanje storitev zaposlitvene 
rehabilitacije, ki so predmet koncesije. 

24. člen 
(prenehanje koncesije) 

(1) Minister, pristojen za invalidsko varstvo, lahko z odločbo 
odvzame koncesijo, če: 
- koncesionar brez utemeljenega razloga ne podpiše 

koncesijske pogodbe v roku, ki je določen v odločbi o podelitvi 
koncesije, 

- poteče čas, za katerega je bila podeljena koncesija, 
koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi in 
določbami koncesijske pogodbe ali 
koncesionar ne odpravi pri nadzoru ugotovljenih 
pomanjkljivosti in kršitev. 

(2) Koncedent pisno opozori koncesionarja na razlog za odvzem 
koncesije in mu določi primeren rok za odpravo pomanjkljivosti in 
kršitev. 

(3) Če koncesionar v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti 
in kršitev, mu koncedent z odločbo odvzame koncesijo za 
opravljanje storitev zaposlitvene rehabilitacije. 

(4) Zoper odločbo o odvzemu koncesije ni pritožbe. 

V. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV STATUSA INVALIDA 
IN PRAVICE DO ZAPOSLITVENE 
REHABILITACIJE 

25. člen 
(vloga za uveljavljanje pravic) 

(1) Pravico do priznanja statusa invalida po tem zakonu in pravico 
do zaposlitvene rehabilitacije lahko uveljavlja oseba pri Zavodu. 
O priznanju statusa invalida po tem zakonu in pravici do 
zaposlitvene rehabilitacije lahko Zavod odloči v istem postopku. 

(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka priloži oseba zdravniški izvid z 
mnenjem osebnega zdravnika ali pooblaščenega zdravnika po 
predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
in drugo dokumentacijo, s katero dokazuje trajne posledice telesne 
ali duševne okvare ali bolezni. 

(3) Invalid, ki mu je bila izdana odločba o invalidnosti po drugih 
predpisih, priloži vlogi za uveljavljanje pravice do zaposlitvene 
rehabilitacije tudi dokončno odločbo. 
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26. člen 
(odločanje o pravicah) 

(1) Zavod odloča o priznanju statusa invalida, o pravici do 
zaposlitvene rehabilitacije in o drugih pravicah, ki iz nje izhajajo 
ter o zaposljivosti invalida v skladu z 33. členom tega zakona, 
opravlja pa tudi druge strokovne naloge, določene s tem zakonom. 

(2) Organe, pristojne za odločanje o pravicah iz prejšnjega 
odstavka, določa statut Zavoda. 

27. člen 
(rehabilitacijske komisije) 

(1) V postopku priznanja statusa invalida po tem zakonu in v 
postopku uveljavljanja pravice do zaposlitvene rehabilitacije mora 
Zavod pridobiti mnenje rehabilitacijske komisije. 

(2) Rehabilitacijske komisije izdajajo mnenja v postopkih na prvi 
in drugi stopnji. Imenuje jih minister, pristojen za invalidsko varstvo. 

(3) Član oziroma članica (v nadaljnjem besedilu: član) 
rehabilitacijske komisije, ki je sodeloval pri izdaji mnenja v postopku 
na prvi stopnji, ne more biti član rehabilitacijske komisije, ki o isti 
zadevi daje mnenje na drugi stopnji. 

(4) Stroški dela rehabilitacijskih komisij se krijejo iz proračuna 
Republike Slovenije. 

28. člen 
(sestava rehabilitacijskih komisij) 

Rehabilitacijske komisije na prvi in drugi stopnji delujejo v sestavi 
petih članov in sicer: 

predsednika - zdravnika specialista medicine dela, 
- enega člana - strokovnjaka s področja invalidskega varstva 

z univerzitetno, visoko oziroma višjo strokovno izobrazbo 
pedagoške, psihološke, sociološke, socialne ali druge 
družboslovne usmeritve, 
enega člana - strokovnjaka s področja zaposlovanja in trga 
dela z univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo, 
enega člana - strokovnjaka s specifičnih področij glede na 
telesno oziroma duševne okvaro ali bolezen obravnavane 
osebe in 
enega člana • predstavnika invalidske organizacije. 

29. člen 
(mnenje rehabilitacijske komisije) 

Rehabilitacijska komisija izda mnenje v skladu z merili, 
predpisanimi s pravilnikom iz 11. člena tega zakona. Pri tem 
upošteva podatke o telesni ali duševni okvari ali bolezni, podatke 
o izobrazbi, usposobljenosti in delovnih izkušnjah, morebitni 
rehabilitacijski obravnavi in druge podatke, ki lahko vplivajo na 
priznanje statusa invalida in na vrsto, obseg in trajanje zaposlitvene 
rehabilitacije. 

30. člen 
(predhodno rehabilitacijsko mnenje) 

Pred izdajo mnenja iz prejšnjega člena lahko rehabilitacijska 
komisija pridobi mnenje o ravni invalidovih sposobnosti, znanj, 
delovnih navad in interesov, ki ga izdela izvajalec zaposlitvene 
rehabilitacije iz 17. člena tega zakona. 

31. člen 
(rehabilitacijski načrt) 

(1) Na podlagi mnenja rehabilitacijske komisije izdela rehabilitacijski 
svetovalec oziroma rehabilitacijska svetovalka (v nadaljnjem 
besedilu: rehabilitacijski svetovalec) Zavoda v sodelovanju z 
invalidom rehabilitacijski načrt, ki določa vrsto, obseg, način in 
trajanje izvajanja storitevzaposlitvene rehabilitacije. 

(2) Rehabilitacijski načrt se med izvajanjem rehabilitacije lahko 
dopolnjuje ali spreminja. 

32. člen 
(ocena zaposlitvenih možnosti) 

(1) Zavod po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji izdela oceno 
invalidovih zaposlitvenih možnosti na podlagi mesečnih poročil in 
končne evalvacije izvajalca zaposlitvene rehabilitacije iz 17. člena 
tega zakona. Iz ocene mora biti razvidno predvsem, ali je invalid 
zaposljiv v običajnem delovnem okolju, v podporni ali zaščitni 
zaposlitvi, za katera dela je usposobljen in kakšne podporne 
storitve ali prilagoditve potrebuje na delovnem mestu. 

(2) Kadar kljub rehabilitaciji, prilagoditvam delovnega mesta in 
delovnega okolja invalid ne more dosegati delovnih rezultatov v 
višini vsaj ene tretjine zaposlenega na običajnem delovnem mestu, 
se v oceni zaposlitvenih možnosti oceni, da zaradi invalidnosti ni 
zaposljiv. 

(3) Zavod na podlagi ocene iz prvega odstavka tega člena invalidu 
zagotavlja pomoč pri iskanju zaposlitve na ustreznih delovnih 
mestih v običajnem delovnem okolju, v invalidskih podjetjih, 
podporni ali zaščitni zaposlitvi oziroma pri vključitvi v programe 
aktivne politike zaposlovanja. 

33. člen 
(odločba o zaposljivosti) 

(1) V primeru, da Zavod na podlagi ocene iz prejšnjega člena 
ugotovi, da invalid zaradi invalidnosti ni zaposljiv ali da se lahko 
zaposli le v zaščitni ali podporni zaposlitvi, izda o tem odločbo. 
Zoper odločbo je možna pritožba. 

(2) Zavod lahko na vlogo invalida izda odločbo o zaposljivosti 
invalida v zaščitni ali podporni zaposlitvi na podlagi ocene 
zaposlitvenih možnosti iz prejšnjega člena tudi v primeru iz tretjega 
odstavka 12. člena tega zakona ali po zaključeni poklicni 
rehabilitaciji po drugih predpisih. 

(3) Invalid oziroma delodajalec lahko na podlagi ocene doseganja 
delovnih rezultatov po metodologiji iz tretjega odstavka 68. člena 
tega zakona ali vloge za novo oceno zaposlitvenih možnosti iz 
prejšnjega člena zaprosi za ponovno odločanje o zaposljivosti. 

VI. PROGRAMI SOCIALNE VKLJUČENOSTI 

34. člen 
(programi socialne vključenosti) 

(1) Programi socialne vključenosti so socialni programi, namenjeni 
podpori in ohranjanju invalidovih delovnih sposobnosti. V programe 
se vključujejo invalidi, ki zaradi invalidnosti niso zaposljivi, kar 
Zavod po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji ugotovi z odločbo o 
zaposljivosti iz 33. člena tega zakona. 
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(2) Programe socialne vključenosti izvajajo izvajalci, izbrani na 
javnem razpisu, ki ga objavi ministrstvo, pristojno za invalidsko 
varstvo in v katerem določi pogoje za izvajanje programov. Javni 
razpis se izvede v skladu s predpisi o izvrševanju proračuna. 

(3) Z izbranimi izvajalci iz prejšnjega odstavka ministrstvo, 
pristojno za invalidsko varstvo, sklene večletno pogodbo o 
izvajanju programov socialne vključenosti, financiranje pa se 
dogovori z letno pogodbo. 

(4) Programi socialne vključenosti se sofinancirajo iz proračuna 
Republike Slovenije. 

VII. ZAPOSLOVANJE INVALIDOV 

35. člen 
(izenačevanje v zaposlitvi) 

(1) Invalidi se zaposlujejo v običajnem delovnem okolju, v 
invalidskih podjetjih ter v podporni in zaščitni zaposlitvi na delih, ki 
ustrezajo njihovim sposobnostim. 

(2) Delodajalec, ki sklepa pogodbo o zaposlitvi z invalidom za 
dela, za katera je bil invalid pri istem delodajalcu že zaposlen, v 
novi pogodbi o zaposlitvi ne sme invalidu določiti poskusnega 
dela, saj se šteje, da ima invalid znanja in sposobnosti, ki so 
potrebna za opravljanje tega dela. 

(3) Če se invalidu v času trajanja delovnega razmerja stanje 
njegove invalidnosti poslabša v primerjavi s stanjem invalidnosti 
ob sklenitvi delovnega razmerja, se takšno poslabšanje ob 
izpolnjevanju drugih pogojev šteje kot okoliščina, na podlagi katere 
se invalidu priznajo enake pravice, kot se po predpisih o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju in po predpisih o 
delovnih razmerjih priznajo delovnim invalidom. 

36. člen 
(primerna delovna mesta za invalide) 

(1) Delodajalci v letnem poslovnem načrtu, v sistemizaciji oziroma 
v razvidu delovnih mest izdelajo načrt zaposlovanja invalidov, v 
katerem predvidijo delovna mesta, ki so primerna za zaposlitev 
invalidov in druge ukrepe za ravnanje z invalidnostjo na delovnem 
mestu. 

(2) Primerna delovna mesta za invalide so zlasti delovna mesta, 
opremljena z informacijsko, komunikacijsko in z drugo podporno 
tehnologijo, na katerih invalidnost ni ovira za enakovredno 
opravljanje dela. Primerna delovna mesta za invalide so tudi 
delovna mesta, na katerih je mogoče enakovredno opravljanje 
dela s prilagoditvijo delovnega časa potrebam zaposlenega invalida 
ob upoštevanju specifičnosti, ki izhajajo iz njihove invalidnosti. 
Prilagoditev delovnega časa je potrebno urediti v pogodbi o 
zaposlitvi. 

(3) Kot primerno delovno mesto se lahko šteje tudi delo na domu 
in delo na daljavo. 

(4) Delo na daljavo je način dela, kadar se delo v celoti ali delno 
opravlja izven sedeža oziroma poslovnih enot delodajalca, 
največkrat na domu ali v telecentrih, pri čemer invalid uporablja 
mformacijsko-komunikacijske tehnologije. 

37. člen 
(pravica do sorazmernega dela nadomestil) 

(1) Invalid, ki prejema nadomestilo iz naslova invalidnosti oziroma 
brezposelnosti in se zaposli za krajši delovni čas od polnega, 
zadrži pravico do prejemanja sorazmernega dela tega 
nadomestila. 

(2) Višino in čas prejemanja sorazmernega dela nadomestil iz 
prejšnjega odstavka določi izplačevalec nadomestil po predpisih, 
ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zavarovanje 
za primer brezposelnosti. 

38. člen 
(redna odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu) 

(1) Delodajalec ne sme invalidu redno odpovedati pogodbe o 
zaposlitvi zaradi nesposobnosti, če ne dosega pričakovanih 
rezultatov in invalid teh rezultatov ne dosega zaradi invalidnosti. 

(2) Invalidu iz prejšnjega odstavka je delodajalec dolžan ponuditi 
sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za dela, ki 
ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi in usposobljenosti ter so v 
skladu z njegovo delovno zmožnostjo. 

(3) Če delodajalec invalidu ne more ponuditi pogodbe iz prejšnjega 
odstavka, mu lahko odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega 
razloga, o čemer odloči komisija za ugotovitev podlage za odpoved 
pogodbe o zaposlitvi po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. 

39. člen 
(način zagotovitve drugega ustreznega dela invalidu) 

(1) Delodajalec lahko invalidu odpove pogodbo o zaposlitvi, če 
mu hkrati ponudi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen 
čas na drugem ustreznem delu, ki ustreza invalidovi strokovni 
izobrazbi, usposobljenosti in delovni zmožnosti v skladu s predpisi 
o delovnih razmerjih in tem zakonom, ali mu na podlagi sporazuma 
z drugim delodajalcem zagotovi, da mu drugi delodajalec ponudi 
sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas na ustreznem 
delu pri njem. 

(2) Če je invalidu pri drugem delodajalcu ponujena v podpis 
pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas v smislu prejšnjega 
odstavka, oziroma invalid ne sprejme ponudbe sklenitve nove 
pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, nima pravice do 
odpravnine in nima pravice do nadomestila za čas brezposelnosti 
po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti. 

1. Zaščitna zaposlitev 

40. člen 
(zaščitna zaposlitev) 

(1) Zaščitna zaposlitev je zaposlitev invalida na delovnem mestu 
in v delovnem okolju, prilagojenem delovnim sposobnostim in 
potrebam invalida, ki ni zaposljiv na običajnem delovnem mestu 
(v nadaljnjem besedilu: zaščiteno delovno mesto). 
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(2) Zaščitena delovna mesta se določijo s splošnim aktom 
delodajalca, ki običajno delovno mesto razdeli na več funkcionalno 
povezanih delovnih mest, na katera zaposluje invalide, za katere 
je Zavod z odločbo iz 33. člena tega zakona ugotovil, da se zaradi 
svoje invalidnosti lahko zaposlijo le na zaščitenih delovnih mestih. 

(3) Delodajalci, ki nimajo s splošnim aktom določenih pogojev za 
opravljanje dela na posameznem delovnem mestu, morajo 
zaščitena delovna mesta določiti v izjavi o varnosti. 

(4) Zaščitena delovna mesta zagotavljajo predvsem zaposlitveni 
centri, lahko pa tudi drugi delodajalci, ki določijo zaščitena delovna 
mesta na način iz tega člena. 

(5) Tudi opravljanje dela invalida na domu je lahko opredeljeno kot 
zaščiteno delovno mesto. 

41. člen 
(pravice invalida v zaščitni zaposlitvi) 

(1) Invalid sklene z delodajalcem pogodbo o zaposlitvi na 
zaščitenem delovnem mestu, v kateri se poleg obveznih sestavin 
v skladu s predpisi o delovnih razmerjih opredelijo tudi način in 
obseg izvajanja strokovne pomoči in spremljanja invalida na 
delovnem mestu oziroma druge storitve glede na ugotovljene 
potrebe invalida. 

(2) Na podlagi sklenjene pogodbe iz prejšnjega odstavka ima 
invalid pravico do subvencije plače v skladu s tem zakonom. 

42. člen 
(zaposlitveni center) 

(1) Zaposlitveni center je pravna oseba, ki se ustanovi zaradi 
zaposlovanja invalidov izključno na zaščitenih delovnih mestih in 
izpolnjuje kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, ki 
jih predpiše minister, pristojen za invalidsko varstvo. Občine skrbijo 
za vzpodbujanje ustanavljanja zaposlitvenih centrov na svojem 
območju. 

(2) Zaposlitveni center s splošnim aktom opredeli število 
zaščitenih delovnih mest za invalide. Opredeli tudi število delovnih 
mest za strokovne delavce in sodelavce iz 8. člena tega zakona, 
ki se financirajo iz javnih sredstev. 

(3) Invalidom, zaposlenim na zaščitenih delovnih mestih, 
zagotavlja zaposlitveni center delo na svojem sedežu, v svojih 
poslovnih enotah, na podlagi sklenjenih poslovnih pogodb pa 
občasno lahko tudi pri poslovnih partnerjih. Zaposlitveni center 
mora zagotavljati programe, ki vsem zaposlenim invalidom 
zagotavljajo stalno in neprekinjeno delo in vse pravice, ki izhajajo 
iz sklenjenega delovnega razmerja. 

43. člen 
(izpolnjevanje pogojev) 

(1) Izpolnjevanje pogojev za delovanje zaposlitvenega centra 
ugotavlja strokovna komisija iz 55. člena tega zakona. Minister, 
pristojen za invalidsko varstvo, z odločbo ugotovi, ali so izpolnjeni 
pogoji za delovanje zaposlitvenega centra. 

(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ni pritožbe. 

(3) Na podlagi dokončne odločbe se zaposlitveni center vpiše v 
razvid zaposlitvenih centrov, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za 
invalidsko varstvo. 

44. člen 
(vpliv na sprejemanje odločitev) 

(1) Zaposlitveni center mora pred odločanjem o povečanju ali 
zmanjšanju osnovnega kapitala, spremembi lastništva, spremembi 
dejavnosti, pridobitvi ali odtujitvi nepremičnin in sprejetjem sklepa 
o prenehanju ter o drugih pomembnih odločitvah, ki so povezane 
z namenom njegovega delovanja, obvestiti ministrstvo, pristojno 
za invalidsko varstvo. 

(2) Minister, pristojen za invalidsko varstvo, lahko z odločbo 
prepove sprejetje odločitev, ki bi lahko škodljivo vplivale na 
ohranjanje delovnih mest za invalide. 

(3) Za povečanje ali zmanjšanje števila zaposlenih v 
zaposlitvenem centru mora zaposlitveni center pridobiti soglasje 
ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo. 

45. člen 
(oprostitve in olajšave) 

(1) Zaposlitveni centri so zaradi zagotavljanja zaščitenih delovnih 
mest za invalide organizacije posebnega pomena. 

(2) Finančna sredstva iz naslova z zakoni in drugimi predpisi 
določenih posebnih oprostitev in olajšav so zaposlitveni centri 
dolžni prikazovati na posebnem kontu in uporabiti za namene, 
določene v drugem odstavku 60. člena tega zakona. 

46. člen 
(prednost pri pridobivanju javnih naročil) 

Zaposlitvenim centrom lahko naročniki oddajo javno naročilo na 
enak način, kot je to v predpisih o javnih naročilih urejeno za 
invalidska podjetja. 

2. Podporna zaposlitev 

47. člen 
(podporna zaposlitev) 

(1) Podporna zaposlitev je zaposlitev invalida na delovnem mestu 
v običajnem delovnem okolju s strokovno in tehnično podporo 
invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju. 

(2) Invalidu se lahko zagotavlja pri uvajanju v delo, na delovnem 
mestu in pri vključevanju v delovno okolje strokovna podpora z 
informiranjem, svetovanjem in usposabljanjem, osebno asistenco, 
spremljanjem pri delu, razvojem osebnih metod dela in 
ocenjevanjem njegove delovne uspešnosti ter tehnična podpora 
s prilagoditvijo delovnega mesta in sredstev za delo. 

(3) Delodajalcu in delovnemu okolju invalida se zagotavlja 
strokovna podpora z informiranjem in svetovanjem. 

48. člen 
(pogoji za podporno zaposlitev) 

Za zaposlitev invalida, za katerega je Zavod z odločbo iz 33. 
člena tega zakona ugotovil, da je zaradi svoje invalidnosti zaposljiv 
le v podporni zaposlitvi, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 

usposobljenost invalida za opravljanje del na konkretnem 
delovnem mestu, 
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motiviranost in druge osebnostne lastnosti invalida, ki 
zagotavljajo uspešno delo, 
izdelan individualiziran načrt podpore invalidu in delodajalcu, 
pripravljenost delodajalca za sodelovanje in prilagoditev 
delovnega okolja ter delovnega mesta v skladu z načrtom iz 
prejšnje alinee. 

49. člen 
(pravice invalida v podporni zaposlitvi) 

(1) Invalid sklene z delodajalcem pogodbo o zaposlitvi, v kateri 
se poleg obveznih sestavin v skladu s predpisi o delovnih razmerjih 
opredelijo tudi način in obseg strokovne in tehnične podpore 
invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju. 

(2) Na podlagi sklenjene pogodbe iz prejšnjega odstavka ima 
invalid lahko pravico do subvencije plače, če dosega nižje delovne 
rezultate, ugotovljene na podlagi ocene doseganja delovnih 
rezultatov iz tretjega odstavka 68. člena tega zakona, v višini in 
na način, predpisan s tem zakonom. 

50. člen 
(zagotavljanje podpornih storitev) 

(1) Podporne storitve v rehabilitaciji in zaposlitvi za invalida, 
delodajalca ali delovno okolje invalida lahko izvajajo strokovni 
delavci in sodelavci iz 8. člena tega zakona, zaposleni pri 
delodajalcu, izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije, v zaposlitvenih 
centrih ali v invalidskih podjetjih, lahko pa tudi druge fizične osebe, 
ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje teh storitev v skladu s predpisi. 

(2) Podporne storitve se plačujejo po cenah, ki jih določi minister, 
pristojen za invalidsko varstvo. Financirajo se lahko iz sredstev 
proračuna Republike Slovenije, Sklada za vzpodbujanje 
zaposlovanja invalidov (v nadaljnjem besedilu: Sklad) ali drugih 
virov. 

3. Invalidska podjetja 

51. člen 
(pojem invalidskega podjetja) 

Kot invalidsko podjetje lahko posluje gospodarska družba, ki je 
organizirana in deluje kot kapitalska družba v skladu z določbami 
zakona, ki ureja gospodarske družbe, če posamezna vprašanja 
njenega pravnega statusa, upravljanja in poslovanja s tem 
zakonom niso urejena drugače. 

52. člen 
(pogoji delovanja) 

(1) Gospodarska družba, ki je registrirana kot družba z omejeno 
odgovornostjo, delniška družba ali komanditna delniška družba, 
'ahko posluje kot invalidsko podjetje, če med celim poslovnim 
letom zaposluje in usposablja najmanj 40% invalidov od vseh 
Uposlenih v družbi. 

(2) Kapitalska družba izpolnjuje pogoj iz prejšnjega odstavka, če: 

ima izdelan poslovni načrt, 
zaposluje in usposablja invalide, ki se zaradi invalidnost ne 
morejo zaposliti ali zadržati zaposlitve pri delodajalcih v 
običajnem delovnem okolju, ker jim ne morejo zagotoviti 
ustreznih delovnih mest in 
zaposluje najmanj enega strokovnega delavca iz 8. člena 

tega zakona, če zaposluje in usposablja več kot 3 invalide, 
sicer pa na vsakih 20 zaposlenih invalidov enega strokovnega 
delavca. 

(3) Invalidi, zaposleni na zaščitenih delovnih mestih v invalidskem 
podjetju, se ne štejejo v kvoto iz prvega odstavka tega člena. 

53. člen 
(status invalidskega podjetja) 

(1) Gospodarska družba, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena, 
lahko začne poslovati kot invalidsko podjetje, ko pridobi status 
invalidskega podjetja. 

(2) Status invalidskega podjetja gospodarski družbi z odločbo 
podeli minister, pristojen za invalidsko varstvo, po pridobitvi 
predhodnega soglasja Vlade Republike Slovenije. 

(3) Če gospodarska družba v enem letu po pridobitvi predhodnega 
soglasja Vlade Republike Slovenije ne izpolni pogojev iz prejšnjega 
člena, Vlada Republike Slovenije predhodno soglasje prekliče. 

54. člen 
(vloga za pridobitev statusa) 

(1) Vlogo za pridobitev statusa invalidskega podjetja lahko vloži 
gospodarska družba, ki želi poslovati kot invalidsko podjetje, na 
ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. 

(2) Vlogo za pridobitev statusa invalidskega podjetja lahko vloži 
tudi gospodarska družba ali druga pravna ali fizična oseba, ki želi 
ustanoviti gospodarsko družbo, ki bi poslovala kot invalidsko 
podjetje. 

(3) Kadar vlogo za pridobitev statusa invalidskega podjetja vloži 
gospodarska družba, ki ne izpolnjuje predpisane kvote za 
zaposlovanje invalidov iz 61. člena tega zakona in želi ustanoviti 
gospodarsko družbo, ki bi poslovala kot invalidsko podjetje, se 
vloga zavrže. 

55. člen 
(strokovna komisija) 

Za obravnavo vlog in ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za 
pridobitev statusa invalidskega podjetja, nadzor nad 
izpolnjevanjem pogojev za ohranitev statusa in nadzor nad 
uporabo finančnih sredstev iz naslova oprostitev in olajšav, min- 
ister, pristojen za invalidsko varstvo, imenuje strokovno komisijo. 

56. člen 
(delitev dobička) 

Invalidska podjetja so dolžna najmanj 60% ustvarjenega dobička, 
doseženega s prodajo na trgu, nameniti za povečanje osnovnega 
kapitala družbe oziroma ga porabiti za enak namen kot finančna 
sredstva iz naslova oprostitev in olajšav iz drugega odstavka 60. 
člena tega zakona. 

57. člen 
(lastništvo in vpliv na sprejemanje odločitev) 

(1) V primeru, da se lastniški delež posameznega družbenika 
oziroma delničarja poveča tako, da bi znašal 25 % ali več 
osnovnega kapitala družbe, je invalidsko podjetje predhodno 
dolžno o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. 
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(2) Invalidsko podjetje je dolžno obvestiti ministrstvo, pristojno za 
invalidsko varstvo, tudi o večji spremembi dejavnosti, pridobitvi 
ali odtujitvi nepremičnin, sprejetju sklepa o prenehanju 
gospodarske družbe in drugih pomembnih odločitvah, ki bi lahko 
vplivale na ohranjanje delovnih mest za invalide. 

(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko 
minister, pristojen za invalidsko varstvo z odločbo prepove 
sprejetje odločitev, ki bi lahko škodljivo vplivale na ohranjanje 
delovnih mest za invalide. 

(4) Za povečanje ali zmanjšanje števila zaposlenih v invalidskem 
podjetju nad 20 delavcev mora invalidsko podjetje pridobiti soglasje 
ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo. 

58. člen 
(revizija računovodskih izkazov) 

(1) Invalidska podjetja so dolžna letna in poslovna poročila 
revidirati na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja 
revidiranje. Revizor mora tudi preveriti, ali je vsebina poslovnega 
poročila v skladu s sestavinami letnega poročila. 

(2) Slovenski inštitut za revizijo sprejme na predlog ministra, 
pristojnega za invalidsko varstvo, pravila revidiranja invalidskih 
podjetij. 

(3) Invalidska podjetja so dolžna revidirana poročila predložiti 
ministrstvu, pristojnem za invalidsko varstvo. 

59. člen 
(odvzem statusa) 

(1) Gospodarski družbi se lahko z odločbo odvzame status 
invalidskega podjetja, če je pri nadzoru ugotovljeno: 

da ne izpolnjuje več pogojev za ohranitev statusa po tem 
zakonu, 
da nenamensko uporablja sredstva iz naslova oprostitev in 
olajšav, 
da huje krši predpise. 

(2) Zoper odločbo o odvzemu statusa invalidskega podjetja ni 
pritožbe. 

60. člen 
(oprostitve in olajšave) 

(1) Invalidska podjetja so zaradi zaposlovanja invalidov 
gospodarske družbe posebnega pomena. 

(2) Finančna sredstva iz naslova z zakoni in drugimi predpisi 
določenih posebnih oprostitev in olajšav so invalidska podjetja 
dolžna prikazovati na posebnem kontu in jih uporabiti za naslednje 
namene: 

- investicije v osnovna sredstva, ki so povezana z delom 
invalidov, 

- izboljšanje delovnih pogojev za invalide, 
ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest za invalide, 
pokrivanje izpada prihodka zaradi večje bolniške odsotnosti, 

- pokrivanje izpada prihodka zaradi večjih težav iz tekočega 
poslovanja, 
izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, 
plačilo revidiranja računovodskih izkazov po 58. členu tega 
zakona in 
druge razvojne namene. 

VIII. KVOTNI SISTEM ZAPOSLOVANJA INVALIDOV 

61. člen 
(dolžnost zaposlovanja invalidov - kvota) 

(1) Delodajalci, ki zaposlujejo najmanj 20 delavcev, razen tujih 
diplomatskih in konzularnih predstavništev, invalidskih podjetij in 
zaposlitvenih centrov, so dolžni zaposlovati invalide v okviru 
določenega deleža od celotnega števila zaposlenih delavcev (v 
nadaljnjem besedilu: kvota). 

(2) Povezane družbe po določbah zakona o gospodarskih 
družbah, ki skupaj zaposlujejo najmanj 20 delavcev, so dolžne 
zaposlovati invalide v okviru določene kvote od celotnega števila 
vseh zaposlenih delavcev v povezanih družbah. Kot povezana 
družba se po tem zakonu ne šteje invalidsko podjetje. 

(3) Kvoto iz prejšnjih dveh odstavkov določi Vlada Republike 
Slovenije na predlog Ekonomsko socialnega sveta z uredbo. Kvota 
je glede na dejavnost delodajalca lahko različna, vendar ne more 
biti nižja od 1% in ne višja od 6% od skupnega števila zaposlenih 
delavcev. 

(4) V primeru, da tako izračunana kvota ne predstavlja celega 
števila, se vrednosti do 0,5% zaokrožijo navzdol in vrednosti od 
vključno 0,5% zaokrožijo navzgor. 

62. člen 
(vštevanje v kvoto) 

(1) V kvoto se vštevajo vsi invalidi iz 3. člena tega zakona, ki 
imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj 20 ur tedensko. 

(2) Invalid, zaposlen na zaščitenem delovnem mestu v običajnem 
delovnem okolju, se šteje za 1,5 zaposlenega invalida, invalid, 
zaposlen v podporni zaposlitvi, pa za 2 zaposlena invalida. 

63. člen 
(nadomestna izpolnitev kvote) 

(1) Za izpolnitev kvote šteje tudi sklenitev pogodbe o poslovnem 
sodelovanju z zaposlitvenim centrom oziroma invalidskim 
podjetjem, po kateri se priznavajo stroški dela v višini zneska 18 
minimalnih plač letno za vsakega invalida, ki bi ga moral delodajalec 
zaposliti v okviru predpisane kvote. 

(2) Pogodbe o poslovnem sodelovanju iz prejšnjega odstavka so 
dolžne gospodarske družbe posredovati Skladu v roku sedem 
dni po sklenitvi. 

64. člen 
(plačilo zaradi neizpolnjevanje kvote) 

(1) Delodajalec, ki ne izpolni kvote, je dolžan mesečno ob izplačilu 
plač obračunati in plačati v Sklad prispevek za vzpodbujanje 
zaposlovanja invalidov v višini 70% minimalne plače za vsakega 
invalida, ki bi ga bil dolžan zaposliti za izpolnitev predpisane kvote. 

(2) Če Sklad ugotovi, da delodajalec prispevka iz prejšnjega 
odstavka tega člena ni plačal pravočasno, ga pisno pozove, da 
plača prispevek skupaj z zamudnimi obrestmi v naknadno 
določenem roku. 

(3) Če delodajalec v določenem roku ne plača obveznosti iz 
prejšnjega odstavka, niti ne dokaže, da ni zavezanec za plačilo, 
Sklad zadevo odstopi Davčni upravi Republike Slovenije. 
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65. člen 
t (prijava invalida v zavarovanje) 

(1) Na prijavno odjavnem obrazcu v obvezno zdravstveno 
zavarovanje delavcev je potrebno označiti, da se prijavlja ali 
odjavlja delavec invalid. 

(2) Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije mesečno 
posreduje Skladu podatke o prijavi in odjavi zaposlenih invalidov 
pri posameznih delodajalcih. 

IX. VZPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV 

66. člen 
(vrste finančnih vzpodbud) 

Za enakopravnejše vključevanje invalidov v zaposlitev se lahko 
priznajo naslednje finančne vzpodbude: 

• subvencije plač invalidom, 
plačilo stroškov prilagoditve delovnih mest in sredstev za 
delo invalidov, 

■ plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju, 
oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje zaposlenih invalidov, 
nagrade za preseganje kvote, 
letne nagrade delodajalcem za dobro prakso na področju 
zaposlovanja invalidov in 
druge vzpodbude na področju zaposlovanja invalidov in 
ohranjanja delovnih mest za invalide ter druge razvojne 
vzpodbude. 

1 • Subvencije plač invalidom 

67. člen 
(pravica do subvencije plače) 

(1) Subvencija plače je pravica invalida, zaposlenega na 
zaščitenem delovnem mestu, lahko pa tudi v podporni zaposlitvi 
in v invalidskem podjetju, ki jo uveljavlja invalid pri Skladu zaradi 
doseganja nižjih delovnih rezultatov, ki so posledica njegove 
invalidnosti. 

(2) O pravici do subvencije plače zaposlenemu invalidu odloča 
Sklad, pritožbe pa rešuje ministrstvo, pristojno za invalidsko 
varstvo. 

68. člen 
(določanje višine subvencije plače) 

(1) Osnova za izračun subvencije plače invalida v podporni 
zaposlitvi in v invalidskih podjetjih je izhodiščna plača tarifnega 
razreda delovnega mesta invalida po veljavni kolektivni pogodbi 
ali minimalna plača, če je ta višja, na zaščitenih delovnih mestih 
Pa minimalna plača. 

(2) Višina subvencije plače je odvisna od doseganja delovnih 
rezultatov invalida, ki se preverja enkrat letno na podlagi ocene, 
k' io izdela: 

delodajalec za invalide, zaposlene v zaposlitvenem centru 
oziroma v invalidskem podjetju, 
izvajalec zaposlitvene rehabilitacije za invalide, zaposlene na 
zaščitenih delovnih mestih v običajnem delovnem okolju in za 
mvalide, ki prejemajo subvencijo v podporni zaposlitvi. 

(3) Metodologijo za oceno doseganja delovnih rezultatov na 
predlog Inštituta predpiše minister, pristojen za invalidsko varstvo. 

(4) V primeru pritožbe zoper odločbo iz drugega odstavka 
prejšnjega člena glede višine subvencije plače ministrstvo, 
pristojno za invalidsko varstvo, zaprosi za mnenje o pravilnosti 
ocene doseganja delovnih rezultatov Inštitut. 

69. člen 
(odstotek subvencije plače) 

(1) Invalidi so upravičeni do naslednjih odstotkov subvencije plače 
od osnov iz prvega odstavka prejšnjega člena, glede na obliko 
zaposlitve: 

v zaščitni zaposlitvi od 30 % do največ 70 %, 
v podporni zaposlitvi od 5% do največ 30 % in 
v invalidskem podjetju od 5% do največ 20%. 

(2) Sklad na podlagi zahtevka delodajalca povrne subvencije 
plač iz prejšnjega odstavka v roku enega meseca od prejema 
zahtevka. 

70. člen 
(način določanja plače invalida) 

(1) Subvencija plače invalida je sestavni del plačila za delo po 
pogodbi o zaposlitvi. 

(2) Delodajalec mora pri plači invalida, zaposlenega v podporni 
zaposlitvi ali v invalidskem podjetju, ki ima pravico do subvencije 
plače v skladu z 67. členom tega zakona, upoštevati, da plača, ki 
jo invalidu izplača za opravljeno delo in subvencija plače, izplačana 
po tem zakonu, skupaj predstavljata plačo delovnega mesta, za 
katerega ima invalid sklenjeno pogodbo o zaposlitvi oziroma 
najmanj minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno 
pogodbo. 

(3) Na zaščitenih delovnih mestih sta plača, ki jo za opravljeno 
delo invalida izplača delodajalec in subvencija plače, izplačana 
po tem zakonu, skupaj minimgm, določen z zakonom oziroma 
kolektivno pogodbo. 

2. Druge vrste finančnih vzpodbud 

71. člen 
(plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in 

sredstev za delo) 

(1) Na podlagi izdelanega načrta prilagoditve delovnega mesta in 
sredstev za delo lahko delodajalec, ki namerava zaposliti 
brezposelnega invalida, v primeru, da ni drugega zavezanca za 
plačilo, zaprosi za plačilo stroškov prilagoditve konkretnega 
delovnega mesta in sredstev za delo. 

(2) Vlogo za plačilo stroškov prilagoditve iz prejšnjega odstavka 
vloži na Sklad. Vlogi mora priložiti načrt prilagoditve delovnega 
mesta in sredstev za delo ter izjavo o nameravani zaposlitvi 
invalida za nedoločen čas. 

(3) O pravici do plačila stroškov prilagoditve iz prvega odstavka 
tega člena odloča Sklad, pritožbe pa rešuje ministrstvo, pristojno 
za invalidsko varstvo. 
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72. člen 
(plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju) 

(1) Na podlagi izdelanega individualiziranega načrta podpore 
invalidu in delodajalcu ima delodajalec pravico do plačila stroškov 
podpornih storitev iz 50. člena tega zakona v obsegu do 15 ur 
mesečno, če invalid nima več pravice do zaposlitvene rehabilitacije 
po tem zakonu, če ima z njim sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za 
nedoločen čas in če gre za zaposlenega invalida nad predpisano 
kvoto po tem zakonu. 

(2) O pravici do plačila stroškov storitev v podpornem 
zaposlovanju iz prvega odstavka tega člena odloča Sklad, 
pritožbe pa rešuje ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. 

73. člen 
(oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje) 

(1) Delodajalci so za invalide, ki jih zaposlujejo nad predpisano 
kvoto in katerih invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali 
poklicne bolezni pri istem delodajalcu, na podlagi odločbe Sklada 
oproščeni plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. 

(2) Določba prejšnjega odstavka velja tudi za delodajalce, ki 
zaposlujejo manj kot 20 delavcev in za samozaposlene invalide. 

(3) Vlogi za oprostitev plačila prispevkov iz prvega in drugega 
odstavka tega člena je potrebno priložiti kopijo prijave v 
zavarovanje iz prvega odstavka 65. člena tega zakona in pogodbo 
o zaposlitvi invalida, iz katere je razvidna višina njegove plače, 
delodajalci pa morajo predložiti še dokazila o izpolnjevanju kvote 
oziroma dokazila, da niso zavezani za izpolnjevanje kvote. 

(4) O pravici iz prvega in drugega odstavka tega člena odloča 
Sklad, pritožbe pa rešuje ministrstvo, pristojno za invalidsko 
varstvo. 

(5) Prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
iz prvega in drugega odstavka tega člena prikazuje delodajalec 
oziroma samozaposleni invalid na posebnem kontu in jih kot 
odstopljena sredstva uporabi za namene iz drugega odstavka 
60. člena tega zakona. 

(6) Prispevke iz prejšnjega odstavka pokriva Zavodu za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republika Slovenija iz 
proračuna. 

74. člen 
(nagrada za preseganje kvote) 

(1) Vlada Republile Slovenije v uredbi iz tretjega odstavka 61. 
člena tega zakona določi višino in čas prejemanja nagrade 
delodajalcu, ki zaposluje več invalidov, kot je določeno s kvoto in 
delodajalcu, ki zaposluje manj kot 20 delavcev in ima zaposlene 
invalide, pod pogojem, da njihova invalidnost ni nastala kot 
posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri tem 
delodajalcu. 

(2) Sklad na vlogo delodajalca izda odločbo o višini denarne 
nagrade. 

(3) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ni pritožbe. 

75. člen 
(letne nagrade za dobro prakso) , 

(1) Sklad vsako leto razpiše javni natečaj za podelitev letnih 
nagrad delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja 
invalidov. Javni natečaj, v katerem so opredeljena merila za izbor, 
pripravi odbor, ki ga imenuje minister, pristojen za invalidsko 
varstvo. 

(2) Nagrade podeljuje minister, pristojen za invalidsko varstvo. 

X. SKLAD ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA 
INVALIDOV 

76. člen 
(ustanovitev in upravljanje Sklada) 

(1) Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (v nadaljnjem 
besedilu: Sklad) je javni finančni sklad, ki ga z namenom 
vzpodbujanja razvoja zaposlovanja invalidov v skladu s tem 
zakonom in ohranjanja delovnih mest zanje, v imenu Republike 
Slovenije ustanovi Vlada Republike Slovenije. Soustanovitelja 
sklada sta Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. 

(2) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ob 
ustanovitvi prispeva v namensko premoženje sklada delež iz 
sredstev za invalidsko zavarovanje v višini, kot jo določi v skladu 
z zakonom in lahko na enak način povečuje njegovo vrednost. 
Zavod nameni za ustanovitev sklada delež sredstev v višini kot 
jo določi v proračunu Republike Slovenije in lahko iz istega vira 
povečuje vrednost namenskega premoženja. 

(3) Vlada Republike Slovenije in oba zavoda iz prejšnjega 
odstavka uredijo medsebojna razmerja z ustanovitvenim aktom 
Sklada. 

(4) Pri upravljanju Sklada sodelujejo tudi predstavniki sindikalnih 
zvez in konfederacij, reprezentativnih za območje države in 
predstavniki delodajalskih združenj, reprezentativnih za območje 
države. 

(5) Ustanovitelji z ustanovitvenim aktom določijo, da imajo sindikati 
in delodajalske organizacije iz prejšnjega odstavka najmanj po 
enega člana v nadzornem svetu Sklada. 

77. člen 
(delovno področje Sklada) 

Sklad odloča o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev 
v skladu s pooblastili po tem zakonu in opravlja druge naloge, za 
katere je pristojen v skladu s tem zakonom in ustanovitvenim 
aktom. 

78. člen 
(sredstva Sklada) 

(1) Sklad pridobiva namenska denarna sredstva iz: 

- plačil delodajalcev zaradi neizpolnjevanja predpisane kvote, 
sredstev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije, namenjenih pospeševanju zaposlovanja 
nezaposlenih delovnih invalidov, 
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namenskih prihodkov proračuna Republike Slovenije iz 
naslova plačanih glob za storjene prekrške in odvzeto 
premoženjsko korist po tem zakonu, 
sredstev proračuna Republike Slovenije, namenjenih 
subvencioniranju plač invalidov, 
donacij in 
drugih virov. 

(2) Sredstva za delo Sklada se zagotavljajo iz proračuna 
Republike Slovenije. 

(3) Sklad mora zagotavljati ločeno vodenje sredstev iz prvih dveh 
odstavkov tega člena. 

(4) Republika Slovenija zagotavlja sredstva za kritje pravic, ki se 
po tem zakonu financirajo iz Sklada, iz proračuna Republike 
Slovenije, kadar drugi prihodki Sklada ne zadostujejo za kritje 
obveznosti Sklada. Višina sredstev, ki jih zagotavlja proračun 
Republike Slovenije, se opredeli v finančnem načrtu Sklada. 

79. člen 
(namen uporabe zbranih sredstev) 

Denarna sredstva, pridobljena s plačilom zaradi neizpolnjevanja 
kvote, Sklad uporablja za subvencije plač invalidov po tem zakonu 
in za financiranje drugih vzpodbud iz 66. člena tega zakona. 

80. člen 
(zbiranje in posredovanje podatkov) 

(1) Sklad brezplačno pridobiva osebne in druge podatke iz zbirk 
podatkov in evidenc v skladu s tem zakonom od upravljavcev, ki 
jih vodijo. 

(2) Posamezniki in delodajalci morajo Skladu na njegovo zahtevo 
posredovati tudi vse podatke, ki jih Sklad potrebuje pri odločanju 
0 pravicah in obveznostih, za katere je pristojen. 

(3) Sklad lahko podatke, ki jih pridobi od zavezancev iz prvega in 
drugega odstavka tega člena, uporabi samo za potrebe postopkov 
po tem zakonu. 

XI. NADZOR 

81. člen 
(vrste nadzora) 

Nadzor po tem zakonu obsega: 

strokovni nadzor, ki ga izvajajo strokovne komisije, ki jih 
imenuje minister, pristojen za invalidsko varstvo, 
finančni nadzor, ki ga izvaja Računsko sodišče Republike 
Slovenije, 
nadzor nad poslovanjem izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, 
zaposlitvenih centrov, invalidskih podjetij, Sklada in Zavoda, 
ki ga izvaja ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, 
nadzor nad izvajanjem pravic iz naslova delovnih razmerij in 
zaposlovanja po tem zakonu, ki ga izvaja Inšpektorat 
Republike Slovenije za delo, 
nadzor nad izpolnjevanjem kvote, ki ga izvaja Sklad in 
nadzor nad izvajanjem ocenjevanja doseganja delovnih 
rezultatov zaposlenih invalidov, ki ga izvaja Inštitut. 

XII. VODENJE ZBIRK PODATKOV 

82. člen 
(način vodenja zbirk podatkov) 

(1) Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, vodi: 

razvid izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, 
razvid zaposlitvenih centrov in 
register invalidskih podjetij. 

(2) Vpis v razvid oziroma v register in izbris iz razvida oziroma iz 
registra se izvede na podlagi dokončne odločbe ministra, 
pristojnega za invalidsko varstvo in vsebuje naslednje podatke: 

zaporedno številko vpisa, 
- datum vpisa in številko ter datum odločbe, ki je podlaga za 

vpis, 
ime, sedež in osebno ime zastopnika pravne osebe, 
datum izbrisa in številko ter datum odločbe, ki je podlaga za 
izbris. 

83. člen 
(vodenje evidenc) 

(1) Evidence po tem zakonu vodijo Zavod, Sklad in Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

(2) Podatki iz evidenc se smejo uporabljati samo za potrebe 
izvajanja tega zakona, za uveljavljanje pravic s področja socialne 
varnosti pri pristojnih institucijah ter za statistične ali znanstveno 
raziskovalne namene. 

(3) Pravne osebe iz prvega odstavka, Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije in pristojni državni organi lahko 
neposredno izmenjujejo podatke iz evidenc, ki jih vodijo. 

(4) Čas hrambe podatkov iz evidenc, predpisanih s tem zakonom, 
je 50 let. 

84. člen 
(evidence Zavoda) 

Zavod na podlagi tega zakona vodi naslednje evidence: 

evidenco brezposelnih invalidov, 
evidenco invalidov, ki so pridobili status po tem zakonu, 
evidenco invalidov, ki jim je bila priznana pravica do 
zaposlitvene rehabilitacije, 
evidenco invalidov, ki jim je bila izdana odločba, da niso 
zaposljivi, 

- evidenco invalidov, ki jim je bila izdana odločba o zaposljivosti 
na zaščitenih delovnih mestih, 
evidenco invalidov, ki jim je bila izdana odločba o zaposljivosti 
v podporni zaposlitvi, 
evidenco invalidov, zaposlenih na zaščitenih delovnih mestih 
z ločenim prikazom evidence zaposlenih invalidov na 
zaščitenih delovnih mestih v običajnem delovnem okolju, 
evidenco invalidov, zaposlenih v podporni zaposlitvi in 
evidenco vseh zaposlenih v invalidskih podjetjih, z ločenim 
prikazom evidence zaposlenih invalidov v invalidskih podjetjih. 

11 december2003 27 poročevalec, št. 110 



85. člen 
(podatki v evidencah Zavoda) 

Zavod poleg podatkov, ki jih vodi za vse brezposelne osebe na 
podlagi predpisov s področja zaposlovanja in zavarovanja za 
primer brezposelnosti, vodi po tem zakonu še naslednje podatke: 

številko, datum in organ, ki je izdal odločbo o invalidnosti, 
vrsta invalidnosti, 
številko in datum izdaje odločbe o priznani pravici do 
zaposlitvene rehabilitacije iz 26. člena tega zakona, 
številko in datum izdaje odločbe o zaposljivosti iz 33. člena 
tega zakona, 

- število, vrste in obseg strokovne in tehnične podpore invalidu, 
delodajalcu in delovnemu okolju v podporni zaposlitvi. 

86. člen 
(evidence Sklada) 

Sklad na podlagi tega zakona vodi naslednje evidence: 

- evidenco delodajalcev, ki so po tem zakonu dolžni zaposlovati 
invalide, 
evidenco delodajalcev, ki zaradi neizpolnjevanja kvote 
plačujejo v Sklad prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja 
invalidov, 
evidenco delodajalcev, ki zaposlujejo večje število invalidov 
od predpisane kvote, 
evidenco prejemnikov letnih nagrad za dobro prakso na 
področju zaposlovanja invalidov, 

- evidenco prejemnikov subvencije plače, 
- evidenco prejemnikov plačila stroškov storitev v podpornem 

zaposlovanju, 
• evidenco prejemnikov plačila stroškov prilagoditve delovnega 

mesta in sredstev za delo, 
- evidenco upravičencev do oprostitve plačila prispevkov za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

87. člen 
(podatki o delodajalcih v evidencah Sklada) 

Evidence delodajalcev iz prvih štirih alinej prejšnjega člena, ki jih 
vodi Sklad, vsebujejo naslednje podatke: 

- naziv in sedež delodajalca ter ime osebe, pooblaščene za 
zastopanje, 

- glavno dejavnost delodajalca, 
• število vseh zaposlenih pri delodajalcu, 

število zaposlenih invalidov pri delodajalcu z ločenim prikazom 
števila sklenjenih pogodb o opravljanju dela na domu, dela na 
daljavo in dela na posebej primernih delovnih mestih za 
invalide, 
vrednost, čas trajanja in število sklenjenih pogodb delodajalca 
o poslovnem sodelovanju iz 63. člena tega zakona, 

- dejavnost delodajalca, ki je uveljavil pravico iz 71., 72. in iz 73. 
člena tega zakona. 

88. člen 
(podatki o posameznikih - prejemnikih vzpodbud v 

evidencah Sklada) 

Evidence posameznikov - prejemnikov finančnih vzpodbud iz 
pete, šeste, sedme in osme alinee 86. člena tega zakona, ki jih 
vodi Sklad, vsebujejo naslednje podatke: 

osebne podatke prejemnikov vzpodbud (ime in priimek, 
EMŠO, davčno številko, podatke o prebivališču, podatke o 
invalidnosti), 

številko in datum izdaje odločbe o priznanju pravice do 
subvencije plače po 67. členu tega zakona, 

- odstotek subvencije plače glede na obliko zaposlitve po 69. 
členu tega zakona, 

- obdobje, za katero je sklenjena pogodba o zaposlitvi in 
priznana subvencija plače, 
način, obseg in predmet prilagoditve iz prvega odstavka 71. 
člena tega zakona, 

- vrsta in obseg podpornih storitev iz prvega odstavka 72. 
člena tega zakona. 

89. člen 
(evidenca Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije) 

(1) Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vodi podatke o 
zavarovancih, vključenih v zdravstveno zavarovanje, iz katerih 
je razvidno, ali je zavarovanec invalid iz 3. člena tega zakona. 

(2) Podrobnejša navodila za izpolnjevanje obrazca prijave v 
zavarovanje predpiše minister, pristojen za zdravje, v soglasju z 
ministrom, pristojnim za invalidsko varstvo in so del obrazca. 

90. člen 
(varstvo osebnih podatkov) 

Za zbiranje, uporabo in posredovanje osebnih podatkov po tem 
zakonu se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo varstvo 
osebnih podatkov. 

XIII. KAZENSKE DOLOČBE 

91. člen 
(prekršek zaradi neplačevanja obveznosti iz naslova 

kvote) 

(1) Z globo od 100.000 do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ko 
ne izpolnjuje obveznosti plačevanja prispevka za neizpolnjevanje 
kvote iz 64. člena tega zakona. 

(2) Z globo od 300.000 do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če 
se z navajanjem napačnih podatkov skuša izogniti izpolnjevanju 
kvote oziroma plačevanju obveznosti zaradi neizpolnjevanja kvote 
iz 62. in 64. člena tega zakona. 

(3) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena, z globo v višini od 200.000 do 1.000.000 
tolarjev pa odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

92. člen 
(prekrški z delovno pravnega področja in 

zaposlovanja) 

(1) Z globo od 300.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če: 

- ne upošteva določb o sklepanju pogodb o zaposlitvi v zaščitni 
zaposlitvi (41. člen) ali podporni zaposlitvi (49. člen) in 

- ne upošteva določb o načinu izplačevanja plač v skladu z 70. 
členom tega zakona. 
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(2) Z globo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

93. člen 
(prekrški invalidskih podjetij) 

(1) Z globo od 3.000.000 do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za 
Prekršek invalidsko podjetje, če: 

uporablja odstopljena sredstva v nasprotju z nameni iz 
drugega odstavka 60. člena tega zakona, 

■ razdeli dobiček v nasprotju z določbo 56. člena tega zakona, 
■ ne predloži revidiranega poročila iz 58. člena tega zakona 

ministrstvu, pristojnem za invalidsko varstvo. 

(2) Z globo od 100.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba invalidskega podjetja, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

(3) Določbe prve alinee prvega odstavka in prejšnjega odstavka 
tega člena se smiselno uporabljajo za vse pravne subjekte, ki so 
oproščeni plačila prispevkov za socialno varnost. 

94. člen 
(odvzem premoženjske koristi) 

0) če se pri finančnem nadzoru oziroma pri nadzoru nad 
poslovanjem invalidskega podjetja ugotovi, da je bil storjen 
prekršek iz prejšnjega člena, lahko Davčna uprava Republike 
Slovenije z odločbo odvzame premoženjsko korist, ki je bila 
pridobljena s storjenim prekrškom. 

(2) Globe, plačane iz naslova prekrškov po tem zakonu in odvzeta 
premoženjska korist iz prejšnjega odstavka so namenski prihodki 
proračuna Republike Slovenije, ki se namenijo za vzpodbujanje 
razvoja zaposlovanja invalidov in ohranjanje delovnih mest za 
invalide. Zbrana sredstva se v bilanci odhodkov namenjajo Skladu 
iz 76. člena tega zakona. 

95. člen 
(organ za odločanje o prekrških) 

LV ^ P^krških po tem zakonu odloča Davčna uprava Republike Slovenije in Inšpektorat Republike Slovenije za delo. 

(2) Izterjane globe za storjene prekrške po tem zakonu se zbirajo 
na Posebnem kontu Sklada in porabljajo za vzpodbujanje razvoja 
zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest za invalide. 

X|V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

96. člen 
(začasni izvajalci zaposlitvene rehabilitacije) 

Do sprejema mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije iz 17. 
®n®. ,ega zakona izvajajo posamezne storitve zaposlitvene 

ra 
a ',acije pooblaščeni izvajalci, ki so bili na podlagi javnega 

nrft'Sa pred uve'javitvijo tega zakona izbrani s sklepom ministra, Pnstojnega za invalidsko varstvo. 

97. člen 
(dokončanje postopkov) 

(1) Osebe, ki so na dan uveljavitve tega zakona vključene v 
katerikoli rehabilitacijski program iz programa aktivne politike 
zaposlovanja, nadaljujejo s programom skladno z zaposlitvenim 
načrtom. Na predlog Zavoda program zaključijo v skladu s 32. in 
33. členom tega zakona. 

(2) Postopki za pridobitev statusa invalidne osebe po zakonu o 
usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (Ur. I. SRS, št. 18/ 
76 in 8/90), začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po 
določbah navedenega zakona. 

98. člen 
(višina subvencije do izdaje podzakonskih aktov) 

Do sprejema podzakonskih predpisov iz 11. člena in tretjega 
odstavka 68. člena tega zakona se subvencije plače za invalide, 
zaposlene v invalidskih podjetjih, določajo po Pravilniku o merilih 
za nadomestitev dela stroškov invalidskim podjetjem, subvencije 
plače za zaposlene invalide na zaščitenih delovnih mestih in v 
podporni zaposlitvi pa v višini 20 % minimalne plače. 

99. člen 
(rok za uskladitev družbenih pogodb invalidskih 

podjetij) 

Gospodarske družbe, ki so pridobile status invalidskega podjetja 
do uveljavitve tega zakona, so dolžne v enem letu po uveljavitvi 
tega zakona uskladiti družbene pogodbe z določbami tega zakona. 

100. člen 
(rok za zbiranje podatkov) 

(1) Najkasneje v roku šest mesecev po vpisu v register 
pristojnega sodišča mora Sklad zbrati podatke o vseh delodajalcih 
iz 61. člena tega zakona, podatke o vseh zaposlenih pri teh 
delodajalcih in podatke o vseh zaposlenih invalidih iz 62. člena 
tega zakona. 

(2) V predpisanem roku iz prejšnjega odstavka delodajalci Skladu 
posredujejo tudi en originalni izvod pogodbe o poslovnem 
sodelovanju iz 63. člena tega zakona. 

(3) Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije najkasneje v 
roku štirih mesecev po uveljavitvi tega zakona dopolni evidenco 
zavarovancev, vključenih v zdravstveno zavarovanje, s podatkom 
o invalidnosti zavarovancev po 3. členu tega zakona. 

101. člen 
(rok za ustanovitev Sklada) 

Sklad iz 76. člena tega zakona se ustanovi najkasneje v roku 
šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

102. člen 
(rok za začetek izvajanja javnih pooblastil Inštituta) 

Inštitut najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona 
preuredi svojo notranjo organizacijo tako, da bo lahko opravljal 
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naloge in javna pooblastila iz 7. člena tega zakona za vse skupine 
invalidov. 

103. člen 
(rok za izdajo uredbe Vlade Republike Slovenije) 

Vlada Republike Slovenije izda uredbo iz tretjega odstavka 61. 
člena tega zakona najkasneje do 31. decembra 2004. 

104. člen 
(rok za izdajo podzakonskih aktov) 

Minister, pristojen za invalidsko varstvo, izda podzakonske akte 
iz 11. člena, prvega odstavka 42. člena in iz tretjega odstavka 68. 
člena tega zakona najkasneje v roku enega leta od uveljavitve 
tega zakona. 

105. člen 
(izrekanje denarnih kazni) 

Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe Zakona 
o prekrških (Ur. I. RS, št. 7/03) v postopku o prekršku izrekajo kot 
denarne kazni v razponih, ki so določeni z Zakonom o prekrških 
(Ur. I. SRS, št. 25/83, 36/83 - popr., 42/85, 2/86 - popr.,47/87 in 5/ 
90 ter Ur. I. RS, Št. 10/91, 13/93, 66/93, 39/96 - odi. US RS, 45/96 
- popr., 61/96 - odi. US RS, 35/97, 45/97 - sklep US RS, 73/97 - 
odi. US RS, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01). 

106. člen 
(uporaba določb 94. in 95. člena tega zakona) 

Določbe 94. in 95. člena tega zakona se začnejo uporabljati 1. 
januarja 2005. 

107. člen 
(razveljavitev predpisov) 

(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 

zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (Ur. I. 
SRS, št. 18/76 in 8/90), Samoupravni sporazum o merilih in 
postopku za ugotavljanje lastnosti invalidne osebe (UR-I.SRS, 
št. 17/78) in Samoupravni sporazum o obveznem minimumu 
medicinske dokumentacije v postopku uveljavljanja pravic iz 
naslova invalidnosti (Ur. I. SRS, št. 66/89), izdana na njegovi 
podlagi, 
zakon o zaposlovanju slepih invalidnih oseb (Ur. I. SRS, št. 12/ 
70), ki pa se uporablja do začetka izvajanja kvotnega sistema 
zaposlovanja invalidov iz 61. člena tega zakona, 

- 569. člen zakona o gospodarskih družbah (Ur. I. RS, št. 30/ 
93, 29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/ 
99, 31/00, 36/00, 45/01, 59/01 in 93/02-odl. US RS), 
določba sedme alinee prvega odstavka 48. člena zakona o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. I. 
RS, št. 5/91, 10/91, 17/91, 12/92, 12/93, 13/93, 71/93, 2/94, 
38/94, 80/97 - Odi. US RS, 69/98, 65/00 in 67/02) in 
pravilnik o merilih za nadomestitev dela stroškov invalidskim 
podjetjem (Ur. I. RS, št. 54/97). 

(2) Izvršilni predpisi iz prve in pete alinee prejšnjega odstavka se 
uporabljajo do sprejema pravilnika iz 11. člena tega zakona in 
metodologije iz tretjega odstavka 68. člena tega zakona, v kolikor 
niso v nasprotju z določbami tega zakona. 

108. člen 
(uveljavitev zakona) 

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

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

Predlog zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov v splošnih določbah opredeljuje vsebino zakona ter 
vsebino izrazov, uporabljenih v besedilu zakona. V 2. členu je 
opredeljen namen zakona, to je povečati zaposljivost invalidov in 
z odstranjevanjem ovir ter ustvarjanjem enakih možnosti 
vzpostaviti pogoje za njihovo enakovredno udeležbo na trgu dela. 
Gre za sistem ukrepov pozitivne diskriminacije, ki pomeni tudi 
spremembo v razumevanju odnosa do invalidov na področju 
zaposlovanja in invalidnosti nasploh. 

3. člen opredeljuje pojem invalida. Invalid je oseba, ki je pridobila 
status invalida po drugih predpisih (npr. po Zakonu o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, Zakonu o vojnih invalidih,...), oseba, 
pri kateri so z odločbo pristojnega organa ugotovljene trajne 
posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni in ima zato 
bistveno manjše možnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev ali 
v zaposlitvi napreduje, lahko pa oseba pridobi status invalida tudi 
po tem zakonu, o čemerna podlagi mnenja rehabilitacijske komisije 
odloči Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Predlog zakona 
ureja zaposlovanje vseh invalidov v aktivni dobi. V drugem 
poglavju predlog zakona ureja priznanje statusa invalida osebam, 
ki izpolnjujejo merila za pridobitev tega statusa in ki nimajo 
priznanega statusa po drugih predpisih. 

Definicija invalida je izpeljana na osnovi Mednarodne klasifikacije 
funkcioniranja, invalidnosti in zdravja (ICF) in Mednarodne 
klasifikacije bolezni, ki sicer neposredno ne govorita o statusu 
invalida, uvajata pa osnovne pojme in koncepte na področju 
invalidskega varstva. ICF pojmuje posameznikovo delovanje in 
invalidnost kot dinamično interakcijo med zdravstvenimi stanji 
(bolezni, poškodbe, motnje nezgode, itd.) in spremljajočimi 
dejavniki, ki vključujejo tako osebne kot okoljske dejavnike. 
Invalidnost je opredeljena kot rezultat zapletenega odnosa med 
posameznikovim zdravstvenim stanjem in osebnimi ter zunanjimi 
dejavniki, ki predstavljajo okoliščine, v katerih posameznik živi. 
Invalidnost je torej krovni termin za okvare, omejitve dejavnosti in 
omejitve sodelovanja. Okvaro ICF pojmuje kot izgubo ali 
nepravilnost v telesni strukturi ali fiziološki funkciji (vključno z 
duševnimi funkcijami). Okvare so motnje v telesnih funkcijah ali 
zgradbah, ki se kažejo kot težja nepravilnost in izguba. Telo pomeni 
človeški organizem v celoti. Tako vključuje tudi možgane in njihove 
funkcije, torej tudi duševnost, kot podskupino telesnih funkcij. 
Telesne funkcije vključujejo tudi osnovne človeške čute kot npr. 
funkcije vida, vzporedna telesna zgradba pa je »oko in sorodne 
zgradbe«. Model ICF bo torej ključen pri opredeljevanju meril v 
pravilniku iz 11. člena predloga zakona, ki bo podrobneje 
predpisoval merila za priznanje statusa invalida, za priznanje 
pravice do zaposlitvene rehabilitacije in ocenjevanje zaposlitvenih 
zmožnosti invalida in bo torej uvajal socialni model invalidnosti, 
katerega osnova ni diagnoza posameznika in iz nje izhajajoče 
pravice, ampak potrebe invalida zaradi invalidnosti. 

V 4. členu predlog zakona opredeljuje pojem zaposlitvene 
rehabilitacije, ki ga drugi zakoni ne poznajo. Veljavna zakonodaja 
uporablja smiselno podoben izraz »poklicna rehabilitacija«. Izraz 
"zaposlitvena« rehabilitacija je uporabljen s poudarkom, da ni 
končni namen rehabilitacije sprememba poklica, pač pa je lahko 
tudi usposobljenost za opravljanje drugega dela s ciljem zaposlitve 
invalida oz. njegova razporeditev na delovno mesto, ki ustreza 
njegovi delovni zmožnosti. S tem predlog zakona ne omejuje 
invalidovih možnosti do šolanja ali prešolanja, če je za invalida- 
glede na njegovo invalidnost, njegovo izobrazbo in tudi starost to 
bolj primemo. Invalid se lahko vključi v programe izobraževanja 
ne glede na svojo invalidnost, v pravicah in obveznostih iz tega 

naslova pa je izenačen z neinvalidi. V kolikor invalid pri 
izobraževanju potrebuje dodatno pomoč, se mu le ta zagotavlja z 
izvajanjem posameznih storitev zaposlitvene rehabilitacije. 
Zaposlitveno rehabilitacijo je predlagatelj opredelil kot sklop storitev, 
s katerimi se povečuje zaposljivost invalidov za razliko od poklicne 
rehabilitacije, ki po veljavnih predpisih (npr. pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje) pomeni tudi pravico do izobraževanja v 
rednih šolah, daljšega usposabljanja v tečajih in podobno. 

V 5. členu predlog zakona v postopkih uveljavljanja pravic določa 
uporabo zakona o splošnem upravnem postopku in oprostitev 
plačila taks, v 6. členu pa napotuje na uporabo predpisov o delovnih 
razmerjih, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, varnosti 
in zdravju pri delu, zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti ter drugih predpisov, v primerih, ko ta zakon kot 
lex specialis ne določa drugače. 

Z 7. členom so Inštitutu Republike Slovenije (v nadaljevanju Inštitut), 
za rehabilitacijo dana javna pooblastila za strokovni razvoj na 
področju zaposlitvene rehabilitacije, pripravo standardov storitev, 
usposabljanje strokovnih delavcev in izvajalcev zaposlitvene 
rehabilitacije in pripravo metodologije za ocenjevanje delovnih 
rezultatov zaposlenih invalidov ter izvajanja nadzora na tem 
področju. Inštitut te naloge izvaja tudi na področju medicinske 
rehabilitacije, sredstva za izvajanje javnih pooblastil pa zagotavlja 
republiški proračun. V primeru spora v zvezi z vprašanji invalidnosti 
je Inštitut glede na strokovno usposobljenost tista institucija, ki je 
pristojna za dajanje strokovnih mnenj. Strokovna mnenja, ki jih 
pripravi Inštitut v primeru spora v zvezi z vprašanji invalidnosti, 
naj bi pri odločanju o teh vprašanjih bila zavezujoča za vse organe, 
ki o sporu odločajo. Pobudo za pripravo strokovnega mnenja 
lahko dajo tako invalidi kot delodajalci, lahko pa tudi sodišče. 
Inštitut se bo moral najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi 
zakona preoblikovati in organizirati tako, da bo lahko opravljal 
naloge in javna pooblastila za vse skupine invalidov, karmu predlog 
zakona nalaga v 102. členu. 

Predlog zakona v 8. členu opredeljuje strokovne delavce in 
sodelavce na področju zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja 
invalidov. Strokovni delavci so visoko strokovno usposobljeni 
delavci medicinske, pedagoške, psihološke in drugih 
družboslovnih smeri z znanji s področja invalidskega varstva, 
pridobljenega s specializacijo, dodatnim izobraževanjem ali 
usposabljanjem. Strokovni delavec bo tako lahko tudi npr. pravnik 
ali ekonomist, ki bo pridobil dodatna znanja s področja invalidskega 
varstva. V drugem odstavku so opredeljeni strokovnjaki, ki nudijo 
tehnično podporo na področju zaposlitvene rehabilitacije in pri 
zaposlovanju invalidov. Strokovni sodelavci pa so osebe, ki 
invalidom v zaposlitvi nudijo podporne storitve in ki imajo certifikat 
o poklicni kvalifikaciji ali druga dokazila o usposobljenosti za 
opravljanje takih del (npr. osebni asistenti). 

2. PRIDOBITEV STATUSA INVALIDA 

Predlog zakona določa, da lahko oseba, ki nima priznanega 
statusa invalida po drugih predpisih, ob izpolnjevanju meril iz 10. 
člena predloga zakona status invalida pridobi po tem zakonu. 9. 
člen predloga zakona predpisuje pogoje za pridobitev statusa 
invalida. Status invalida lahko pridobi oseba, ki je stara več kot 15 
let in ne več, kot je po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju pogoj za pridobitev pokojnine za najnižjo zavarovalno 
dobo. Ta pogoj pomeni starostno omejitev in je vezan na možnost 
sklenitve pogodbe o zaposlitvi (15 let) po zakonu o delovnih 
razmerjih in starost, ko oseba lahko pridobi pokojnino za najnižjo 
zavarovalno dobo. 
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Oseba mora biti kot brezposelna prijavljena na Zavodu Republike 
Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavodu) in ne sme 
imeti priznanega statusa invalida po drugih predpisih oziroma 
nima z odločbo pristojnega organa ugotovljenih trajnih posledic 
telesne ali duševne okvare ali bolezni ter zato bistveno manjše 
možnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev. Predlog zakona 
določa tudi izjeme pri pridobitvi statusa. To so osebe, ki nimajo 
priznanega statusa invalida po drugih zakonih, so pa zaposlene 
in izpolnjujejo ostale pogoje za pridobitev statusa po tem zakonu, 
se pravi, da imajo trajne posledice telesne ali duševne okvare ali 
bolezni in zato bistveno zmanjšane možnosti, da ohranijo 
zaposlitev. Gre za osebe, ki so dejansko invalidi, npr. slepi, ki pa, 
do po sedaj veljavnih predpisih, statusa invalida niso mogle 
pridobiti. S tem, ko bodo pridobile status, se bo take osebe lahko 
tudi vštevalo v kvoto, kar sicer ne bi bilo mogoče. Merila za 
pridobitev statusa invalida predpiše minister, pristojen za invalidsko 
varstvo, v pravilniku iz 11. člena predloga zakona. Kot je bilo 
navedeno že v obrazložitvi k 3. členu predloga tega zakona, bo 
osnova pravilnika ICF, ki je v strokovnem prevajanju nacionalne 
delovne skupine. Strokovni prevod bo podlaga za implementacijo 
mednarodne klasifikacije v naše okolje in temelj za pripravo 
pravilnika. Ob tem je potrebno opozoriti, da se mednarodna 
klasifikacija ne bo uporabljala le pri določanju invalidnosti po tem 
zakonu, ampak se ji bodo morali tudi predpisi na ostalih področjih 
prilagoditi, saj bodo to klasifikacijo, ki jo je sprejela Svetovna 
zdravstvena organizacija, uporabljali tudi v državah Evropske 
unije. Predlog zakona splošna merila določa v 10. členu in sicer 
lahko status invalida pridobi oseba, ki ima ugotovljene trajne 
posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni, težave pri 
dejavnostih, ki vplivajo na njeno zaposljivost in ima brez prilagoditev 
ovire pri vključevanju v delovno okolje. 

3. ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA 

12. člen predloga zakona uvaja pravico invalida do zaposlitvene 
rehabilitacije. Gre za novo, individualno načrtovano pravico invalida 
in ne več za standardiziran program za določeno vrsto invalidov, 
kar pomeni razliko od dosedanjega vključevanja invalidov v 
programe aktivne politike zaposlovanja, ki so jih kreirali in na 
razpisu Zavodu ponudili izvajalci. Zaposlitvena rehabilitacija se 
izvaja kot javna služba in se kot taka financira iz proračuna 
Republike Slovenije. Invalid ima pravico do zaposlitvene 
rehabilitacije po tem zakonu le v primeru, če po drugih predpisih 
(npr. Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju...) nima 
pravice do enakih storitev. Predlagatelj zakona s tem želi preprečiti 
podvajanje koriščenja te pravice, poleg tega pa je dolžnost in 
pravica invalida, da prvenstveno uveljavlja pravico do rehabilitacije 
po predpisu, po katerem mu je bil priznan status invalida. Kljub 
navedenemu predlog zakona ne izključuje invalidov, ki so pridobili 
pravico do rehabilitacije po drugih predpisih, saj dopušča možnost, 
da imajo ti invalidi pravico do posameznih storitev zaposlitvene 
rehabilitacije, v kolikor gre za dmgačne (ne enake) storitve. Pravica 
do zaposlitvene rehabilitacije je individualna pravica invalida in jo 
invalid lahko tudi sam uveljavlja. Posamezne storitve zaposlitvene 
rehabilitacije pa lahko za invalida uveljavlja tudi delodajalec oziroma 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v 
nadaljevanju: ZPIZ). V tem primeru sklenejo invalid, izvajalec 
zaposlitvene rehabilitacije in delodajalec oz. ZPIZ pogodbo, v kateri 
uredijo medsebojna razmerja, plačnik storitev zaposlitvene 
rehabilitacije pa je delodajalec oz. ZPIZ. 

Najpomembnejši cilj zaposlitvene rehabilitacije je invalidom nuditi 
ustrezno pomoč, da bodo prepoznali svoje sposobnosti, aktivno 
sodelovali pri načrtovanju reševanja svojega problema s ciljem 
ohranitve zaposlitve ali pridobitve nove zaposlitve. Delodajalcem 
pa zagotavljanje storitev zaposlitvene rehabilitacije invalidom ne 
pomeni le razreševanja socialnih in delovnih problemov, ampak 
tudi vlaganje v človeške vire in zadovoljstvo zaposlenih. 

Predlog zakona opredeljuje tudi merila za priznanje pravice do 
zaposlitvene rehabilitacije (13. člen), ki se podrobneje opredelijo 
v pravilniku iz 11. člena predloga zakona. Med merili predloga 
zakona so navedeni vpliv posledic telesne ali duševne okvare ali 
bolezni na posameznika, potrebe po storitvah zaposlitvene 
rehabilitacije kot delu celostne rehabilitacije pri posamezniku, 
možnost zaposljivosti s prilagoditvijo ali uporabo sodobnih 
tehnologij in ocena socialnega in delovnega okolja. Izkušnje bodo 
pokazale, ali bo ob navedenih merilih za priznanje pravice do 
zaposlitvene rehabilitacije potrebno upoštevati še druga merila, 
ki se bodo oblikovala po pravilih stroke. 

Zadnja leta se je zaposlitvena rehabilitacija izvajala kot program 
aktivne politike zaposlovanja, zato je bilo njeno izvajanje vsako 
leto oteženo zaradi zamikov pri sprejemanju proračuna Republike 
Slovenije. Časovno rehabilitacija ni bila omejena inje bil čas trajanja 
rehabilitacije odvisen predvsem od višine razpoložljivih 
proračunskih sredstev za ta namen. Pozitivni učinki rehabilitacije, 
to je zaposlitev ali ugotovitev, da je invalid po končani rehabilitaciji 
zaradi svoje invalidnosti nezaposljiv, so bili majhni. 

Predlagatelj zakona je v 14. členu predloga zakona določil vrste 
storitev zaposlitvene rehabilitacije. Predlog zakona predvideva 
štirinajst različnih storitev zaposlitvene rehabilitacije, vendar 
dopušča možnost, da bo teh storitev še več, v kolikor bo stroka 
ugotovila, da so potrebne še nove, drugačne storitve. Področje 
zaposlitvene rehabilitacije pri nas strokovno še zaostaja za 
vodilnimi državami na tem področju, zato je predlagatelj zakona 
pooblastil Inštitut, da skrbi za razvoj stroke. Iz rehabilitacijskega 
načrta, ki ga v sodelovanju z invalidom izdela rehabilitacijski 
svetovalec Zavoda, mora biti razvidno do katerih storitev je 
posamezni invalid upravičen. Invalid je istočasno lahko upravičen 
do več kot ene storitve, če rehabilitacijski svetovalec na podlagi 
mnenja rehabilitacijske komisije oceni, da je to potrebno, npr. 
nesmiselno bi bilo, da je invalid upravičen istočasno do storitve 
»iskanja ustreznega dela oz. zaposlitve« in storitve »spremljanje 
invalida na delovnem mestu po zaposlitvi«. 

Zaposlitvene rehabilitacije ni možno uspešno izvajati brez 
aktivnega sodelovanja invalida, zato 15. člen predloga zakona 
določa pravice in obveznosti invalida za čas vključitve v 
zaposlitveno rehabilitacijo. 

Invalidovo sodelovanje v zaposlitveni rehabilitaciji je del priprave 
invalida na zaposlitev, zato je tako, kot v programih aktivne politike 
zaposlovanja, upravičen do z zakonom določenih denarnih 
prejemkov, o čemer v vsakem konkretnem primeru odloči Zavod 
(16. člen). Vrsta in višina priznanih denarnih prejemkov morata 
biti določeni v odločbi, s katero je invalidu priznana pravica do 
zaposlitvene rehabilitacije. 

Izvajalci zaposlitvene rehabilitacije, ki se izvaja kot javna služba, 
so lahko javni zavodi oz. koncesionarji v okviru mreže izvajalcev 
zaposlitvene rehabilitacije, ki jo sprejme minister, pristojen za 
invalidsko varstvo (17. člen). 

Predlagatelj zakona je zaradi velikega števila brezposelnih 
invalidov, ki so dolgotrajni prejemniki nadomestil s strani Zavoda 
ali denarnih socialnih pomoči, kar oboje predstavlja strošek 
proračuna Republike Slovenije, uvedel pravico do zaposlitvene 
rehabilitacije s ciljem njihove večje zaposljivosti, kar v daljšem 
časovnem obdobju pomeni manjši strošek proračuna Republike 
Slovenije. Rehabilitacija je namreč storitev, s katero se bodo 
povečale zaposlitvene sposobnosti in možnosti invalidov za 
njihovo enakopravno vključitev v zaposlitev. Dolgoročno pa to 
pomeni manjšo odvisnost od socialnih transferjev iz naslova 
zavarovanj in proračuna. Ker gre za z zakonom priznano pravico, 
ceno posameznih storitev določi minister, pristojen za invalidsko 
varstvo. 
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4. KONCESIJA ZA IZVAJANJE STORITEV 
ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE 

Četrto poglavje predloga zakona določa postopek podelitve 
koncesij za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije. 18. člen 
predloga zakona določa obvezen razpis javnega natečaja za 
podelitev koncesij za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije. 
V razpisu bodo določeni kadrovski, organizacijski in tehnični pogoji 
za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije glede na vrsto, 
obseg in standarde storitev. 

19. člen predloga zakona določa vsebino besedila objave javnega 
natečaja, 20. člen pa postopek oddaje ponudb. V kolikor bi skupaj 
kandidirala dva ponudnika, lahko strokovna komisija takšno, 
ponudbo izloči iz nadaljnjega ocenjevanja. Koncedent se želi s 
takšno določbo izogniti»iskanju krivca« za nekvalitetno izvajanje 
storitev zaposlitvene rehabilitacije. 21. člen predvideva obvezno 
imenovanje strokovne komisije, ki ministru predlaga izbrane 
izvajalce zaposlitvene rehabilitacije. Minister, pristojen za 
invalidsko varstvo, koncesijo za izvajanje storitev zaposlitvene 
rehabilitacije, podeli z odločbo (22. člen). Odločbi sledi koncesijska 
pogodba, njena obvezna vsebina pa je opredeljena v 23. členu 
predloga zakona. Predlog zakona določa tudi primere, v katerih 
lahko minister, pristojen za invalidsko varstvo, z odločbo odvzame 
koncesijo izbranemu koncesionarju. 

5. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV STATUSA INVALIDA 
IN PRAVICE DO ZAPOSLITVENE 
REHABILITACIJE 

25. člen predloga zakona določa, da se postopek o priznanju 
statusa invalida in postopek za priznanje pravice do zaposlitvene 
rehabilitacije začne na vlogo zainteresirane stranke. Vlogo stranka 
vloži na Zavodu. Stranka vlogi priloži zdravniški izvid z mnenjem 
osebnega zdravnika. V primeru, da stranka osebnega zdravnika 
nima, jo Zavod napoti k pooblaščenemu zdravniku po predpisih o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki pripravi 
zdravniški izvid z mnenjem, ki ga stranka priloži vlogi. V kolikor 
ima stranka tudi drugo dokumentacijo, s katero dokazuje trajne 
posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni, vlogi priloži tudi 
to dokumentacijo (npr. odločba o priznani telesni okvari). Invalid s 
priznanim statusom po drugih predpisih vlogi za priznanje pravice 
do zaposlitvene rehabilitacije priloži še dokončno odločbo o 
priznanju statusa. 

Invalid lahko pravico do zaposlitvene rehabilitacije uveljavlja 
vsakokrat, ko se kot brezposelna oseba prijavi pri Zavodu in 
nima pravice uveljavljati rehabilitacije po drugih predpisih, jo pa 
potrebuje zaradi povečanja zaposlitvenih možnosti. 

Po 26. členu predloga zakona o priznanju statusa invalida osebi, 
ki nima priznanega statusa invalida po drugih predpisih, o pravici 
do zaposlitvene rehabilitacije ter drugih pravicah, ki iz nje izhajajo 
in o zaposljivosti invalida, odloča Zavod. Zavod po izvedenem 
upravnem postopku izda odločbo, s katero prizna status invalida 
osebi, ki izpolnjuje merila iz 10. člena predloga zakona in nima 
priznanega statusa invalida po drugih predpisih. Tudi o priznanju 
pravice do zaposlitvene rehabilitacije Zavod odloča v upravnem 
postopku in invalidu z odločbo prizna pravico do storitev 
zaposlitvene rehabilitacije. Zavod lahko združi postopka glede 
priznanja statusa invalida in glede pravice do zaposlitvene 
rehabilitacije in o tem izda eno odločbo. Obe odločbi Zavod izda 
na podlagi mnenja rehabilitacijske komisije prve stopnje (27. člen). 
Zoper prvostopenjsko odločbo je dovoljena pritožba. O pritožbi 
odloča pristojni organ Zavoda na podlagi mnenja rehabilitacijske 
komisije druge stopnje. 

V primerih, ko rehabilitacijska komisija prve stopnje na podlagi 
predložene dokumentacije stranke oceni, da pred izdajo mnenja 

potrebuje še mnenje o ravni invalidovih sposobnosti, znanj, 
delovnih navad in interesov, tako mnenje izdela zaprošeni izvajalec 
zaposlitvene rehabilitacije (predhodno rehabilitacijsko mnenje iz 
30. člena). 

Rehabilitacijske komisije iz 27. člena imenuje minister, pristojen 
za invalidsko varstvo. Rehabilitacijske komisije pripravijo mnenje 
v postopkih na prvi in drugi stopnji in delujejo v sestavi petih 
članov. Predlog zakona v 28. členu le splošno določa področja 
stroke posameznih članov rehabilitacijske komisije. Pri imenovanju 
članov komisije, ki bo obravnavala konkreten primer, bo potrebno 
upoštevati vrsto invalidnosti stranke v postopku. Zaradi 
objektivnosti mnenja rehabilitacijske komisije član komisije, ki je 
sodeloval pri pripravi mnenja v postopku na prvi stopnji, ne more 
sodelovati pri pripravi mnenja v postopku na drugi stopnji. 

Rehabilitacijska komisija pri pripravi mnenja (29. člen) upošteva 
podatke o telesni ali duševni okvari ali bolezni, podatke o izobrazbi, 
usposobljenosti in delovnih izkušnjah, morebitni rehabilitacijski 
obravnavi in dmge podatke, ki bi lahko vplivali na priznanje statusa 
invalida in na vrsto, obseg in trajanje zaposlitvene rehabilitacije. 
Mnenje izda v skladu s pravilnikom iz 11. člena predloga zakona. 

31. člen predloga zakona določa obvezno pripravo 
rehabilitacijskega načrta, ki ga na podlagi mnenja rehabilitacijske 
komisije izdela svetovalec Zavoda. Pri pripravi rehabilitacijskega 
načrta je obvezno tudi sodelovanje invalida, saj brez njegove 
pripravljenosti za sodelovanje v procesu rehabilitacije zaposlitvena 
rehabilitacija ne more biti uspešna. 

Z rehabilitacijskim načrtom mora biti določena vrsta, obseg, način 
in trajanje izvajanja storitev, ki so individualno določene in jih je 
izvajalec zaposlitvene rehabilitacije dolžan v celoti upoštevati. 

V primeru, da izvajalec zaposlitvene rehabilitacije med izvajanjem 
le-te ugotovi, da bi invalid po njegovi oceni potreboval drugačne 
ali dodatne storitve zaposlitvene rehabilitacije, predlaga 
rehabilitacijskemu svetovalcu, da skupaj z invalidom spremeni ali 
dopolni rehabilitacijski načrt. 

V kolikor izvajalec zaposlitvene rehabilitacije pri izvajanju le-te 
ugotovi, da je iz kakršnega koli razloga nadaljnje izvajanje 
zaposlitvene rehabilitacije nesmiselno, saj ni pričakovati 
ustreznega rezultata, o tem obvesti rehabilitacijskega svetovalca. 
Ta lahko izvajanje zaposlitvene rehabilitacije začasno prekine in 
o tem izda ustrezen sklep o prekinitvi postopka zaposlitvene 
rehabilitacije. Ko prenehajo okoliščine, zaradi katerih je bila 
zaposlitvena rehabilitacija prekinjena, lahko rehabilitacijski 
svetovalec invalida ponovno napoti na izvajanje zaposlitvene 
rehabilitacije. 

Po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji, tudi če je bila ta predčasno 
zaključena zaradi ocene, da bi bilo njeno nadaljnje izvajanje 
nesmiselno, Zavod na podlagi mesečnih poročil in končne 
evalvacije izvajalca zaposlitvene rehabilitacije izdela oceno 
invalidovih zaposlitvenih možnosti (32. člen). Iz ocene mora biti 
razvidno, ali je invalid zaposljiv v običajnem delovnem okolju, v 
podporni ali zaščitni zaposlitvi, za katera dela je usposobljen in 
kakšne podporne storitve ali prilagoditve potrebuje na delovnem 
mestu. Zavod invalidu na podlagi ocene zaposlitvenih možnosti 
zagotavlja pomoč pri iskanju ustrezne zaposlitve, ali pri vključitvi 
v programe aktivne politike zaposlovanja. 

Zavod lahko tudi oceni, da invalid zaradi svoje invalidnosti ni 
zaposljiv (33. člen). Invalid je nezaposljiv, kadar kljub rehabilitaciji 
in prilagoditvam delovnega mesta in delovnega okolja ne more 
dosegati ene tretjine delovnih rezultatov delavca, zaposlenega 
na običajnem delovnem mestu. Zavod invalidu izda odločbo o 
njegovi nezaposljivosti, s čimer mu omogoči vključitev v programe 
socialne vključenosti. Zoper odločbo je možna pritožba. 
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V primeru, da je invalid uspešno zaključil zaposlitveno rehabilitacijo, 
vendar je bilo z oceno zaposlitvenih možnosti ugotovljeno, da se 
zaradi in validnosti lahko zaposli le v zaščitni ali podporni zaposlitvi, 
Zavod o tem izda ustrezno odločbo, zoper katero je možna 
pritožba. Zavod lahko invalidu na podlagi ocene zaposlitvenih 
možnosti izda odločbo o zaposljivosti invalida le v zaščitni ali 
podporni zaposlitvi tudi v primeru, ko je invalid zaključil rehabilitacijo 
po drugih predpisih, ali v primeru, ko je za invalida posamezne 
storitve zaposlitvene rehabilitacije uveljavljal delodajalec oziroma 
ZPIZ (tretji odstavek 12. člena predloga zakona). Delovne 
zmožnosti invalida se lahko tekom časa spremenijo, zato lahko 
invalid oziroma delodajalec ponovno zaprosita za oceno 
zaposlitvenih zmožnosti in ponovno odločanje o invalidovi 
zaposljivosti na podlagi ocene delovnih rezultatov, ki jih invalid v 
zaposlitvi dosega. 

Če je z oceno invalidovih zaposlitvenih možnosti ugotovljeno, da 
se invalid kljub svoji invalidnosti lahko zaposli na trgu dela, o tem 
Zavod ne izda odločbe. 

6. PROGRAMI SOCIALNE VKLJUČENOSTI 

Po predlogu zakona (34. člen) so programi socialne vključenosti 
socialni programi za ohranjanje invalidovih delovnih sposobnosti 
in njegovo nadaljnjo socialno vključenost v širše družbeno okolje. 
Izvajalci takšnih programov so izbrani na javnem razpisu, ki ga 
objavi ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. Programi se 
sofinancirajo iz državnega proračuna. Glede na dejstvo, da bodo 
izvajalci programov socialne vključenosti izbrani za daljše obdobje 
(predvidoma pet let), bodo invalidi, ki se bodo vključevali v te 
programe, imeli možnost vključitve za daljše obdobje in ne več 
kot doslej, saj so bili to programi aktivne politike zaposlovanja in 
omejeni z vsakoletnimi proračunskimi sredstvi. Ko je sredstev na 
tej proračunski postavki zmanjkalo, so bile osebe po več mesecev 
doma, ob sprejetju naslednjega proračuna pa ponovno vključene 
v program. 

7. ZAPOSLOVANJE INVALIDOV 

Delovna mesta za invalide delodajalci zagotavljajo v običajnem 
delovnem okolju, v invalidskih podjetjih, v podporni in zaščitni 
zaposlitvi, na delih, ki ustrezajo njihovim sposobnostim (35. člen). 

Drugi odstavek navedenega člena delodajalcu, ki sklepa pogodbo 
o zaposlitvi z invalidom za dela, za opravljanje katerih je bil invalid 
pri istem delodajalcu že zaposlen, prepoveduje, da v novi pogodbi 
o zaposlitvi invalidu določi poskusno delo, saj se šteje, da ima 
invalid znanja in sposobnosti, ki so potrebna za opravljanje tega 
dela. Predlagatelj zakona je s to določbo želel preprečiti zlorabo 
instituta poskusnega dela, katerega smisel je v tem, da se v 
določenem časovnem obdobju pokažejo znanja in sposobnosti, 
ki so potrebna za opravljanje določenega dela. Poskusno delo je 
poseben pogoj, ki ga mora delavec uspešno opraviti, če hoče 
nadaljevati delovno razmerje. Zakon o delovnih razmerjih v 52. 
členu določa, da se lahko sklene pogodba o zaposlitvi za določen 
čas, če gre za delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen 
čas zaradi priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za 
delo oziroma izobraževanja. Predlagatelj zakona delodajalcu, ki 
prvič zaposli invalida za določena dela, omogoča uporabo instituta 
pogodbe o zaposlitvi za določen čas oziroma instituta poskusnega 
dela po 125. členu zakona o delovnih razmerjih. Tudi večina držav 
Evropske unije dopušča le eno od navedenih možnosti. Smisel 
obeh institutov je po vsebini enak. 

Z določbo tretjega odstavka 35. člena želi predlagatelj zaposlene 
invalide, ki niso delovni invalidi, postaviti v enak položaj kot delovne 
invalide, tako v smislu zakona o delovnih razmerjih kot tudi zakona 

o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Na podlagi takšne 
določbe bodo za zaposlene invalide, ki niso delovni invalidi, veljale 
določbe 71. in 105. člena zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju in določbe zakona o delovnih razmerjih, ki se 
nanašajo na varstvo invalidov. S tem je predlagatelj zakona želel 
zaščititi pravice zaposlenih invalidov, katerih invalidnost je nastala 
pred njihovo zaposlitvijo in se jim je v času zaposlitve stanje 
invalidnosti poslabšalo, za kar pa ni nujno vzrok poškodba pri 
delu ali izven dela ali bolezen (npr. osebe z motnjo v duševnem 
razvoju, ki so končale šolo s prilagojenim programom, se zaposlile, 
po npr. 15. letih delovne dobe pa so njihove delovne sposobnosti 
zaradi narave njihove invalidnosti tako upadle, da niso več 
sposobne opravljati svojega dela). 

Predlog zakona v 36. členu priporoča delodajalcem, da v letnih 
poslovnih načrtih, v sistemizaciji oziroma v razvidu delovnih mest 
(mali delodajalci) izdelajo načrt zaposlovanja invalidov, v katerem 
morajo predvideti delovna mesta, ki so primerna za zaposlitev 
invalidov in druge ukrepe za ravnanje z invalidnostjo na delovnem 
mestu, kar je v skladu z Kodeksom o ravnanju z invalidnostjo na 
delovnem mestu, ki ga je sprejela Mednarodna organizacija dela 
leta 2002 na zasedanju v Ženevi. Primerna delovna mesta za 
invalide so zlasti delovna mesta, opremljena z informacijsko, 
komunikacijsko in drugo podporno tehnologijo, na katerih 
invalidnost ni ovira za enakovredno opravljanje dela. Primerna 
delovna mesta so tudi tista, na katerih je mogoče enakovredno 
opravljati delo s prilagoditvijo delovnega časa potrebam invalida 
ob upoštevanju specifičnosti njegove invalidnosti. Tudi delo na 
domu in delo na daljavo predlog zakona uvršča v za invalide 
primerna delovna mesta. 

Posebnost v primerjavi z dosedanjo zakonsko ureditvijo je tudi 
37. člen predloga zakona, po katerem ima invalid, ki je prejemnik 
nadomestila iz naslova invalidnosti oziroma brezposelnosti in ki 
se zaposli za krajši delovni čas od polnega, še vedno pravico 
prejemati sorazmerni del nadomestil po drugih predpisih. 
Izplačevalec nadomestil je tisti, ki določi višino in čas prejemanja 
sorazmernega dela nadomestil. Določba tega člena primerjalno z 
veljavno zakonodajo predstavlja novost, saj po veljavnih predpisih 
invalid, ki se je zaposlil, ni bil več upravičen do denarnih nadomestil 
iz naslova invalidnosti in brezposelnosti. Ker so bila nadomestila 
dostikrat višja, kot bi bila plača, če bi se invalid zaposlil, se invalidi 
na splošno niso želeli zaposlovati. Praksa pri nekaterih invalidskih 
podjetjih je pokazala, da so imela le ta v primeru povečanja števila 
zaposlenih problem pri zaposlovanju invalidov za doseganje kvote 
40%. 

Prvi odstavek 38. člena predloga zakona prepoveduje delodajalcu 
redno odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu zaradi 
nesposobnosti, če invalid ne dosega pričakovanih rezultatov, 
razlog za tako nedoseganje pa je njegova invalidnost. Določba 
tega odstavka je v primerjavi z zakonom o delovnih razmerjih 
posebnost. Zakon o delovnih razmerjih v 2. alinei prvega odstavka 
88. člena določa vsebinsko dva razloga nesposobnosti. Eden je 
nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov, ker delavec dela 
ne opravlja pravočasno, strokovno in kvalitetno, drugi razlog 
nesposobnosti pa je 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. Prvi odstavek 38. člena predloga zakona omejuje 
delodajalca pri odpuščanju invalida iz razloga nesposobnosti le 
na prepoved redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi 
nedoseganja pričakovanih delovnih rezultatov, če je to 
nedoseganje posledica delavčeve invalidnosti. Določba zakona 
ne preprečuje delodajalcu, da odpusti invalida, ki ne dosega 
pričakovanih delovnih rezultatov individualno prilagojene norme 
zaradi ne motivacije za delo. 
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Delodajalec, ki ugotovi, da invalid ne dosega pričakovanih delavnih 
rezultatov, za kar je razlog delavčeva invalidnost, je invalidu dolžan 
ponuditi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas 
za takšna dela, ki ustrezajo invalidovi strokovni izobrazbi, 
usposobljenosti in ki so v skladu z invalidovo delovno zmožnostjo 
(drugi odstavek 38. člena). 

Če delodajalec ugotovi, da invalid zaradi njegove invalidnosti ne 
dosega pričakovanih delovnih rezultatov (razlog nesposobnosti) 
in da mu ne more ponuditi sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi za 
nedoločen čas za deia, ki ustrezajo invalidovi strokovni izobrazbi 
in usposobljenosti ter so v skladu z njegovo delovno zmožnostjo, 
ker takega dela nima, mu lahko zaradi tega odpove pogodbo o 
zaposlitvi, vendar mu jo v tem primeru odpove iz poslovnega 
razloga. V takšnem primeru redna odpoved pogodbe o zaposlitvi 
iz razloga nesposobnosti pravzaprav pripelje do redne odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, o čemer odloči 
komisija iz 103. člena zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. Delodajalec v tem primeru redno odpove pogodbo 
o zaposlitvi invalidu iz npr. organizacijskega, tehnološkega ali 
podobnega razloga na strani delodajalca. 

39. člen predloga zakona določa, na kakšen način iahko 
delodajalec zagotovi invalidu drugo ustrezno delo in posledice, ki 
pri tem nastanejo. Prvi odstavek določa, da delodajalec lahko 
invalidu odpove pogodbo o zaposlitvi če mu hkrati ponudi sklenitev 
nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas na dmgem ustreznem 
delu, ki ustreza invalidovi strokovni izobrazbi, usposobljenosti in 
delovni zmožnosti v skladu s predpisi o delovnih razmerjih in tem 
zakonom. Lahko pa delodajalec sklene sporazum z drugim 
delodajalcem in na ta način invalidu zagotovi, da mu ta drugi 
delodajalec ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi za nedoločen 
čas, vendar mora tudi to ponujeno delo ustrezati invalidovi 
strokovni izobrazbi, usposobljenosti in delovni zmožnosti. 

Drugi odstavek 39. člena določa, da invalid nima pravice do 
izplačila odpravnine, niti nima pravice do nadomestila za čas 
brezposelnosti po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti, če invalid ne sprejme ponudbe sklenitve 
nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas pri istem oziroma pri 
(na podlagi sporazuma) drugem delodajalcu. Razlog za takšno 
rešitev je dejstvo, da je delodajalec storil vse, kar je bilo v njegovi 
moči, da bi invalidu ohranil ustrezno zaposlitev pri sebi ali celo pri 
drugem delodajalcu, invalid pa je z odklonitvijo sklenitve nove 
pogodbe o zaposlitvi na drugem ustreznem delu po lastni krivdi 
postal brezposelna oseba. 

Zaščitna zaposlitev 

40. člen predloga zakona opredeljuje pojem zaščitne zaposlitve. 
Zaščitna zaposlitev je zaposlitev invalida na delovnem mestu v 
delovnem okolju, prilagojenem delovnim sposobnostim invalida in 
potrebam invalida, ki ni zaposljiv na običajnem delovnem mestu. 
Slednje je predlagatelj opredelil kot zaščiteno delovno mesto, ki 
se lahko invalidu zagotavlja v zaposlitvenem centru ali pri drugih 
delodajalcih, če izpolnjujejo zakonsko določene pogoje. Prav tako 
se za zaščitno zaposlitev lahko šteje tudi opravljanje dela invalida 
na domu. Zaščitena delovna mesta delodajalci določijo s splošnim 
aktom, ki ureja sistemizacijo delovnih mest oz. manjši delodajalci 
v izjavi o varnosti. Delodajalec .običajno delovno mesto delavca- 
neinvalida razdeli na več funkcionalno povezanih delovnih mest, 
ki predstavljajo zaščitena delovna mesta za invalide. Na teh 
delovnih mestih lahko zaposluje le invalide, za katere je Zavod z 
odločbo po oceni njihovih zaposlitvenih možnosti ugotovil, da se 
zaradi njihove invalidnosti lahko zaposlujejo le na zaščitenih 
delovnih mestih. 

Zaradi specifičnosti zaščitenega delovnega mesta se tudi pogodba 
o zaposlitvi na zaščitenem delovnem mestu, ki jo invalid sklene z 
delodajalcem, razlikuje od običajnih pogodb o zaposlitvi, ki jih 
pozna zakon o delovnih razmerjih. 41. člen predloga zakona zato 
določa, da mora pogodba o zaposlitvi na zaščitenem delovnem 
mestu poleg obveznih sestavin pogodbe o zaposlitvi po zakonu o 
delovnih razmerjih opredeliti tudi način in obseg izvajanja 
strokovne pomoči in spremljanja invalida na delovnem mestu 
oziroma druge storitve, za katere je ugotovljeno, da jih invalid v 
zaščitni zaposlitvi potrebuje. 

Invalid, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na zaščitenem 
delovnem mestu, ima skladno s predlogom zakona tudi pravico 
do subvencije plače, skupni prejemki iz naslova delovnega 
razmerja pa ne smejo presegati z zakonom določene minimalne 
plače. Predlagatelj zakona je višino skupnih prejemkov iz naslova 
delovnega razmerja invalida na zaščitenem delovnem mestu omejil 
z minimalno plačo, saj se bodo na zaščitenih delovnih mestih 
zaposlovali invalidi, kateri dosegajo od 30 do 70% delovnih 
rezultatov, določenih z metodologijo, ki jo bo predpisal minister, 
pristojen za invalidsko varstvo. Predlagatelj zakona želi na ta 
način ustvarjati možnosti za večje zaposlovanje invalidov s ciljem 
zagotavljanja ustrezne zaposlitve za vsakega invalida. Pri tem 
izhaja iz predpostavke, da invalidnost ne pomeni nezmožnosti za 
delo, ampak da so invalidi zaposljivi v skladu s svojimi 
sposobnostmi, zato je potrebno tudi delo bolj individualizirati. 
Dolgoletno vključevanje invalidov v standardizirane in segregirane 
programe delovne in socialne vključenosti brez delovnega 
razmerja, kar je sedanja praksa v okviru programov aktivne 
politike zaposlovanja, ne more biti rešitev, saj le plačano delo daje 
posamezniku občutek koristnosti in zagotavlja enakopravno, 
nediskriminatorno vključevanje invalidov na trg dela. 

Bistvo zaščitenih delovnih mest ni v tem, kje so sistemizirana ■ ali 
pri običajnih delodajalcih ali v zaposlitvenih centrih (kar bo 
nedvomno bolj pogosto), ampak v tem, da je delovno mesto 
prilagojeno potrebam posameznega invalida in je delovni proces 
zaradi tega razdeljen na najmanj dve delovni mesti. 

V 42. členu predloga zakona je zaposlitveni center opredeljen kot 
pravna oseba, ki zaposluje invalide izključno na zaščitenih 
delovnih mestih, torej le invalide, za katere bo z odločbo Zavoda 
ugotovljeno, da so zaposljivi le v zaščitni zaposlitvi. Občine skrbijo 
za ustanavljanje zaposlitvenih centrov na svojem območju, 
ustanovitelj pa je lahko kdor koli, ki je zainteresiran za zaposlovanje 
invalidov, ki so zaposljivi le v zaščitni zaposlitvi, to so najtežji 
invalidi. S splošnim aktom bo zaposlitveni center opredelil število 
zaščitenih delovnih mest za invalide in število delovnih mest za 
strokovne delavce in sodelavce iz 8. člena tega zakona, ki se 
financirajo iz javnih sredstev. Minister, pristojen za invalidsko 
varstvo, pa bo predpisal kadrovske, organizacijske, tehnične in 
druge pogoje za ustanovitev zaposlitvenega centra. Zagotavljanje 
sredstev za ustanovitev oziroma za začetek dela zaposlitvenega 
centra se bo uredilo v aktu o ustanovitvi centra. 

Zaposlitveni centri bodo invalidom, zaposlenim na zaščitenih 
delovnih mestih, zagotavljali delo na svojem sedežu in v svojih 
poslovnih enotah. Na podlagi sklenjenih poslovnih pogodb jim 
bodo občasno delo lahko zagotavljali tudi pri poslovnih partnerjih. 
V vseh primerih morajo zaposlitveni centri zagotavljati programe, 
ki vsem zaposlenim invalidom zagotavljajo stalno neprekinjeno 
delo in vse pravice, ki izhajajo iz sklenjenega delovnega razmerja. 
Poudariti je potrebno, da v navedenem primeru ne gre za 
posredovanje dela oz. za pogodbo o zaposlitvi med delavcem in 
delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev 
drugemu uporabniku, kot to opredeljuje zakon o delovnih razmerjih 
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v členih 56 do 61. Gre za veliko kvalitativno razliko. Invalid ima 
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z zaposlitvenim centrom, ki je tudi 
njegov edini delodajalec. Občasno opravlja delo pri poslovnih 
partnerjih zaposlitvenega centra, ko preneha z delom tam, 
normalno dela v zaposlitvenem centru in ni na čakanju. Za svoje 
delo prejema ves čas 100% dohodek. 

Izpolnjevanje pogojev za delovanje zaposlitvenega centra bo 
ugotavljala strokovna komisija, na podlagi dokončne odločbe 
ministra, pristojnega za invalidsko varstvo, pa se bo zaposlitveni 
center vpisal v razvid zaposlitvenih centrov pri ministrstvu, 
pristojnem za invalidsko varstvo (43. člen). 

Zaposlitveni centri bodo posebnega pomena na področju 
zaposlovanja invalidov, zato je v 44. členu predloga zakona 
vgrajena varovalka, ki daje ministru, pristojnemu za invalidsko 
varstvo, možnost, da prepove sprejemanje odločitev ustanoviteljev 
oziroma družbenikov zaposlitvenega centra, ki bi lahko škodljivo 
vplivale na ohranjanje zaščitenih delovnih mest za invalide. Po 
tretjem odstavku 44. člena predloga zakona mora zaposlitveni 
center za povečanje ali zmanjšanje števila zaposlenih pridobiti 
soglasje pristojnega ministrstva.Tako kot velja za invalidska 
podjetja, se tudi zaposlitvenim centrom lahko daje prednost pri 
pridobivanju javnih naročil v skladu s predpisi o javnih naročilih in 
so deležni z zakonom in drugimi predpisi določenih posebnih 
oprostitev in olajšav (45. in 46. člen). 

Podporna zaposlitev 

Podporna zaposlitev je opredeljena v 47. členu predloga zakona 
in se od zaščitne zaposlitve razlikuje v tem, da gre pri podporni 
zaposlitvi za zaposlitev invalida na delovnem mestu v običajnem 
delovnem okolju s strokovno in tehnično podporo invalidu, 
delodajalcu in delovnemu okolju. Strokovna podpora delodajalcu 
in delovnemu okolju se zagotavlja prvenstveno s seznanjanjem z 
invalidnostjo, njenimi posledicami in vplivi delovnega okolja na 
invalidnost ter svetovanjem o optimalnih možnostih prilagoditve 
delovnega okolja. Invalidu se v podporni zaposlitvi glede na njegovo 
invalidnost lahko zagotavlja strokovna in tehnična podpora pri 
uvajanju v delo, na delovnem mestu in pri vključevanju v delovno 
okolje s svetovanjem In usposabljanjem, osebno asistenco, 
spremljanjem pri delu, razvojem osebnih metod dela in 
ocenjevanjem njegove delovne uspešnosti ter tehnična podpora 
s prilagoditvijo delovnega mesta in sredstev za delo. 

Pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za zaposlitev invalida v podporni 
zaposlitvi, določa 48. člen predloga zakona. Ti pogoji so 
usposobljenost invalida za opravljanje del na konkretnem 
delovnem mestu, motiviranost in druge osebnostne lastnosti 
invalida, ki zagotavljajo uspešno delo, izdelan individualiziran načrt 
podpore invalidu in delodajalcu, pripravljenost delodajalca za 
sodelovanje in prilagoditev delovnega okolja ter delovnega mesta 
v skladu z individualiziranim načrtom. 

Tudi v podporni zaposlitvi invalid sklene z delodajalcem pogodbo 
o zaposlitvi (49. člen), ki poleg obveznih sestavin po zakonu o 
delovnih razmerjih določa tudi način in obseg strokovne in tehnične 
podpore invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju. Glede na oceno 
doseganja delovnih rezultatov je invalid v podporni zaposlitvi lahko 
upravičen do subvencije plače v višini od 15 do 30% izhodiščne 
plače tarifnega razreda delovnega mesta zaposlenega invalida 
po veljavni kolektivni pogodbi oziroma minimalne plače, če je ta 
višja. Predlagatelj zakona pričakuje, da se bodo v podporni 
zaposlitvi zaposlovali invalidi, ki bodo ob ustrezni podpori dosegali 
boljše delovne rezultate od zaposlenih na zaščitenih delovnih 
mestih, zato je predvidel nižji odstotek subvencije plače, kot 
osnovo za izračun višine subvencije pa je uporabil izhodiščno 

plačo tarifnega razreda delovnega mesta invalida oziroma 
minimalno plačo, če je ta višja. Na ta način želi predlagatelj zakona 
vzpodbuditi delodajalce, da bodo zaposlovali invalide tudi na bolje 
plačanih delovnih mestih in je zato kot osnovo za izračun višine 
subvencije določil izhodiščno plačo tistega delovnega mesta, na 
katerem bo invalid dejansko delal. 

Za doseganje čim boljših rezultatov dela invalida v podporni 
zaposlitvi je zelo pomembno zagotavljanje podpornih storitev za 
invalida, delodajalca ali delovno okolje (50. člen). Podporne storitve 
izvajajo strokovni delavci in sodelavci iz 8. člena predloga zakona. 
Ti so lahko zaposleni pri izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije, v 
zaposlitvenih centrih ali v invalidskih podjetjih, lahko pa podporne 
storitve izvajajo tudi druge fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za 
opravljanje storitev v skladu s predpisi. Za plačilo storitev v 
podporni zaposlitvi se sredstva zagotavljajo iz proračuna 
Republike Slovenije, Sklada za vzpodbujanje zaposlovanja 
invalidov (v nadaljevanju: Sklad) ali drugih virov. Podporne storitve 
pa se plačujejo po cenah, ki jih določi minister, pristojen za 
invalidsko varstvo. 

Invalidska podjetja 

Invalidska podjetja so pomemben institut na področju zaposlovanja 
invalidov. 51. člen predloga zakona napotuje na zakon o 
gospodarskih družbah, po katerem invalidsko podjetje deluje kot 
kapitalska družba, če posamezna vprašanja njenega poslovanja 
s tem zakonom niso urejena drugače. Predlog zakona ohranja 
invalidska podjetja kot obliko socialne ekonomije na področju 
zaposlovanja invalidov, s tem, da podrobneje določa skupino 
invalidov, ki naj bi se zaposlovala v invalidskih podjetjih. Predlog 
zakona v drugem odstavku 52. člena določa, da mora invalidsko 
podjetje zaposlovati in usposabljati invalide, ki se zaradi 
invalidnosti ne morejo zaposliti ali zadržati zaposlitve pri 
delodajalcih v običajnem delovnem okolju, kjer jim le ti ne morejo 
zagotoviti ustreznih delovnih mest. Matične družbe naj bi 
ustanavljale invalidska podjetja z namenom kreiranja novih 
delovnih mest in delovnih programov, ki bodo ustrezali preostali 
delovni zmožnosti invalidov. 

Z uveljavitvijo zakona o gospodarskih družbah so se invalidske 
delavnice, ki jih pozna sedaj veljavni zakon o usposabljanju in 
zaposlovanju invalidnih oseb, oblikovale kot gospodarske družbe. 
569. člen zakona o gospodarskih družbah zelo splošno ureja 
pridobitev statusa invalidskega podjetja, zato je predlagatelj 
zakona invalidsko podjetje kot gospodarsko družbo natančneje 
opredelil, določil pogoje in postopek za pridobitev statusa 
invalidskega podjetja ter predvidel strožji nadzor države nad 
poslovanjem invalidskih podjetij kot gospodarskih družb 
posebnega pomena. 

V prvem odstavku 52. členu predloga zakona je določeno, da 
mora invalidsko podjetje med celim poslovnim letom zaposlovati 
in usposabljati najmanj 40% invalidov od vseh zaposlenih v 
gospodarski družbi. Predlagatelj zakona posebej poudarja, da so 
s pojmom »invalidi na usposabljanju« mišljeni invalidi, ki so v 
invalidskem podjetju na usposabljanju v skladu z 52. členom 
zakona o delovnih razmerjih, torej gre za delavce, ki imajo 
sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave 
na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja oziroma izobraževanja 
kot to določa sedma alinea prvega odstavka navedenega člena. 
V kvoto 40% invalidov se ne štejejo invalidi, ki so vključeni v 
programe aktivne politike zaposlovanja - programi delovne in 
socialne vključenosti, saj'za te invalide invalidsko podjetje prejema 
v letu 2003 plačilo v višini 70.000 tolarjev mesečno na invalida, 
poleg tega pa jim Zavod krije tudi ostale stroške, kot je to predvideno 
v sprejetem programu aktivne politike zaposlovanja. 
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Drugi odstavek 52. člena predloga zakona določa še dodatne 
pogoje za pridobitev statusa in najbolj pomembna novost je 
obvezna zaposlitev enega strokovnega delavca iz 8. člena 
predloga zakona, če invalidsko podjetje zaposluje ali usposablja 
več kot 3 invalide. Invalidska podjetja z večjim številom zaposlenih 
pa morajo na vsakih 20 zaposlenih invalidov zaposliti najmanj 1 
strokovnega delavca iz 8. člena. 

Invalidska podjetja lahko sistemizirajo določeno število zaščitenih 
delovnih mest, vendar se invalidi, ki bodo zaposleni na zaščitenih 
delovnih mestih, ne bodo šteli v kvoto 40% (tretji odstavek 52. 
člena). Razlog za predlagano rešitev je v tem, da so invalidska 
podjetja gospodarske družbe, ki poslujejo na trgu in mora biti 
njihovo poslovanje konkurenčno in pozitivno. Kot je bilo omenjeno 
že pri zaščitni zaposlitvi, je ocena doseganja delovnih rezultatov 
na zaščitenih delovnih mestih tako nizka, da se invalidska podjetja 
kljub subvencijam plače in drugim olajšavam ne bi mogla obdržati 
na konkurenčnem trgu. Predlog zakona sicer daje možnost 
invalidskim podjetjem, da zaposlene invalide, ki jim je delovna 
zmožnost že tako upadla, zaposlijo na zaščitenih delovnih mestih, 
vendar bo verjetno to bolj izjema kot pravilo. 

Predlog zakona predvideva »dvostopenjski« postopek za 
pridobitev statusa invalidskega podjetja (53. člen) in sicer najprej 
pridobitev predhodnega soglasja Vlade Republike Slovenije in 
posledično izdajo odločbe ministra, pristojnega za invalidsko 
varstvo. V praksi se ne dogaja, da bi bila ustanovljena gospodarska 
družba, ki bi zaposlila najmanj 40% invalidov in šele potem 
zaprosila za podelitev statusa invalidskega podjetja, saj bi bilo to 
za ustanovitelja oziroma lastnika preveliko tveganje v primeru, 
če iz kateregakoli razloga statusa invalidskega podjetja in s tem 
povezanih olajšav takšna gospodarska družba ne bi pridobila. 

Vlogo za pridobitev statusa invalidskega podjetja lahko vloži 
gospodarska družba ali druga pravna ali fizična oseba. 
Gospodarske družbe, ki ne izpolnjujejo predpisane kvote za 
zaposlovanje invalidov in želijo ustanoviti invalidsko podjetje, ne 
morejo ustanoviti invalidskega podjetja. 

Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev statusa 
invalidskega podjetja in nadzor nad invalidskimi podjetji, izvaja 
strokovna komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za invalidsko 
varstvo (55. člen). 

56. člen predloga zakona zavezuje invalidska podjetja, da najmanj 
60% ustvarjenega dobička, doseženega s prodajo na trgu, 
nameni za povečanje osnovnega kapitala družbe oziroma za 
namen iz drugega odstavka 60. člena predloga zakona. 

Glede na dejstvo, da so invalidska podjetja gospodarske družbe 
posebnega pomena in kot take deležne s strani države določenih 
posebnih oprostitev in olajšav, si je predlagatelj zakona pridržal 
nekatere pravice iz naslova tako pridobljenih bonitet. Tako predlog 
zakona v 57. členu določa vpliv države na lastništvo in odločanje 
ter v 58. členu obvezno revizijo letnih in poslovnih poročil za vsa 
invalidska podjetja po posebnih pravilih revidiranja invalidskih 
podjetij. 

59. člen predloga zakona določa razloge za odvzem statusa 
Invalidskega podjetja, 60. člen pa opredeljuje namen porabe 
odstopljenih sredstev iz naslova posebnih oprostitev in olajšav. 

8. KVOTNI SISTEM ZAPOSLOVANJA INVALIDOV 

Zaradi zmanjšanja števila brezposelnih invalidov in v izogib 
množičnemu odpuščanju sedaj zaposlenih invalidov zaradi 
sprememb zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
in zakona o delovnih razmerjih se je predlagatelj zakona odločil, 
da tako kot v večini držav Evropske Unije tudi v Sloveniji uvede 

obvezno zaposlovanje invalidov. Obvezno zaposlovanje invalidov 
določa predlog zakona v 61. členu in bo veljalo za vse delodajalce, 
ki zaposlujejo najmanj 20 delavcev, vključno z povezanimi 
družbami po določbah zakona o gospodarskih družbah, ki skupaj 
zaposlujejo najmanj 20 delavcev. Slednje so dolžne zaposlovati 
invalide v okviru določene kvote od celotnega števila vseh 
zaposlenih delavcev v povezanih družbah. Ob tem je potrebno 
poudariti, da se kot povezana družba po tem zakonu ne šteje 
invalidsko podjetje. Delodajalci, ki niso zavezani k izpolnjevanju 
predpisane kvote, so tuja diplomatska in konzularna predstavništva 
ter invalidska podjetja in zaposlitveni centri, saj je pri njih 
zaposlovanje invalidov drugače urejeno. 

Predlagatelj predvideva postopno uvedbo višine kvot za 
delodajalce, poleg tega pa tudi možnost določitve različnih kvot 
zaposlenih invalidov v gospodarstvu in v negospodarstvu, pa 
tudi razlike glede na dejavnost delodajalca. Razlog za postopno 
uvajanje kvotnega sistema je v tem, da je v negospodarstvu zelo 
malo zaposlenih invalidov, gospodarstvo pa ima glede na panoge 
zaposlen različen odstotek invalidov. Glavni razlog za takšno 
stanje je, da je večina zaposlenih invalidov delovnih invalidov, ki 
so postali invalidi na delovnem mestu, kjer so bili zaposleni. Po do 
sedaj veljavni zakonodaji so bili invalidi zaščitena kategorija 
delavcev, ki jih delodajalci zaradi njihove invalidnosti niso mogli 
odpustiti. Izjema je bilo odpuščanje invalidov v primeru prisilnih 
poravnav in stečajev gospodarskih družb. Ravno zaradi 
nezmožnosti odpuščanja zaposlenih invalidov so se delodajalci 
zavestno izogibali zaposlovanju kateregakoli invalida, tudi 
usposobljenega ali strokovnjaka. Spremenjena zakonodaja na 
področju delovnih razmerij in pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja daje delodajalcem možnost odpuščanja invalidov iz 
poslovnih razlogov, vendar morajo o predvidenem odpustu invalida 
obvestiti komisijo iz 103. člena zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, ki preveri, ali delodajalec res ne more 
zagotoviti invalidu ustreznega dela glede na njegovo invalidnost. 

Po 61. členu predloga zakona bo višino kvote določila Vlada 
Republike Slovenije na predlog Ekonomsko socialnega sveta. 
Najvišja predvidena kvota bo 6% od skupnega števila zaposlenih 
delavcev in najnižja 1%. 62. člen predloga zakona določa, da se 
v kvoto vštevajo vsi invalidi v skladu z definicijo invalida iz 3. 
člena predloga zakona in imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za 
najmanj 20 ur tedensko. Invalid, zaposlen na zaščitenem delovnem 
mestu v običajnem delovnem okolju, se šteje za 1,5 zaposlenega 
invalida in invalid, zaposlen v podporni zaposlitvi, za 2 zaposlena 
invalida. Delodajalci, ki sami ne bodo zaposlovali invalidov oziroma 
delodajalci, ki bodo zaposlovali manjše število invalidov kot je 
predpisano s kvoto, bodo imeli možnost nadomestne izpolnitve 
kvote (63. člen) tako, da bodo sklenili pogodbe o poslovnem 
sodelovanju z zaposlitvenim centrom oziroma z invalidskim 
podjetjem. Predlagatelj zakona je predpisal najnižjo vrednost tako 
sklenjene pogodbe, po kateri se zaposlitvenemu centru oziroma 
invalidskemu podjetju priznavajo stroški dela v višini zneska 18 
minimalnih plač letno za vsakega invalida, ki bi ga moral delodajalec 
zaposliti, če bi hotel izpolniti predpisano kvoto. Tako sklenjene 
pogodbe bodo delodajalci, ki ne bodo zaposlovali zadostnega 
števila invalidov, v sedmih dneh po sklenitvi posredovali Skladu 
kot dokazilo o nadomestni izpolnitvi kvote. 

Delodajalci, ki ne bodo imeli zaposlenih invalidov oziroma 
delodajalci, ki bodo imeli zaposlen manjši odstotek invalidov od 
predpisane kvote in ne bodo uveljavljali nadomestne izpolnitve 
kvote, bodo v skladu z 64. členom predloga zakona dolžni 
prispevati finančna sredstva v Sklad za vzpodbujanje 
zaposlovanja invalidov. Višina prispevka za vsakega invalida, ki 
bi ga bil delodajalec dolžan zaposliti v okviru kvote, je 70% 
minimalne plače. Če bo Sklad ugotovil, da delodajalec prispevka 
ni plačal pravočasno, ga bo pisno pozval k plačilu skupaj z 
zamudnimi obrestmi. V kolikor delodajalec obveznosti ne bo plačal 
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v postavljenem roku, niti ne bo dokazal, da ni zavezanec za 
plačilo, bo zadevo Sklad odstopil Davčni upravi Republike 
Slovenije. 

Predlog zakona v 65. členu tudi predvideva označitev prijave ali 
odjave invalida na prijavnem obrazcu v obvezno zdravstveno 
zavarovanje delavcev, saj bo Sklad lahko le na ta način pridobival 
in spremljal podatke o prijavi in odjavi zaposlenih invalidov. 

9. VZPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV 

Predlog zakona v 66. členu predvideva več vrst finančnih 
vzpodbud, da bi se zmanjšalo število brezposelnih invalidov in 
vzpodbudilo delodajalce k spoznanju, da zaposlitev invalida za 
delodajalca ne pomeni dodatnega bremena, saj lahko invalid ob 
ustrezni podpori enakopravno sodeluje v delovnem procesu. S 
predlogom zakona predvidene finančne vzpodbude so 
subvencije plač invalidom, plačilo stroškov prilagoditve delovnih 
mest in sredstev za delo invalidov, plačilo stroškov storitev v 
podpornem zaposlovanju, oprostitve plačila prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov, 
nagrade za preseganje kvote, letne nagrade delodajalcem za 
dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov in druge 
vzpodbude na področju zaposlovanja invalidov in ohranjanja 
delovnih mest za invalide ter druge razvojne vzpodbude. Finančne 
vzpodbude zakon opredeljuje kot pravice invalidov in delodajalcev, 
vezane na zaposlitev invalidov. Z njimi se namreč invalidom 
omogoča enakopravno udeležbo na trgu dela, saj bi bili brez teh 
vzpodbud za delodajalce nezanimivi za zaposlitev ob upoštevanju 
njihovih zmanjšanih delovnih sposobnosti ali povečanih potreb 
zaradi invalidnosti. 

Subvencije plač invalidom 

Predlog zakona v 67. členu določa, da so invalidi, zaposleni na 
zaščitenih delovnih mestih, upravičeni do subvencije plače, invalidi 
zaposleni v podporni zaposlitvi in v invalidskih podjetjih pa so 
lahko upravičeni do subvencije plače zaradi doseganja nižjih 
delovnih rezultatov, ki so posledica njihove invalidnosti. Višina 
subvencije plače se odmerja za invalide, zaposlene v podporni 
zaposlitvi in pri zaposlitvi v invalidskih podjetjih od izhodiščne 
plače tarifnega razreda delovnega mesta invalida po veljavni 
kolektivni pogodbi oziroma od minimalne plače, če je ta višja, za 
invalide, zaposlene na zaščitenih delovnih mestih pa je osnova 
za izračun subvencije minimalna plača. Višina subvencije plače 
invalida je določena v razponu v odstotkih, za posameznega 
invalida pa se odstotek določa individualno glede na doseganje 
njegovih delovnih rezultatov. 

Subvencijo plače po prvem odstavku 68. člena predloga zakona 
zato uveljavlja zaposleni invalid z vlogo pri Skladu. Sklad odloča o 
subvenciji plače z odločbo, pritožbe pa rešuje ministrstvo, pristojno 
za invalidsko varstvo. Če je iz ocene doseganja delovnih rezultatov 
invalida iz drugega odstavka 68. člena predloga zakona, ki jo 
enkrat letno izdela delodajalec oziroma izvajalec zaposlitvene 
rehabilitacije, razvidno, da je invalid upravičen do drugačne višine 
subvencije, mu sklad o tem izda novo odločbo. Metodologija 
doseganja delovnih rezultatov bo določena v pravilniku, ki ga bo 
izdal minister, pristojen za invalidsko varstvo. Zoper odločbo 
Sklada o pravici do subvencije plače zaposlenemu invalidu je 
možna pritožba. Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, pred 
izdajo odločbe zaprosi za mnenje o pravilnosti ocene Inštitut, ki 
izvaja nadzor nad izvajanjem metodologije iz tretjega odstavka 
68. člena predloga zakona. 

69. člen predloga zakona določa, da je subvencija plače invalida 
sestavni del plačila za delo po pogodbi o zaposlitvi invalida, torej 
skupni prejemek iz naslova delovnega razmerja. S tem se omogoči 

večja preglednost invalidovih prejemkov iz naslova plače in način 
njihovega odmerjanja. Tudi v smislu inšpekcijskega nadzora je 
pomembno jasno in natančno opredeliti deleže, to je, kolikšen del 
plače odmerja in izplačuje delodajalec sam in kolikšen del plače 
predstavlja subvencija. Predlog zakona določa, da mora 
delodajalec pri plači invalida, zaposlenega v podporni zaposlitvi 
ali v invalidskem podjetju upoštevati, da plača, ki jo invalidu izplača 
za opravljeno delo in subvencija plače skupaj predstavljata plačo 
delovnega mesta, za katerega ima invalid sklenjeno pogodbo o 
zaposlitvi oziroma skupaj najmanj minimum, določen z zakonom 
oziroma kolektivno pogodbo. Na zaščitenih delovnih mestih pa 
sta plača, ki jo za opravljeno delo izplača delodajalec in subvencija 
plače skupaj minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno 
pogodbo (70. člen). 

Delodajalec refundira subvencijo invalida s strani Sklada v roku 
enega meseca. 

Iz navedenega torej izhaja, da pravica do subvencije plače po 
zakonu zato ni državna pomoč gospodarskim družbam, ampak 
pravica posameznika za razliko od veljavne ureditve, ko v skladu 
s pravilnikom o merilih za nadomestitev dela stroškov invalidskim 
podjetjem za subvencije plač invalidov v invalidskih podjetjih 
zaprosi gospodarska družba. 

Druge vrste finančnih vzpodbud 

71. člen predloga zakona kot eno od finančnih vzpodbud določa 
pravico delodajalca do plačila stroškov prilagoditve delovnega 
mesta in sredstev za delo. Vlogo za plačilo stroškov prilagoditve 
delodajalec vloži na Sklad, ji priloži načrt prilagoditve delovnega 
mesta in sredstev za delo, ter izjavo o nameravani zaposlitvi 
invalida za nedoločen čas. To pravico lahko uveljavlja delodajalec, 
če ni drugega zavezanca za plačilo stroškov prilagoditve. 
Predlagatelj zakona je s tem zavezal delodajalca, da prvenstveno 
uveljavlja plačilo stroškov prilagoditve pri organu, ki je invalidu 
izdal odločbo o statusu invalida. Zoper odločbo o pravici do plačila 
stroškov prilagoditve je dovoljena pritožba, ki jo rešuje ministrstvo, 
pristojno za invalidsko varstvo. 

72. člen predloga zakona določa finančno vzpodbudo delodajalcem 
kot plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju. 
Delodajalec ima na podlagi izdelanega individualiziranega načrta 
podpore invalidu in delodajalcu pravico do plačila podpornih storitev 
iz 50. člena predloga zakona v obsegu 15 ur mesečno, če invalid 
nima več pravice do zaposlitvene rehabilitacije po tem zakonu, 
če ima z invalidom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen 
čas in če gre za zaposlenega invalida nad predpisano kvoto. Tudi 
o tej pravici odloča Sklad, pritožbe pa rešuje ministrstvo, pristojno 
za invalidsko varstvo. Do te vzpodbude so upravičeni ie 
delodajalci, ki izpolnjujejo predpisano kvoto, se pravi, da imajo 
zaposlenega invalida nad kvoto. V primeru, ko gre za zaposlenega 
invalida v okviru kvote, invalid, zaposlen v podporni zaposlitvi, 
šteje za dva zaposlena invalida, tako da delodajalcu pomeni to 
dovolj veliko vzpodbudo za plačilo stroškov podpornih storitev. 
Pogoj je tudi, da invalid nima več pravice do zaposlitvene 
rehabilitacije, saj se v zaposlitveni rehabilitaciji te storitve krijejo iz 
državnega proračuna. Seveda mora imeti delodajalec z invalidom 
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. 

Finančna vzpodbuda za zaposlovanje invalidov je tudi oprostitev 
plačila prispevkov za pćkojninsko in invalidsko zavarovanje iz 
73. člena predloga zakona. Invalidska podjetja in zaposlitveni centri 
so v celoti oproščeni plačil prispevkov za socialno varnost, torej 
tudi prispevkov za zdravstveno zavarovanje in to za vse 
zaposlene, ne le invalide. Drugi delodajalci so oproščeni plačila 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje le za invalide, 
ki so zaposleni nad predpisano kvoto in katerih invalidnost ni 
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posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem 
delodajalcu. Enako velja tudi za delodajalce, ki zaposlujejo manj 
kot 20 delavcev in za samozaposlene invalide. 

Oprostitev plačila prispevkov uveljavljajo z vlogo na Sklad, ki ji 
predložijo kopijo prijave v zavarovanje, delodajalci tudi dokazila o 
izpolnjevanju kvote oziroma dokazila, da niso zavezani h kvoti in 
pogodbo o zaposlitvi invalida, iz katere je razvidna višina njegove 
plače. Pritožbe zoper odločbe Sklada glede oprostitev plačila 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje rešuje 
ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. Tudi samozaposleni 
invalidi in delodajalci za invalide, katerih invalidnost ni posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu, 
zaposlene nad predpisano kvoto, ki so oproščeni plačila 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, so dolžni 
obračunavati prispevke in jih vplačati na poseben konto ter kot 
odstopljena sredstva uporabiti za enake namene kot zaposlitveni 
centri in invalidska podjetja. Enako velja za delodajalce, ki 
zaposlujejo manj kot 20 delavcev. 

Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
prispevke pokriva proračun Republike Slovenije. Zakon o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 60. členu 
določa, da Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije določa 
merila in pogoje, pod katerimi se določenim zavezancem za plačilo 
prispevka za zdravstveno zavarovanje prispevek lahko zmanjša 
ali odpiše. Drugi odstavek istega člena določa, da se "podjetjem, 
zavodom in drugim organizacijam za zaposlovanje invalidov«, ki 
so zavezanci za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja, 
vsi prispevki po tem zakonu obračunavajo in odvedejo na 
poseben konto in kot odstopljena sredstva uporabljajo za 
materialni razvoj teh podjetij oziroma organizacij v skladu z 
zakonom. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije torej 
invalidskim podjetjem in drugim organizacijam za zaposlovanje 
invalidov, kar zaposlitveni centri po predlogu zakona so, odpiše 
plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje. 226. člen zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ima podobno določbo, 
ki se prav tako nanaša na »podjetja, zavode in druge organizacije 
za zaposlovanje invalidov«, ki so zavezanci za plačilo prispevka 
za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Vendar za 
razliko od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki tem 
organizacijam prispevke odpiše, Zavodu za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije prispevke iz naslova 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja po 232. členu zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju krije Republika 
Slovenija iz proračuna. Zadnja alinea istega člena določa, da lahko 
Republika Slovenija zagotavlja sredstva iz proračuna Republike 
Slovenije za pokrivanje obveznosti obveznega zavarovanja, ki 
nastanejo zaradi priznanja ali odmere pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja pod posebnimi pogoji tudi v drugih 
primerih, če tako določa zakon. Predlagatelj zakona ocenjuje, da 
bi bilo smotrno vzpodbujati samozaposlovanje invalidov in 
vzpodbujati delodajalce za zaposlovanje invalidov nad predpisano 
kvoto, zato je plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje za ti dve skupini za proračun Republike Slovenije 
cenejše, kot je plačevanje socialnih transferjev brezposelnim 
invalidom. 

74. člen kot vzpodbudo delodajalcem za zaposlovanje invalidov 
predvideva tudi nagrado delodajalcem za preseganje kvote. 
Navedeni člen ne daje delodajalcem avtomatične pravice do 
nagrade v primeru, če zaposlujejo več invalidov, kot je to določeno 
s kvoto. Določba zakona daje možnost Vladi Republike Slovenije, 
Ca v uredbi, ki določa kvoto, v primeru presežka finančnih sredstev 
v Skladu, delodajalcem, ki zaposlujejo nad kvoto, pod pogojem, 
da invalidnost zaposlenih invalidov ni posledica poškodbe pri delu 
sli poklicne bolezni pri istem delodajalcu, prizna denarno nagrado 
v višini in za čas, ki ga Vlada Republike Slovenije sama določi. 

Predlagatelj zakona je pogoj, da invalidnost zaposlenih invalidov 
pri delodajalcu ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni 
pri istem delodajalcu, postavil namenoma, saj ne bi bilo primerno, 
da se nagrajujejo delodajalci, ki »proizvajajo« invalide. 

Za stimuliranje delodajalcev, da bi v delovnih okoljih zaposlovali 
čim večje število invalidov na čimbolj prilagojenih delovnih mestih 
in v čimbolj prijetnem delovnem okolju je 75. člen predloga zakona 
predvidel letne nagrade delodajalcem za dobro prakso na 
področju zaposlovanja invalidov. Delodajalci-prejemniki nagrade 
bodo izbrani na javnem natečaju, ki bo opredelil merila za izbor, 
nagrade pa bo podeljeval minister, pristojen za invalidsko varstvo. 

10. SKLAD ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA 
INVALIDOV 

Za vzpodbujanje razvoja zaposlovanja invalidov in ohranjanje 
delovnih mest za invalide v 76. členu predlog zakona predvideva 
ustanovitev Sklada za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov kot 
javnega finančnega sklada. V imenu Republike Slovenije Sklad 
ustanovijo Vlada Republike Slovenije, Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod Republike Slovenije 
za zaposlovanje. Medsebojna razmerja ustanovitelji določijo v 
skladu z zakonom o javnih skladih v ustanovitvenem aktu Sklada. 
Pri upravljanju Sklada sodelujeta tudi predstavnik sindikalnih zvez 
in konfederacij, reprezentativnih za območje države in predstavnik 
delodajalskih združenj, reprezentativnih za območje države. 
Delovno področje Sklada je odločanje o pravicah in obveznostih 
invalidov in delodajalcev v skladu s pooblastili po tem zakonu in 
opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom in ustanovitvenim 
aktom, s katerim ustanovitelji tudi določijo, da imajo sindikati in 
delodajalske organizacije najmanj po enega člana v nadzornem 
svetu Sklada. Sredstva za delo Sklada se zagotovijo iz državnega 
proračuna. 

Predlagatelj zakona je zaradi posebnega pomena Sklada ne glede 
na določbe zakona o javnih skladih kot soustanovitelja opredelil 
tudi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, čeprav gre za javni 
finančni sklad, katerega ustanoviteljica naj bi bila le Vlada Republike 
Slovenije. Predlagatelj namreč ocenjuje, da je pomen Sklada zaradi 
namena, zaradi katerega je ustanovljen tak, da bi bila ustanovitev 
Sklada brez obeh navedenih zavodov nesmiselna. 

Namenska sredstva (78. člen) predstavljajo sredstva Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, namenska 
sredstva Zavoda, denarna sredstva iz plačil delodajalcev zaradi 
neizpolnjevanja predpisane kvote, namenski prihodki proračuna 
Republike Slovenije iz naslova plačanih glob za storjene prekrške 
in odvzeto premoženjsko korist po tem zakonu ter donacije in 
drugi domači ter tuji viri (npr. sredstva iz evropskih skladov). 
Sredstva za delo Sklada in namenska sredstva Sklada se morajo 
voditi ločeno. V primeru, da drugi prihodki Sklada ne zadostujejo 
za kritje obveznosti Sklada, zagotavlja sredstva za kritje pravic, 
kise financirajo iz Sklada, Republika Slovenija. Višino teh sredstev 
se opredeli v finančnem načrtu Sklada. Sredstva, zbrana s plačilom 
zaradi neizpolnjevanja kvote, sme Sklad uporabiti samo za 
subvencije plač invalidov in financiranje vzpodbud iz devetega 
poglavja predloga zakona (79. člen). 

Sklad po 80. členu brezplačno pridobiva vse podatke iz zbirk 
podatkov in evidenc od upravljavcev, za vodenje katerih so 
zadolženi s tem zakonom. Delodajalci in posamezniki so dolžni 
Skladu posredovati vse podatke, ki jih le ta potrebuje pri odločanju 
o pravicah in obveznostih, za katere je pristojen. Sklad lahko tako 
pridobljene podatke uporablja samo za potrebe postopkov po 
tem zakonu. 

11- december2003 39 poročevalec, št. 110 



11. NADZOR 

81. člen predloga zakona predvideva več vrst nadzora, ki ga 
bodo izvajali različni izvajalci. Računsko sodišče Republike 
Slovenije bo v skladu s svojimi pristojnostmi izvajalo finančni 
nadzor, Inšpektorat Republike Slovenije za delo bo v skladu s 
pristojnostmi izvajal nadzor nad izvajanjem pravic iz naslova 
delovnih razmerij in zaposlovanja, Sklad bo izvajal nadzor nad 
izpolnjevanje kvote pri delodajalcih, Inštitut pa nad izvajanjem 
ocenjevanja doseganja delovnih rezultatov zaposlenih invalidov. 

Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, bo izvajalo nadzor 
nad poslovanjem izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, 
zaposlitvenih centrov, invalidskih podjetij, Sklada in Zavoda, 
strokovni nadzor pa bodo izvajale strokovne komisije, ki jih 
imenuje minister, pristojen za invalidsko varstvo. 

12. VODENJE ZBIRK PODATKOV 

Predlog zakona v XII. poglavju v 82. členu predvideva vodenje 
registra in razvidov. Ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, 
vodi register invalidskih podjetji ter razvid izvajalcev zaposlitvene 
rehabilitacije ter razvid zaposlitvenih centrov. Podlaga za vpis 
oziroma izbris iz registra je odločba ministra, pristojnega za 
invalidsko varstvo. Zoper izdano odločbo je možen upravni spor. 

Evidence po 83. členu predloga zakona vodijo Zavod, Sklad in 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, členi od 84 do 
vključno 89 pa natančneje urejajo vodenje evidenc. Predlog zakona 
tudi določa, da se za zbiranje, uporabo in posredovanje osebnih 
podatkov uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih 
podatkov (90. člen). 

13. KAZENSKE DOLOČBE 

Predlog zakona predvideva v 91., 92. in 93. členu prekrške, ki se 
kaznujejo z globo. 91. člen predloga zakona predvideva 
kaznovanje delodajalcev zaradi neplačevanja obveznosti iz 
naslova kvote. Delodajalec je kaznovan z globo, če ne plačuje 
prispevka za neizpolnjevanje kvote, čeprav bi ga bil dolžan 
plačevati. Še višja je globa za delodajalce, ki se skušajo izogniti 
izpolnjevanju kvote oziroma plačevanju obveznosti zaradi 
neizpolnjevanja kvote z navajanjem napačnih podatkov. V obeh 
primerih je z globo kaznovana tudi odgovorna oseba delodajalca. 

92. člen predloga zakona določa prekrške z delovno pravnega 
področja in zaposlovanja. Z globo se kaznujeta delodajalec in 
odgovorna oseba delodajalca, ki krši določbe zakona o sklepanju 
pogodb o zaposlitvi v zaščitni ali podporni zaposlitvi in določbe o 
načinu izplačevanja plač iz 70. člena predloga zakona. 

Prekršek iz 93. člena predloga zakona se nanaša na invalidska 
podjetja in njihove odgovorne osebe. Globa je zagrožena 
invalidskim podjetjem, ki uporabljajo odstopljena sredstva v 
nasprotju z določbami zakona in invalidskim podjetjem, ki razdelijo 
dobiček v nasprotju z določbami zakona, predlagatelj zakona pa 
je predvidel tudi globo za invalidska podjetja, ki letno ne predložijo 
revidiranega poročila ministrstvu, pristojnemu za invalidsko 
varstvo. 

Z globo se po tem členu kaznujejo tudi drugi pravni subjekti, ki so 
oproščeni plačila prispevkov za socialno varnost v primeru, da 
odstopljena sredstva in dobiček uporabljajo v nasprotju z 
določbami zakona. 

Za odločanje o prekrških je pristojna Davčna uprava Republike 
Slovenije in Inšpektorat Republike Slovenije za delo. 

94. člen predloga zakona omogoča Davčni upravi Republike 
Slovenije, da pravnim in fizičnim osebam, ki so storile prekršek iz 
93. člena predloga zakona, odvzame premoženjsko korist, ki so 
jo pridobile s storjenim prekrškom. Pravna oseba, ki je v stečaju, 
je prav tako odgovorna za prekršek, ne glede na to, ali je bil 
storjen pred začetkom stečajnega postopka ali med njim, vendar 
pa se ji ne izreče globa, temveč le odvzem premoženjske koristi 
oziroma odvzem predmetov, kot to določa 12. člen zakona o 
prekrških. 

Zaradi reševanja problematike zaposlovanja invalidov je 
predlagatelj zakona predvidel, da so globe, plačane iz naslova 
prekrškov in odvzeta premoženjska korist, namenski prihodki 
proračuna Republike Slovenije, ki se namenijo za vzpodbujanje 
razvoja zaposlovanja invalidov in ohranjanju delovnih mest za 
invalide. Denarna sredstva, prejeta iz tega naslova, se odvajajo v 
Sklad, kar je možno glede na 43. člen zakona o javnih financah. 

14. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

V prehodnih in končnih določbah so v 96. členu predvideni začasni 
izvajalci zaposlitvene rehabilitacije, ki so bili pred uveljavitvijo 
zakona izbrani s sklepom ministra, pristojnega za invalidsko 
varstvo. 97. člen predvideva dokončanje že začetih postopkov 
po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo. 98. člen določa do 
sprejema novih podzakonskih aktov subvencije plač za invalide, 
zaposlene v invalidskih podjetjih, po pravilniku o merilih za 
nadomestitev dela stroškov invalidskim podjetjem, za zaposlene 
invalide na zaščitenih delovnih mestih in v podporni zaposlitvi pa 
v višini 20% minimalne plače. Gospodarske družbe s statusom 
invalidskega podjetja morajo v enem letu po uveljavitvi zakona 
uskladiti družbene pogodbe z določbami tega zakona (99. člen). 
Po 100. členu ima Sklad po vpisu v sodni register največ šest 
mesecev časa, da pridobi vse potrebne podatke za opravljanje 
svojih nalog. Rok za ustanovitev Sklada je največ šest mesece 
po uveljavitvi zakona (101. člen). Inštitut ima po 102. členu eno 
leto časa, da se notranje ustrezno organizira za opravljanje z 
zakonom predvidenih nalog in javnih pooblastil. Po 103. členu 
mora Vlada Republike Slovenije najkasneje do konca leta 2004 
izdati uredbo o višini kvote, minister, pristojen za invalidsko 
varstvo, pa mora izdati podzakonske akte v roku enega leta od 
uveljavitve zakona (104. člen). 105. člen predloga zakona do 
začetka uporabe novega zakona o prekrških predvideva 
izrekanje denarnih kazni v razponih, ki so določeni po veljavnem 
zakonu o prekrških. Določbi o organu za odločanje o prekrških 
po tem zakonu (95. člen) in možnost odvzema premoženjske 
korist (94. člen) se začnejo uporabljati s 1. januarjem 2005 (106. 
člen). 107. člen pa opredeljuje roke za razveljavitev predpisov, ki 
so veljali pred uveljavitvijo oziroma začetkom uporabe tega zakona. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKE UNIJE 

1) Naslov predloga akta: 
Predlog zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov 
(EVA 2003 - 2611 - 0067) 

2) Skladnost predloga akta z določbami ž'Evropskeaa 
sporazuma o pridružitvi" 
Na vsebino predlaganega zakona se direktno oziroma izrecno 
ne nanaša nobena določba Evropskega sporazuma o 
pridružitvi. 

V kakšnem obsegu so iz sporazuma Izhajajoče 
obveznosti Izpolnjene: Jih ni. 

Razlogi za neizpolnitev obveznosti: Jih ni. 

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

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

Predlog zakona je v skladu z Direktivo Sveta Evropske unije 
št. 2000/78/EC z dne 27.11.2000 o uvajanju splošne politike 
za enako obravnavo in zaposlovanje. 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: Jih 
ni. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: - 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zooral navedenimi pravnimi viri ES fletnol: - 

5) Ali so zaoral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? Ne. 

6) Ali le predlog akta preveden in kateri jezik? Ne. ' 

7) Sodelovanje neodvisnih strokoniakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES, države članice ES. SIQMA, QECD, Univerza 
"J 
Pri pripravi predloga zakona neodvisni strokovnjaki niso 
sodelovali. 

8) Povezava Z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 
Predlog zakona ni zajet v Državnem programu za prevzem 
pravnega reda EU. 

Stanka Tutta dr. Vlado Dlmovskl 
DRŽAVNA PODSEKRETARKA MINISTER 
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Predlog zakona o 

SODELOVANJU MED DRŽAVNIKI ZRORONI 

j IN VLADO V ZADEVAH EVROPSKE UNIJE 

(ZSDZVZEU) 

- prva obravnava - EPA 1077 - III 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Skupina poslancev 

Številka: 
Ljubljana, 

007-01/03-11/1 
5. december 2003 

Skupina poslancev: 
. tom? AH&ezj. /c 

FMrfce <?(/'*<:JATi 

Na podlagi 114. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 35/2002) pošiljajo podpisani poslanci 
v prvo obravnavo 

PREDLOG ZAKONA O SODELOVANJU MED DRŽAVNIM 
ZBOROM IN VLADO V ZADEVAH EVROPSKE UNIJE. 

JAhtt *xu- 

J ran JSeđbLc 

.,CoZ ^cfeZtirč 

Zakon o sodelovanju med državnim 
zborom in vlado 

v zadevah Evropske unije 

I. UVOD 

"I) Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Državni zbor Republike Slovenije je na seji 7. marca 2003 razglasil 
spremembe Ustave Republike Slovenije s katerimi je v okviru I. 
Poglavja dodan nov 3.a člen, ki daje ustavno podlago za pristop 
Republike Slovenije k Evropski uniji in zaradi abstraktne dikcije 
'udi k morebitnim drugim mednarodnim organizacijam. 

četrti odstavek 3.a člena ustave določa: 
»V postopkih sprejemanja pravnih aktov in odločitev v 

mednarodnih organizacijah, na katere Slovenija prenese 
izvrševanje dela suverenih pravic, vlada sproti obvešča državni 
zbor o predlogih takih aktov in odločitev ter o svoji dejavnosti. 
Državni zbor lahko o tem sprejema stališča, vlada pa jih upošteva 
pri svojem delovanju. Razmerja med državnim zborom in vlado iz 
tega odstavka podrobneje ureja zakon, ki se sprejme z 
dvotretjinsko večino navzočih poslancev.« 

S pristopom k EU vlada pridobi pristojnosti, ki presegajo pristojnosti 
v okviru njenega siceršnjega ustavnega delovanja, saj posredno, 
preko odločanja v Svetu EU, pridobi pristojnosti zakonodajnega 
odločanja glede izvrševanja dela suverenih pravic, prenesenih 
na organe EU. Sprememba ustave zato državnemu zboru 
zagotavlja možnost in pristojnost, da neposredno spremlja, vpliva 
na odločanje in politično ocenjuje dejavnost vlade glede EU zadev. 

Ustavna določba omogoča obveščenost državnega zbora o EU 
zadevah in možnost sodelovanja v postopkih oblikovanja odločitev 
ter tudi nadzora nad delovanjem vlade v EU zadevah. Stališča, ki 
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jih sprejema državni zbor, vlada upošteva pri svojem delovanju, 
kar pa ne pomeni, da vlada izgubi funkcijo samostojnega izvajanja 
svoje ustavne vloge, saj predlagani zakon podrobno ureja, v 
katerih zadevah je vlada vezana pridobiti stališča državnega zbora 
in kako jih upošteva. S tem hkrati državni zbor ohrani, v nekoliko 
drugačni obliki, svoje siceršnje ustavne pristojnosti. 

Poudariti je potrebno, da je kakršnakoli vezanost vlade na stališča 
državnega zbora lahko le notranje pravna, saj vlada navzven - 
do organov EU - predstavlja in zastopa Republiko Slovenijo brez 
omejitev, kot tudi dejstvo, da je vezanost vlade s stališči državnega 
zbora le politična in ne formalno pravna. 

2) Cilji in načela zakona 

Namen zakona je celovito urediti razmerje med vlado in državnim 
zborom glede EU zadev, zlasti določiti za obravnavo katerih EU 
zadev naj bi bil ta pristojen, določiti način obravnave teh zadev v 
državnem zboru in način upoštevanja stališč državnega zbora v 
EU zadevah s strani vlade, ter obveščanje državnega zbora in 
obveznosti vlade v zvezi s tem. 

Državni zbor naj bi na podlagi predloženega zakona še naprej 
ohranil aktivno vlogo na področjih, ki bi sicer spadala v njegovo 
pristojnost, vladi pa je s predlaganim zakonom dopuščena 
neokrnjena iniciativnost v skladu z njeno ustavno vlogo nosilca 
izvršilne funkcije ter samostojnost v okviru njenih siceršnjih 
ustavnih pristojnostih. 

Bistveno načelo predloga zakona je torej, da državni zbor ohrani 
svojo zakonodajno funkcijo glede zadev, ki bi sicer spadale v 
njegovo pristojnost (po izkušnjah držav članic (npr. Finske) je 
takih zadev izmed EU sekundarne zakonodaje okoli 15%)), vse 
ostalo pa ostaja v pristojnosti vlade, kjer bi se državni zbor lahko 
dodatno vključil takrat in v tistih zadevah, kjer bi vlada to ocenila 
za potrebno ali če bi državni zbor to izrecno zahteval. 

Predlog zakona tako predvideva, da državni zbor zavzema 
stališča o EU zadevah praviloma preko dveh ključnih »evropskih« 
delovnih teles (Odbor za evropske zadeve in Odbor za zunanjo 
politiko), ki obravnavata EU zadeve na podlagi mnenj matičnih 
delovnih teles. Pri tem se je potrebno zavedati, da v teh zadevah 
ne gre za zakonodajno odločanje, temveč le za oblikovanje stališč, 
ki naj politično zavezujejo vlado, ki nato v imenu Republike Slovenije 
v Svetu EU sodeluje pri odločanju, skupaj z drugimi državami 
članicami. 

Odločitve, ki jih sprejme »evropsko« delovno telo vlada upošteva 
v okviru svojih pristojnosti pri svojem delovanju, razen, kadar 
oceni, da le-to ne bi bilo v korist Republiki Sloveniji. V tem primeru 
lahko odloči drugače, vendar mora o tem takoj obvestiti državni 
zbor In navesti okoliščine, ki so tako ravnanje utemeljevale. 

Glede ustanovitvenih pogodb pa predlog predvideva pristojnost 
državnega zbora, da določi stališča Republike Slovenije, saj gre 
po naravi za ustavno materijo. Poleg tega pa predlog določa tudi 
možnost in določa pogoje, kdaj državni zbor obravnava tudi druge 
EU zadeve, glede katerih opravi razpravo in sprejme stališča 
RS, ki jih nato vlada uveljavlja v Svetu EU. V teh stališčih bo prek 
njihovega oblikovanja državni zbor določil, kje in koliko ima vlada 
možnosti za morebitno drugačno ravnanje, s čimer bo posredno 
določil tudi stopnjo zavezujočosti teh stališč za vlado. 

3) Ocena finančnih posledic za državni proračun in 
druga javna sredstva ter druge posledice zakona 

Uresničevanje predlaganega zakona ne bo imelo po sedanjih 
predvidevanjih in upoštevaje nekatere že izvedene aktivnosti 
pomembnih finančnih posledic za državni proračun in druga javna 
finančna sredstva. Naloge, ki jih bo morala izvajati vlada in tudi 
državni zbor se bodo izvršile zlasti z reorganizacijskimi ukrepi. 

Za uresničevanje tega zakona bo treba dopolniti poslovnik 
državnega zbora ter odloke o ustanovitvi in nalogah delovnih 
teles ter akte o organizaciji in delu služb državnega zbora. Vlada 
je že sprejela sistem koordinacije EU zadev in v tem okviru tudi 
že določene spremembe svojega poslovnika ter tudi pripravlja 
vse potrebno za uvedbo EU portala, ki bo zagotavljal dostopnost 
EU gradiv in gradiv v postopku njihove obravnave v državnih 
organih Republike Slovenije zaradi priprav na odločanje v Svetu 
EU. 

V posredni povezavi z izvajanjem tega zakona je tudi nastavitev 
stalnega predstavnika državnega zbora v Evropskem parlamentu, 
ki zagotovi prostore in tehnične pogoje za njegovo delo, plača pa 
ga državni zbor. 

4) Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

Integracija zahodnoevropskih držav v EU, kot tudi njen razvoj, je 
potekala predvsem na podlagi delovanja izvršilne veje oblasti in v 
glavnem brez sodelovanja nacionalnih parlamentov pri oblikovanju 
evropskih politik, kot tudi v zakonodajnem procesu EU. 

Parlamenti držav članic - kot izvoljeni predstavniki ljudstva - nimajo 
več zakonodajne funkcije v delu zakonodaje, prenesene na 
skupne institucije EU, kar zlasti velja na področju Skupnosti, 
oziroma prvega stebra EU, kjer institucije EU lahko sprejemajo 
zakonodajo, ki neposredno učinkuje v državah članicah in je v 
hierarhiji pravnih norm nad celotno njihovo zakonodajo. Središče 
zakonodaje Skupnosti je seveda področje notranjega trga z znanimi 
4 svoboščinami (prost pretok blaga, kapitala in plačil, oseb ter 
zagotavljanja storitev) ter pravil glede konkurence. Ostala 
področja iz pristojnosti Skupnosti so še ekonomske in monetarne 
zadeve (eurol), kmetijstvo, vize, azili in migracije, transport, davki, 
zaposlovanje, trgovina, socialna varnost, izobraževanje, varstvo 
potrošnikov, industrija, varstvo okolja, raziskave in razvoj. 

Pomanjkanje vpliva tako Evropskega parlamenta kot edine 
institucije EU, ki predstavlja državljane, katerega največja moč je 
lahko le soodločanje v določenih zadevah iz pristojnosti Skupnosti, 
kot tudi nacionalnih parlamentov na postopek odločanja, kar 
strokovna literatura opisuje kot demokratični deficit. V Svetu EU, 
ki je v EU zakonodajni organ, namreč sodelujejo ministri držav 
članic, na pripravljalnih sestankih pa sodelujejo predstavniki 
posameznih ministrstev v rangu uradnikov, torej predstavniki 
izvršilne veje oblasti, ki niso neposredni izvoljeni. 

Nacionalni parlament se v okviru t.i. evropskih zadev ukvarja le 
še z ratifikacijo ustanovitvenih pogodb oziroma njihovimi 
dopolnitvami, ki so rezultat dela medvladnih konferenc, z 
usklajevanjem (prilagajanjem) domače zakonodaje s sprejetimi 
predpisi EU (direktivami), če le-ti nimajo neposredne veljave 
(uredbe) ter z nadzorom oziroma s sodelovanjem z vlado, ki 
preko Sveta EU aktivno sodeluje v EU zakonodajnem postopku. 
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Države članice EU so se s pristopom k EU strinjale s prenosom 
suverenosti na številnih področjih, kar pomeni, da o številnih 
zadevah, ki spadajo pod pristojnost EU oziroma njenih institucij 
ne morejo več samostojno odločati, temveč sodelujejo v 
zakonodajnem procesu znotraj EU, katerega bistvena značilnost 
je porušena klasična struktura delitve oblasti. 

Evropska unija je na podlagi nanjo prenesenih pristojnosti 
vzpostavila nekakšno posredno demokracijo, ki je zamenjala 
klasično predstavniško demokracijo držav članic. Nacionalni 
parlament glede na sedanjo ureditev delovanja institucij EU po 
pristopu k EU namreč ohrani svojo zakonodajno funkcijo le v 
delu, ki ostane pod polno suverenostjo države. Glede ostalega 
pa je vse odvisno od sodelovanja med vlado in parlamentom 
oziroma od vsebine ustavnih, zakonskih oziroma poslovniških 
določil glede ureditve razmerij med obema organoma pri EU 
zadevah. 

Vsi parlamenti držav članic EU imajo posebno delovno telo pristojno 
za evropske zadeve in tako sodelujejo preko vlade v EU 
zakonodajnem postopku, različna je le stopnja sodelovanja, ki se 
razteza od tega da nacionalni parlament ne igra nobene vloge, 
saj ga vlada le naknadno obvešča o nekateri svoji dejavnosti v 
EU (npr. Grčija, Portugalska), do druge skrajnosti, kjer ima 
parlament zmožnost oblikovanja lastnih stališč, vlada pa je v 
celoti vezana na njegova stališča in ne more sodelovati pri 
odločanju v Svetu EU, če ne dobi izrecne podpore svojega 
parlamenta (npr. Danska, Avstrija). Glede na sedanjo ureditev 
razmerij med vlado in državnim zborom bi bila za Slovenijo 
najustreznejša ureditev, po kateri državni zbor glede EU zadev 
oblikuje stališča, ki vlado le politično zavezujejo, kar je značilnost 
tudi med seboj sicer precej različnih sistemov na Finskem, 
Švedskem, v Nemčiji, na Nizozemskem, v Franciji, in v Veliki 
Britaniji. 

Pomembno je tudi dejstvo, da vlade posredujejo parlamentu 
predloge EU aktov, saj jih nacionalni parlamenti po sedanji ureditvi 
ne prejmejo neposredno, ampak je obveščanje parlamentov po 
Amsterdamski pogodbi obveznost vlade. Vlade večine držav članic 
predlog opremijo s posebnim obrazložitvenim memorandumom, 
iz katerega izhaja ocena stanja in vplivov predloga akta. 

Besedilo Pogodbe o Ustavi za Evropo, ki se dokončuje na podlagi 
osnutka, pripravljenega s strani Konvencije o prihodnosti Evrope 
kot možno pot za izboljšanje sedanjega stanja predvideva 
ojačanje vloge nacionalnih parlamentov v procesu odločanja o 
EU zadevah, kar je razvidno predvsem v dveh protokolih, ki 
bosta sestavni del nove ustavne pogodbe in sicer Protokola o 
uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti ter Protokola o 
vlogi nacionalnih parlamentov. 

Poudariti je tudi potrebno, da bo z novo ustavno pogodbo EU, ki 
bo predvidoma začela veljati po letu 2005, na podlagi določb že 
omenjenega protokola o vlogi nacionalnih parlamentov skoraj 
zagotovo urejeno neposredno pošiljanje zakonodajnih aktov in 
drugih dokumentov tudi nacionalnim parlamentom, ki tako ne bodo 
odvisni od svojih vlad, kar pa ne pomeni, da vlade svojih 
parlamentov ne bodo več obveščale o oceni stanja, posledic in 
vplivov, ki jih sprejem EU pravnega akta ali odločitve prinaša. 
Vloga vlad v Institucijah EU naj bi namreč ostala nespremenjena, 
zato bo še vedno pomembno zagotoviti ustrezen vpliv parlamenta 
na svoje vlade, prek katerih se v najpomembnejšem delu 
uveljavljajo stališča države članice v institucijah EU. 

Primerjalno gledano ureditev ostalih držav kandidatk, je bila vloga 
našega državnega zbora v procesu pogajanj z EU najmočnejša, 
saj je potrjeval vsa vladna pogajalska izhodišča, kar ni bilo 
običajno v ostalih državah kandidatkah. 

Med državami članicami je Sloveniji glede na siceršnjo vlogo 
parlamenta najbolj zanimiva ureditev kot jo izvajajo Riksdag (Šve), 
Eduskunta (Fin) in Folketinget (Dan), torej nacionalni parlamenti, 
ki predvidevajo predhodni nadzor nad delovanjem vlade na 
področju EU zadev. 

Ustavne določbe posameznih držav izrecno obravnavajo 
razmerje med vlado in parlamentom glede EU zadev, in sicer: 
Avstrija (23.e člen), Finska (96 in 97 člen), Francija (88/4 člen), 
Madžarska (35.a člen), Švedska (2. in 6. člen - Instrument of 
Government), Nemčija (23. člen) ... 

Nemčija in Madžarska sta podobno kot Slovenija v ustavi določili, 
da parlament sodeluje pri sprejemanju EU odločitev ter da ga 
vlada sproti obvešča o EU zadevah, vendar podrobno ureditev 
prepuščata posebnemu zakonu. Ostale naštete države pa že v 
ustavi jasno določajo vlogo nacionalnega parlamenta ter razmerje 
do vlade glede EU zadev. 

V nadaljevanju na kratko predstavljamo ureditev razmerja med 
vlado in parlamentom glede EU zadev na Danskem, ki je članica 
EU od leta 1973 ter na Finskem in Švedskem, ki sta članici EU od 
leta 1995. Gre za države z unitarno ureditvijo, ki niso ustanovitvene 
članice, saj so k EU pristopile kasneje, ter zlasti Danska in Finska 
glede števila prebivalcev spadajo med manjše države članice. 
Značilnost vseh je tudi močna vloga parlamenta kot 
predstavniškega organa, kar sprejetim odločitvam daje potrebno 
demokratično legitimnost in je najbolj sorodna slovenski ureditvi. 

Danska 

Vloga parlamenta je zelo močna, saj Danska izstopa od ostalih v 
pozornosti, ki jo parlament posveča oblikovanju in načrtovanju 
evropske politike. Dejstvo, da mora vlada obveščati parlament o 
predlogih za odločitve Sveta EU, ki neposredno učinkujejo na 
Danskem izhaja iz določil pogodbe o pristopu ter iz določb o 
pristojnosti parlamentarnega Odbora za evropske zadeve. 

Prav vpliv parlamenta in njegova vključenost v EU zakonodajni 
proces je tisto, zaradi česar se Danska razlikuje od ostalih držav 
članic EU. Nobena druga vlada ostalih držav članic ni imela 
takšnega nadzora parlamenta nad procesi sodelovanja pri 
oblikovanju evropske politike do zadnje širitve z Avstrijo, Švedsko 
in Finsko. Danski sistem tako izstopa zaradi nadzora izvršilne 
oblasti, ki jo izvaja parlament preko Odbora za evropske zadeve, 
ki je sestavljen na podlagi strankarske pripadnosti, saj njegova 
sestava odraža ravnotežje strank v parlamentu. 

Glavne točke dnevnega reda Odbora so seje v okviru Sveta EU, 
ki se bodo vršili naslednji teden, pri čemer vlada obvešča Odbor 
tudi o pomembnih zadevah, ki se obravnavajo v okviru Sveta. 
Prav tako vlada predloži odboru pomembnejše predloge glede 
direktiv uredb in odločitev, ki se obravnavajo na različnih odborih 
v EU. 

Odbor preuči vse predloge, ki jih predlaga vlada preko različnih 
ministrstev in poda svoje mnenje. V praksi to pomeni, da so 
navodila taka, da vlada lahko nadaljuje z delom na posameznih 
področjih, če predlogi niso nesprejemljivi. Z drugimi besedami, 
soglasje je doseženo, če večina članov Odbora ne nasprotuje 
temu, kar je predlagala vlada. Danski vladni predstavniki imajo 
tako parlamentarni mandat, kar dviguje legitimnost njihovih dejanj. 
Kadar ministrstva dobijo predhodno soglasje za pogajanja, so 
dolžna o poteku pogajanj in rezultatih poročati Odboru. 

Zadeve, ki jih obravnava Odbor za evropske zadeve so 
posredovane tudi matičnemu delovnemu telesu, ki prav tako 
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obravnava gradivo. Odbor koordinira delo parlamenta glede EU 
zadev in je edino delovno telo, ki lahko vladi podeli mandat za 
zastopanje danskih stališč v Svetu EU. 

Največja slabost danskega modela je, da pušča premalo 
manevrskega prostora vladi kot tudi, da je parlament vključen v 
EU postopek samo pred sejo Sveta EU, ne pa tekom celega 
postopka, od predloga Komisije dalje. 

Finska 

Finska ima v ustavi določbo, ki izrecno določa sodelovanje 
parlamenta pri nacionalni pripravi na odločanje na ravni EU. Ustava 
izrecno določa, da mora vlada zagotoviti parlamentu vse 
informacije, ki se nanašajo na pripravo zadev povezanih z EU. 
Vlada je dolžna poslušati stališča parlamenta, ki se nanašajo na 
EU zadeve in mora argumentirano pojasniti politike, ki jih zavzema 
znotraj EU na različnih področjih. Vlada in njeni ministri morajo v 
skladu z ustavo uživati zaupanje parlamenta glede vseh svojih 
dejavnosti. Sistem odgovornosti vlade parlamentu velja tako tudi 
za evropske zadeve. 

Parlamentarni nadzor nad vlado glede evropskih zadev opravljajo 
parlamentarni odbori, kjer posebno vlogo igra Odbor za EU zadeve 
(zaradi zgodovinskih okoliščin imenovan tudi »The Grand Com- 
mittee«), ki izraža stališča celotnega parlamenta glede EU zadev, 
razen skupne zunanje in varnostne politike, kjer je naloga 
parlamentarnega nadzora vlade zaupana Odboru za zunanje 
zadeve, ki jo izvršuje na enak način. 

Glede na navedeno, so odločitve parlamentarnega odbora politično 
zavezujoče za vlado. Odbor za EU ima seje dvakrat tedensko in 
pomeni stalno obliko sodelovanja med vlado in parlamentom. 
Dejavni so tudi ostali odbori, ki v zadevah iz svoje pristojnosti 
pripravljajo poročila oziroma mnenja za EU Odbor in od vlade 
lahko zahtevajo pojasnila o posameznih vprašanjih. 

Glavna naloga Odbora za EU je zagotoviti vključenost finskega 
parlamenta, kot zakonodajalca po ustavi, v proces odločanja v 
EU, kot tudi izvajanje parlamentarnega nadzora nad vlado. Odbor 
ima 26 članov in 13 namestnikov (vseh poslancev v finskem 
parlamentu je 200). 

Glavna naloga parlamentarnega Odbora za EU je obravnava t.i. 
"U-zadev" in priprava stališč parlamenta. "U zadeve" so predlogi 
za EU ukrepe, ki spadajo pod pristojnost parlamenta, mišljene pa 
so zadeve, ki jih pošilja vlada. Vsakemu EU gradivu, ki ga pošlje 
vlada, je priložen tudi predlog vladne odločitve. Gradivo se takoj 
posreduje Odboru za EU, kot tudi matičnemu odboru v čigar 
pristojnost zadeva vsebinsko spada. Naloga matičnih delovnih 
teles je, da mnenje o gradivu posredujejo Odboru za EU. 

EU gradivo, ki ga je poslala vlada skupaj s svojim predlogom 
odločitve, se skupaj z mnenjem matičnega delovnega telesa 
posreduje Odboru za EU, čigar odločitev po obravnavi izraža 
mnenje parlamenta. Običajno odbor na zasedanje povabi tudi 
pristojnega ministra, ki s pomočjo strokovnih sodelavcev pojasni 
ozadje predlagane odločitve. Odbor za EU običajno odloča v 
obliki sklepov, ki jih ustno razglasi predsedujoči, lahko pa svojo 
odločitev predstavi v obliki pisnega sporočila. Upoštevajoč načelo 
odgovornosti vlade parlamentu, stališča in sklepi EU odbora glede 
EU zadev politično zavezujejo vlado. 

Lahko se zgodi, da zaradi spremenjenih okoliščin vlada ne more 
ukrepati v skladu s stališči in sklepi odbora, vendar mora v takem 
primeru le-tega nemudoma obvestiti o razlogih za svoje ravnanje. 

Glede na to, da parlament lahko preko EU odbora vodi delovanje 
vlade v Svetu EU, se Finci zelo trudijo, da bi pripravili stališče 
odbora, še preden se razprava o določenem EU gradivu prične v 
organih, ki pripravljajo odločitve za Svet EU. Delovanje vlade se 
spremlja tako kot napredujejo pogajanja na EU nivoju. Določeno 
gradivo je predmet obravnave EU odbora vse do končne odločitve 
Sveta EU. Pred vsakim sestankom Sveta EU morajo člani vlade, 
ki bodo tam sodelovali posredovati EU odboru dnevni red sestanka, 
kot tudi stališča, ki jih bodo zavzeli finski predstavniki. 

Poročilo o dosedanjih pogajanjih in predlogi dokončnih odločitev 
finskega predstavnika mora vlada predložiti na seji EU odbora v 
petek pred sestankom Sveta EU. EU odbor mora tudi prejeti 
poročilo o poteku in zaključkih Sveta EU s strani ministra, ki se je 
sestanka udeležil.Tako finski parlament učinkovito nadzira dejanja 
vlade, ko se sprejemajo pomembne odločitve v Svetu EU. Glede 
sestankov Evropskega sveta, ki so praviloma dvakrat letno in 
kjer sodeluje finski predsednik vlade, le-ta obvesti EU odbor tako 
pred sestankom kot tudi po njem o poteku konference in o stališčih, 
ki jih je Finska zavzela. 

Poleg poročil o pripravah na sestanke Sveta EU (Svet ministrov) 
in Evropskega Sveta (dvakrat letno sestanek šefov vlad držav 
članic) lahko EU odbor zahteva informacije tudi o vseh ostalih 
zadevah, ki se pripravljajo v okviru EU. Vlada je dolžna poročati 
EU odboru kadarkoli le-ta od nje zahteva določena pojasnila. 

Seje EU odbora so za javnost zaprte, vendar se sprejete odločitve 
sporočijo javnosti takoj po seji. Na zahtevo vlade člani Odbora 
lahko odločijo o zaupni naravi določenih vprašanj. To se zgodi, 
kadar so za določena vprašanja potrebna še pogajanja in ni 
primerno, da so javno objavljena. Običajno je tudi, da se ne 
objavljajo pogajalska izhodišča drugih držav članic. 

Odbor za zunanje zadeve obravnava zunanjo in varnostno politiko 
EU, katere značilnost je, da jo morajo članice EU sprejeti soglasno. 
Odbor za zunanje zadeve ima enake pravice do gradiv in 
informacij in do izražanja stališč v imenu parlamenta, kot jih ima 
EU odbor do ostalih EU zadev, prav tako je enak odnos glede 
zaupnosti gradiv. 

Odločitve parlamenta, ki se nanašajo na sprejem in ratifikacijo 
dopolnil k ustanovitvenim pogodbam, so pripravljene s strani 
Odbora za zunanje zadeve, ki obravnava tudi vsa poročila in 
gradiva, ki jih vlada posreduje parlamentu v zvezi s tem. 

Matična delovna telesa po obravnavi EU zadeve o tem pripravijo 
poročilo oziroma mnenje, na podlagi katerega EU odbor vzpostavi 
stališče do vprašanja povezanega z EU. Matična delovna telesa 
lahko od vlade kadarkoli zahtevajo podatke, informacije in gradiva 
povezana z EU, ki spadajo v njihovo delovno področje. 

EU zadeve, ki so v zakonodajnem postopku EU, so lahko 
uvrščene tudi na plenarno zasedanje parlamenta, vendar 
parlament tu ne more odločati. Določene odločitve EU, zlasti 
sprejem direktiv, zahtevajo sprejem nove zakonodaje, kar poteka 
v skladu z normalno zakonodajno proceduro. Nekatere odločitve 
EU, zlasti spremembe ustanovitvenih pogodb, kar se sprejema 
na medvladnih konferencah, ali sprejem novih članic, pa zahtevajo 
izrecno odobritev finskega parlamenta. V teh primerih finski 
parlament deluje v skladu z ustavnimi postopki za sprejem 
mednarodnih pogodb. 

Finska vlada je odgovorna, da parlament prejme vse potrebne 
dokumente in informacije, ki se nanašajo na EU zadeve. 
Navedeno se ne nanaša le na stvari, ki spadajo v pristojnost 
parlamenta, ampak tudi na zadeve, ki so izključno v vladni 
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pristojnosti. Vlada lahko parlamentu v mnenje posreduje različna 
poročila in informacije za obravnavo, EU zadeve pa so lahko tudi 
predmet poslanskih vprašanj in tudi interpelacije, kar se dogaja 
na plenarnem zasedanju. V izjemnih primerih lahko obravnava 
vladne politike v zvezi z EU vodi do vprašanj zaupnice vladi ali 
posameznemu ministru. 

Švedska 

švedski parlament je precej spremenil svoje poslovanje s ciljem 
vplivati na delovanje vlade v Svetu EU. Nove naloge in dolžnosti 
so nastopila tako za delo na plenarnih zasedanjih, kot tudi za delo 
na parlamentarnih odborih, ustanovljeno pa je bilo tudi posebno 
delovno telo Svetovalni odbor za EU zadeve (The Advisory Com- 
mittee on EU Affairs).Ta odbor je bil ustanovljen za sodelovanje z 
vlado glede EU zadev, ki mu mora vlada poročati o vseh njenih 
dejavnostih in se z njim tudi posvetovati glede svoje politike, ki jo 
bo zastopala v Svetu EU. V tem se Odbor razlikuje od drugih 
parlamentarnih odborov, čeprav ima enako število članov in enako 
politično sestavo. 
Svetovalni odbor za EU zadeve ima seje redno vsak petek, 
udeležujejo pa se ga ministri, ki se bodo naslednji teden udeležili 
seje Sveta EU. Odboru predstavijo vsa dejstva in informacije o 
tekočih zadevah in poskušajo dobiti podporo za vladni predlog 
pogajalskih izhodišč. Debata o vsaki temi se zaključi s kratkim 
povzetkom predsedujočega, nato pa člani glasujejo, kjer lahko 
vladni predlog potrdijo, zavrnejo ali spremenijo. 

Odločitve Svetovalnega odbora o vladnem predlogu, najsi bodo 
pozitivne ali negativne, niso zavezujoče za vlado, a jih ta običajno 
upošteva, saj lahko njen negativen odnos do Odbora vodi do 
kritik o njenem delu, ki se lahko končajo tudi s sprožitvijo postopka 
o nezaupnici. Odbor je odprt za javnost, le nekatera pogajalska 
izhodišča ali določene okoliščine v drugih državah članicah lahko 
ostanejo zaupna. 

članstvo Švedske v EU pa ni povzročilo le ustanovitve Odbora 
za EU zadeve, temveč tudi to, da morajo ostali parlamentarni 
odbori kot matična delovna telesa preučiti vse zakonodajne 
predloge z vidika skladnosti z pravnim redom EU, posamezni 
odbori pa spremljajo tudi zakonodajni postopek v EU, kar jim 
omogoča da so stalno seznanjeni z EU zadevami že v začetni 
fazi in tako lahko na zakonodajni postopek v EU tudi dejansko 
vplivajo (deloma preko švedskih poslancev v Evropskem 
parlamentu oziroma zlasti preko ministrov, ki sodelujejo v Svetu 
EU). Odbori lahko na sejo povabijo pristojnega ministra, da jim 
posreduje več informacij ali predstavi vladna stališča z določenega 
področja. 

Parlament vpliva na delo vlade tudi neposredno na plenarnem 
zasedanju, kjer razpravlja o poročilih delovnih teles ter o vladnem 
letnem poročilu glede delovanja v EU.Tu so seveda še poslanska 
vprašanja, pa tudi možnost interpelacij, ki se prav tako lahko 
nanašajo na delo vlade v EU. Parlament lahko razpravlja tudi o 
konkretni zadevi na ravni EU; na primer o medvladni konferenci 
držav članic, ki se konča s spremembo ustanovitvenih pogodb 
EU. Vlada lahko parlamentu posreduje informacije o pomembnih 
ali ključnih vprašanjih glede EU, za obravnavo na plenarni seji. 
Predsednik vlade daje redno poročilo s srečanj šefov držav članic 
v Evropskem svetu, kjer poslanci lahko postavljajo vprašanja. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Ta zakon ureja razmerje med državnim zborom in vlado v 
postopkih sprejemanja pravnih aktov in odločitev v Evropski uniji. 

2. člen 

Kot pravni akti in odločitve v Evropski uniji za potrebe tega zakona 
štejejo predlogi aktov zakonodajne narave in odločitve politične 
narave, o katerih odločajo predstavniki vlad držav članic v organih 
Evropske unije ali so predmet medvladnega sodelovanja v okviru 
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU zadeve). 

3. člen 

V EU zadevah vlada predstavlja in zastopa Republiko Slovenijo 
ter uveljavlja njena stališča v pristojnih organih Evropske unije (v 
nadaljnjem besedilu: institucije EU). 

Glede EU zadev je vlada samostojna in odgovorna pri opravljanju 
svojih funkcij v okviru ustave, zakona, ki ureja položaj in delovanje 
vlade in tega zakona. 

4. člen 

Državni zbor sodeluje pri oblikovanju stališč Republike Slovenije 
pri tistih EU zadevah, ki bi po svoji vsebini v skladu z ustavo in 
zakoni spadale v njegovo pristojnost. 

Državni zbor lahko na predlog vlade ali po lastni pobudi obravnava 
tudi druge EU zadeve. 

5. člen 

O spremembah ustanovitvenih pogodb EU pred odločanjem v 
institucijah EU razpravlja in zavzame stališče Republike Slovenije 
državni zbor. 

Najmanj enkrat letno državni zbor razpravlja o stanju v EU in 
položaju Republike Slovenije v njej na podlagi uvodne predstavitve 
predsednika vlade. Državni zbor sprejme stališča o političnih 
usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah 
Evropske unije v prihodnjem obdobju. 

6. člen 

V okviru stališč državnega zbora iz prejšnjega člena posamezne 
EU zadeve iz 4. člena tega zakona obravnava delovno telo, 
pristojno za evropske zadeve, v zadevah zunanje in varnostne 
politike pa delovno telo, pristojno za zunanjo politiko. 

Delovni telesi iz prejšnjega odstavka obravnavata EU zadeve na 
podlagi mnenj delovnih teles, v katerih delovno področje spada 
vsebina obravnavanih vprašanj (v nadaljnjem besedilu: matična 
delovna telesa). 
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7. člen 11. člen 

Delovna telesa iz prejšnjega člena obravnavajo in odločajo o EU 
zadevah iz prvega odstavka 4. člena tega zakona na sejah, ki 
niso odprte za javnost. Po seji svoje odločitve sporočijo javnosti. 

Glede zadev iz drugega odstavka 4. člena tega zakona delovna 
telesa iz prejšnjega člena lahko sklenejo, da opravijo obravnavo 
na seji, ki je odprta za javnost. 

8. člen 

Vlada sproti obvešča državni zbor o EU zadevah iz prvega 
odstavka 4. člena tega zakona ter poroča o sprejetih odločitvah 
in o svoji dejavnosti v zvezi z njimi v institucijah EU. 

Vlada državnemu zboru posreduje predloge EU zadev iz tega 
zakona in dodatna gradiva v postopku njihovega obravnavanja in 
sprejemanja v institucijah EU. 

Vlada obvešča državni zbor tudi o drugih gradivih, ki so pomembna 
za izvajanje njegovih ustavnih pristojnosti in zadevajo politične in 
programske vidike delovanja Evropske unije. 

9. člen 

EU zadeve iz prvega odstavka 4. člena tega zakona vlada pošlje 
državnemu zboru takoj ko jih prejme, skupaj s podatki o: 

postopku sprejemanja akta v EU, 
poglavitnih rešitvah in ciljih predloga akta, 

- predvidenem času pričetka obravnav in sprejema predpisa v 
EU. 

Vlada pošlje državnemu zboru predlog stališč Republike Slovenije, 
ki vsebuje oceno vplivov in posledic predloga EU zadeve na 
Republiko Slovenijo takoj, ko ga sprejme, vendar najkasneje v 
petih tednih po prejemu EU zadeve. 

Ocena vplivov in posledic obsega zlasti naslednje vidike: 
- potrebnosti sprememb predpisov, 
- posledic za proračun, 

vpliva na gospodarstvo, 
vpliva na javno upravo, 
vpliva na okolje. 

Vlada vsebino ocene vplivov in posledic ter predloga stališč 
Republike Slovenije lahko dopolnjuje. 

EU zadeve iz drugega odstavka 4. člena in prvega odstavka 5. 
člena tega zakona vlada predloži državnemu zboru ob smiselni 
uporabi prejšnjih odstavkov. 

10. člen 

Odločitve, ki jih o predlogu stališč Republike Slovenije sprejme 
pristojno delovno telo Iz prvega odstavka 6. člena tega zakona, 
se takoj posredujejo vladi, ki jih v okviru svojih pristojnosti upošteva 
pri svojem delovanju v institucijah EU. 

Kadar vlada v postopku uveljavljanja stališč Republike Slovenije 
iz prejšnjega odstavka oceni, da njihova uveljavitev ali popolna 
uveljavitev ne bi bila v korist Republiki Sloveniji, lahko odloči 
drugače. O tem takoj obvesti državni zbor in navede okoliščine, 
ki so utemeljevale takšno ravnanje. 

Na zahtevo četrtine poslancev ali na zahtevo pristojnega 
delovnega telesa iz prvega odstavka 6. člena tega zakona ali na 
podlagi sklepa kolegija predsednika državnega zbora EU zadevo 
iz 4. člena tega zakona obravnava državni zbor in v zvezi z njo 
sprejme stališča Republike Slovenije. 

Zahteva iz prejšnjega odstavka mora vsebovati predlog stališč 
Republike Slovenije do EU zadeve in razloge za obravnavo na 
seji državnega zbora. 

Predlog kolegiju, da sprejme sklep iz prvega odstavka tega člena, 
lahko poda poslanska skupina. Ta predlog mora biti oblikovan v 
skladu s prejšnjim odstavkom. 

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 

12. člen 

Do 1. maja 2004 vlada pred sodelovanjem v Svetu EU v državnem 
zboru predstavi stališča Republike Slovenije, ki jih bo v njem 
zastopala. 

Do začetka delovanja delovnega telesa, pristojnega za evropske 
zadeve po tem zakonu in pričetka delovanja odbora državnega 
zbora za zunanjo politiko, v skladu s spremenjenimi nalogami na 
podlagi tega zakona, vlada predstavi stališča iz prejšnjega 
odstavka na skupni seji Komisije Državnega zbora Republike 
Slovenije za evropske zadeve in Slovenskega dela Skupnega 
pridružitvenega parlamentarnega odbora, tiste, ki sodijo v 
področje skupne zunanje in varnostne politike, pa na seji Odbora 
Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko. 

13. člen 

Pred 1. majem 2004 državni zbor opravi razpravo in sprejme 
stališča o političnih usmeritvah za začetek delovanja Republike 
Slovenije v institucijah EU. 

14. člen 

Po 1. maju 2004 vlada glede postopkov obravnave posameznih 
EU zadev, ki so se v institucijah EU začeli pred pristopom 
Republike Slovenije k Evropski uniji, obvešča državni zbor ob 
smiselnem upoštevanju tega zakona tako, da je delovnim telesom 
po tem zakonu ter državnemu zboru omogočeno zavzeti stališča 
pred odločanjem predstavnikov vlade v Svetu Evropske unije. 

15. člen 

Vlada do 1. maja 2004 vzpostavi informacijski sistem za EU 
zadeve. Ta sistem je javno dostopen v skladu z zakonom, ki ureja 
podatke javnega značaja. Vlada z uredbo predpiše način 
upravljanja in dostopnosti tega sistema. 

16. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, členi od 1 do 11 pa se začnejo uporabljati 1. 
maja 2004. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu: 

Zakon ureja razmerje med državnim zborom in vlado glede 
sprejemanja pravnih aktov in odločitev v okviru Evropske unije. 
To je namreč doslej edina mednarodna organizacija, na katero je 
Republika Slovenija prenesla tolikšen del izvrševanja svojih 
suverenih pravic, da je treba v skladu z določbo četrtega odstavka 
3.a. člena ustave razmerje med vlado in državnim zborom v 
zvezi s pravnimi akti in odločitvami, ki se v njenem okviru 
sprejemajo, urediti z zakonom. 

K 2. členu: 

Vsebina EU zadev je za potrebe tega zakona natančneje 
opredeljena in se nanaša tako na predloge zakonodajnih aktov v 
skladu z ustanovnimi pogodbami EU, torej predvsem na regula- 
tive (uredbe) in na direktive (smernice), kot tudi na akte politične 
narave, kot so skupne politike, programi ali bele knjige ter tudi na 
politične odločitve v okviru koordinacije delovanja držav članic 
prek skupne zunanje in varnostne politike ter določenega dela 
področja pravosodja in notranjih zadev ter sklepanja mednarodnih 
pogodb EU s tretjimi državami in seveda medvladnega 
sodelovanja glede sprememb ustanovnih pogodb EU in drugih 
vprašanj, ki sodijo v ta način odločanja. V tem okviru gre namreč 
le za tiste EU zadeve, o katerih odloča Svet EU, ki ga sestavljajo 
pristojni ministri kot predstavniki vlad držav članic EU. Tako 
opredeljene vsebine obsega pojem »EU zadeva«, ki se uporablja 
v nadaljnjem besedilu zakona. 

K 3. členu: 

Ker v skladu z ureditvijo EU, temelječo na siceršnjem načelu 
zastopanja države v mednarodnih odnosih, glavnino nalog opravi 
vlada, je v izhodišču določen njen vodilni položaj v odnosu med 
Republiko Slovenijo in Evropsko unijo oziroma njenimi organi. 
Evropsko zakonodajo in skupne politike namreč sprejema Svet 
EU, ob ustrezni vključitvi Evropskega parlamenta v postopku 
odločanja. Tako bo šlo za EU zadeve, kjer ima po evropskem 
pravu pristojnost odločanja vlada oziroma njeni predstavniki. Glede 
na to je določeno, da vlada predstavlja in zastopa Slovenijo ter 
uveljavlja njena stališča pred organi EU. Hkrati pa je določen tudi 
notranje pravni vidik tega zunanjega razmerja tako, da vlada 
državnemu zboru odgovarja za politiko države in za odločitve, 
sprejete v EU. V vsakem primeru bo torej vlada tisti organ, ki bo 
aktiven pri uveljavljanju stališč naše države v EU. Pri tem zavestno 
izvzemamo iz navajanja poslance iz Republike Slovenije v 
Evropskem parlamentu, saj ti predstavljajo volivce, in tudi delujejo 
prek svojih političnih oziroma strankarskih povezav, ne pa kot 
predstavniki države, in glede na to v skladu z evropsko ureditvijo 
tudi sodelujejo v EU zakonodajnem procesu neposredno v okviru 
Evropskega parlamenta. 

Glede EU zadev je vlada v skladu s svojim ustavnim položajem 
samostojna pri opravljanju svojih funkcij, pri čemer je njen položaj 
in odgovornosti v zvezi tem opredeljen s sklicevanjem na ustavo, 
pa tudi na zakon, ki je ureja njen položaj in delovanje. Veljavni 
zakon o vladi (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97 in 119/2000) 
ima o tem vprašanju podrobne in znane določbe, pri čemer je 
zlasti pomemben njegov 4. člen. Ta izrecno določa, da je vlada 
odgovorna državnemu zboru za politiko države, ki jo vodi, in za 
razmere na vseh področjih iz pristojnosti države; odgovorna je 
tudi za izvajanje zakonov in drugih predpisov državnega zbora 
ter za celotno delovanje državne uprave. Obravnavani zakon to 
ureditev dopolnjuje s posebnim vidikom glede na razmerja pri 

sprejemanju zakonodajnih in političnih odločitev v Evropski uniji, 
zato je za položaj in odgovornost vlade v zvezi z EU zadevami 
prav tako ena od bistvenih pravnih podlag. 

Predlog zakona izrecno omenja stališča Republike Slovenije, pri 
čemer poudarjamo, da je bistvo stališč, ki jih vlada zagovarja 
pred Svetom EU kot zakonodajnim organom prav v tem, da so to 
slovenska stališča in ne morda vladna ali parlamentarna. 

Organi Evropske unije so v nadaljevanju poimenovani kot institucije 
Evropske unije, skladno z izrazoslovjem, kot ga uporablja 
slovensko besedilo ustanovitvenih pogodb EU. Pri tem je treba 
poudariti, da gre v tem zakonu za tiste EU zadeve, o katerih 
odloča Svet EU, ne pa morda tudi za tiste, ki se bodo pojavile 
pred Evropskih sodiščem ali Evropskim računskim sodiščem, ki 
sta prav tako instituciji EU, in tudi ne za tiste, ki se obravnavajo v 
okviru Evropskega parlamenta ali v imenu Evropske komisije, ki 
imata kot instituciji EU prav tako svojstveno in posebej določeno 
vlogo. Uporabljen je torej najsplošnejši pojem (institucija EU), ki v 
kombinaciji s tipom pristojnosti oziroma vrsto zadev sicer pomeni 
Svet EU, vendar pa je abstraktni pristop uporabljen zaradi 
zagotovitve čim manjšega vpliva morebitnih nadaljnjih sprememb 
v EU na ta zakon. 

K 4. členu: 

Državni zbor sodeluje kot enakovreden organ pri oblikovanju 
stališč Republike Slovenije glede tistih EU zadev, ki bi sicer spadale 
v njegovo pristojnost. To je osnovno izhodišče za opredelitev 
razmerja med pristojnostjo vlade in državnega zbora pri EU . 
zadevah. Zakon glede te pristojnosti državnega zbora uveljavi v 
odnosu na vsebino EU zadev selektivnost in obligatornost. Izrecno 
namreč izhaja iz ustavnega položaja obeh organov, torej 
državnega zbora in vlade, saj določa, za katere od EU zadev je 
državni zbor pristojen. Predvidoma se bo torej glede na doslej 
poznano vsebino zakonodajnih in drugih EU predlogov državni 
zbor ukvarjal z manjšino sicer obstoječih EU zadev, in sicer s 
tistimi, ki po oceni vlade zahtevajo zakonsko urejanje ali tistimi, ki 
se nanašajo na iemeljna politična vprašanja zunanje in varnostne 
politike ter temeljna strateška vprašanja glede delovanja EU. Ta 
izbor bo opravila vlada in bo zanj tudi politično odgovorna. 

Vlada lahko glede na svojo oceno politične pomembnosti določene 
EU zadeve predlaga njeno obravnavo zaradi pridobitve stališč 
državnega zbora do predloga stališč Republike Slovenije, ki ga je 
sicer oblikovala v določeni EU zadevi. Državni zbor to obravnavo 
opravi po lastni presoji in poda svoje stališče glede vladnega 
predloga za stališče Slovenije ali pa tudi ne, in je v slednjem 
primeru vlada povsem neodvisna glede ravnanja v EU, seveda v 
okviru splošne odgovornosti državnemu zboru. 

Tudi državni zbor lahko zahteva, da vlade posreduje določano 
EU zadevo v obravnavo zaradi sprejema stališča državnega 
zbora do oblikovanih predlogov vlade za stališča Republike 
Slovenije. V takem primeru bo šlo za oceno državnega zbora, da 
je določena EU zadeva širšega političnega pomena. 

K 5. členu: 

Glede oblikovanja stališč Republike Slovenije do predlogov 
sprememb ustanovitvenih pogodb EU je v tem členu kot posebna 
izjema določen poseben postopek, ki je nekoliko različen od 
postopka za običajne zadeve iz 4. člena tega zakona, saj gre po 
smislu za ustavno materijo. Stališča Republike Slovenije' v tem 
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primeru ne določita v sodelovanju vlada in državni zbor, ob 
upoštevanju stališč s političnimi usmeritvami iz drugega odstavka 
tega člena, ampak ta stališča določi državni zbor na plenarni seji 
kot siceršnji ustavodajalec. Ta stališča sicer ne pomenijo končne 
in s tem suverene odločitve, vendar pa so za vlado politično 
vsekakor bolj zavezujoča od stališč, sprejetih v običajnih EU 
zadevah. Ne glede na to pa bo tudi za te primere veljal 10. člen 
tega zakona, ki določa način upoštevanja stališč državnega zbora 
s strani vlade. Gradivo za obravnavo te točke bosta vlada in 
matična delovna telesa pripravila na podoben način oziroma 
smiselno enako kot se pripravljajo in opremljajo druge EU zadeve. 
Pri tem naj poudarimo, da rezultat teh aktivnosti predstavlja v 
okviru EU določen predlog sprememb ustanovitvenih pogodb, ki 
pa že po siceršnjih pravilih sodi v pristojnost ratifikacije v državnem 
zboru, ali, upoštevaje 3.a člen ustave, tudi v pristojnost odločanja 
državljank in državljanov na posebnem referendumu. 

V drugem odstavku tega člena je predvideno, da državni zbor 
najmanj enkrat letno opravi splošno politično razpravo o stanju v 
EU in položaju Republike Slovenije v njej, kjer predsednik vlade 
poda vladno oceno stanja in predloge za določitev temeljnih stališč 
naše države za delovanje v institucijah EU glede na interese 
Republike Slovenije. Na tej podlagi državni zbor sprejme resolucijo 
o političnih usmeritvah za delovanje predstavnikov Republike 
Slovenije v institucijah EU v prihodnjem obdobju. Pričakovati je, 
da bo tako razpravo smiselno opraviti zlasti pred zasedanjem 
Evropskega sveta, pri čemer je zakonska določba odprta za 
oceno, ali je to treba opraviti vsakič, ali pa se lahko te razprave 
združijo, pri čemer pa se morajo opraviti vsaj enkrat na leto. 
Poslovnik državnega zbora bo določil njihov natančnejši potek. 

Na tak način sprejeta stališča državnega zbora predstavljajo 
hkrati tudi usmeritve za delo matičnih in področnih delovnih teles 

4 pri posameznih EU zadevah. S tem je izvedena povezava med 
ustavno določbo, ki izrecno predvideva možnost sprejema stališč 
s strani državnega zbora in praktičnim delovanjem, ki se bo odvijalo 
preko delovnih teles po tem zakonu. Nemogoče bi bilo namreč 
izvrševati določbo četrtega odstavka 3.a člena ustave tako, da bi 
bil v sodelovanje pri oblikovanju stališč RS v postopkih sprejem 
EU zadev vedno pritegnjen celotni državni zbor. Narava EU zadev 
namreč zahteva hitrost in veliko mero specializacije, hkrati pa 
nima značaja suverenega odločanja, saj gre le za.določitev pozicije 
države pri odločitvah držav članic v institucijah EU. Gre torej za 
nov tip odločitev, tako državnega zbora kot vlade, ki doslej ne 
ustavno ne zakonsko ni bil poznan. 

K g. členv; 

Zaradi organizacije in specializacije delovanja državnega zbora 
glavno težo odločanja v EU postopkih nosita posebni delovni 
telesi, in sicer za zadeve skupne zunanje in varnostne politike 
siceršnji odbor, pristojen za zunanje zadeve z razširjenimi 
nalogami tudi na tovrstne EU zadeve, za vse ostale EU zadeve 
pa odbor za evropske zadeve. Iz ustavnih razlogov (četrti 
odstavek 3.a člena ustave govori o »stališčih državnega zbora«) 
je v določbi prvega odstavka izrecno predvideno, da tudi ti dve 
telesi delujeta v okviru splošnejših stališč državnega zbora, ki so 
podane v obliki političnih usmeritev za delovanje v institucijah EU. 
V načelu tovrstna ureditev sledi praksi večine držav članic EU in 
zagotavlja hitro in učinkovito odločanje, s tem pa tudi omogoči, da 
je tudi pri EU zadevah državni zbor »v igri«, torej prisoten v 
procesih odločanja. Ker ustava ni izrecno določila, da tovrstno 
pristojnost državnega zbora izvajata neposredno omenjeni delovni 
telesi, je bilo treba za slovenske razmere ureditev njunega 
delovanja ustrezno prilagoditi. 

Zakon izrecno določa, da mora delovno telo, pristojno za evropske 
zadeve, pred svojo obravnavo EU zadeve pridobiti mnenje tistih 

delovnih teles državnega zbora, v katerih delovno področje sodi 
obravnavana EU vsebina. To so torej sicer pristojni odbori in 
komisije državnega zbora, ki pa v tem primeru ne nastopajo s 
položaja matičnosti kot v notranje pravnih postopkih, ampak je 
njihov položaj bliže sicer poznanemu institutu zainteresiranih 
delovnih teles. Razlika je ta, da bo tudi v tem primeru dodelitev v 
obravnavo opravil predsednik državnega zbora, da pa bo za 
posamezno EU zadevo praviloma (po predvidevanju) določil več 
takih delovnih teles, upoštevaje vsebino EU predloga. 

Postopek obravnave EU zadev v vseh delovnih telesih bo moral 
biti časovno voden v skladu s podatki, ki jih bo posredovala 
vlada, tako da bodo delovna telesa pravočasno zavzela svoje 
opredelitve, s čimer bo vladi v Svetu EU omogočeno upoštevati 
stališča, zavzeta v okviru državnega zbora. V primeru, da v okviru 
teh rokov v državnem zboru ne bi uspeli pravočasno zavzeti 
ustreznih stališč, bo morala vlada v Svetu EU uveljavljati taka 
stališča, kot jih bo zavzela sama. 

K 7. členu: 

Obravnave na delovnih teles v primeru zadev iz prvega odstavka 
4. člena tega zakona potekajo na seji zaprti za javnost zaradi 
specifične narave EU zadev, saj gre ves čas dejansko za 
pogajanja in se ne želijo razkriti pogajalska izhodišča države kot 
tudi ne stališča drugih držav. S tem se omogoča ustvariti 
sodelovanje na temelju zaupanja med vlado in poslanci - člani 
delovnega telesa, ki naj bi vodilo do skupnega slovenskega stališča 
glede določene EU zadeve. 

Vendar pa so vsa gradiva za tako sejo javna in dostopna medijem 
ter neposredno javnosti, razen tistih gradiv, ki so izjemoma 
označena kot zaupna, zlasti v zvezi z vprašanji skupne zunanje 
in varnostne politike. V vsakem primeru pa se po taki seji odločitve 
sporočijo javnosti, kar zakon izrecno zagotavlja. 

Glede drugih EU zadev, torej zadev iz drugega odstavka 4. člena 
pa delovno telo glede na naravo zadeve in pomen obravnave 
(npr. politični in programski dokumenti EU) lahko sklene, da bo 
obravnavo opravilo na seji odprti za javnost. 

% 

K 8. členu: 

V tem členu je določen način obveščanja državnega zbora s 
strani vlade glede EU zadev. Ta mora državni zbor sproti 
obveščati, kot to določa ustava, o vseh zadevah, pri katerih gre 
za EU zakonodajne predloge ali za predloge temeljnih političnih 
odločitev v zvezi s skupno zunanjo in varnostno politiko oziroma 
druge predloge odločitev, o katerih odloča Svet EU, pa bi po 
slovenski ustavi taka odločitev sodila v pristojnost državnega 
zbora. Ta obveznost se nanaša na predložitev predlogov takih 
zadev in tudi na dodatna gradiva vsebinske narave, ki nastanejo 
v postopku sprejemanja takšne odločitve v instituciji EU, 
najpogosteje v okviru Sveta EU. Na teh podlagah se bo v državnem 
zboru lahko opravilo več krogov razprav o posamezni EU zadevi, 
kar je pomembno zlasti pri težavnejših zadevah. S tem ima vlada 
lahko že v začetnih fazah pogajanj v okviru Sveta EU stališča 
preverjena v državnem zboru, ki jih zagovarja kot slovensko 
opredelitev. 

Vlada obvešča državni zbor tudi o informacijah programske narave 
(kot npr. sklici Sveta EU ali Evropskega sveta ter programi dela 
EU institucij), pa tudi o tistih zadevah, ki po njeni oceni predstavljajo 
temeljne programsko-politične dokumente v smislu določanja 
prioritet na posameznih področjih in porabe sredstev na teh 
področjih (to so npr. bele in zelene knjige, strategije ali druga 
gradiva s političnimi izhodišči za nadaljnje delo). 
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Vlada obvešča državni zbor v smislu poročanja o svoji dejavnosti 
glede posameznih EU zadev, ki sodijo po tem zakonu v pristojnost 
sooblikovanja stališč skupaj z državnim zborom, ter v tem okviru 
poroča o sprejetih odločitvah in o končnem izidu oziroma uspehu 
glede uveljavitve stališč RS po glasovanju v Svetu EU. Način 
uveljavljanja stališč RS je sicer podrobneje opredeljen v posebnem 
členu v nadaljevanju. 

K 9. členu: 

Ta določba obvezuje vlado, da predlog EU zadeve posreduje 
državnemu zboru takoj, ko ga prejme. Ta določba pomeni 
obveznost, da vlada najprej seveda oceni ali EU zadeva po tem 
zakonu sodi v pristojnost državnega zbora, nato pa preko seje 
vlade nemudoma izvede tudi formalno predložitev. Hkrati samim 
predlogom EU zadeve vlada posreduje tudi podatke o tej EU 
zadevi, ki predstavijo vrsto postopka, njene poglavitne rešitve in 
cilje in predvideni čas začetka obravnav ter sprejema tega 
predpisa v EU, da bi državni zbor lahko pravočasno opravil 
obravnave. Glavnina EU zadev se bo nanašala na akte 
zakonodajne narave, zato je določba tega člena prilagojena njihovi 
naravi, zadnji odstavek pa predvideva smiselno uporabo siceršnjih 
določb tudi v primeru drugih tipov predlogov (npr. programsko- 
politični - bela knjiga). 

Vlada bo v vsakem primem (tudi za EU zadeve iz svoje pristojnosti) 
izdelala oceno vplivov in posledic predloga EU zadeve za 
Republiko Slovenijo. Za primere predlogov EU zadev, ki bodo po 
tem zakonu obravnavani v državnem zboru, določba drugega 
odstavka obvezuje vlado, da predlog stališča Republike Slovenije, 
ki vsebuje tudi tako oceno, predloži tudi državnemu zboru takoj, 
ko ju sprejme. Da bi se državnemu zboru omogočila vključitev v 
obravnavo že v zgodnjih fazah, je za njuno predložitev dodan 
skrajni (instrukcijski) rok petih tednov, ko naj bi vlada tako oceno 
in predlog stališča že izdelala vsaj v osnovi. Gre za rešitev, ki je 
v uporabi pri večini držav članic in za vlado ne bo predstavljala 
večjega problema, saj bo morala v tej določbi zahtevane vsebine 
vedno pripraviti. Potrebno je poudariti da bo vlada oceno vplivov 
in posledic ter predlog stališča Republike Slovenije lahko sproti 
dopolnjevala, upoštevaje razvoj obravnave te EU zadeve v 
zakonodajnem postopku EU. 

Preden bo torej oblikovano dokončno stališče Republike Slovenije 
v zvezi z zakonodajnim predlogom v EU zadevi, ki bi po vsebini 
sodila v pristojnost državnega zbora, se bo ta EU zadeva morala 
v okviru državnega zbora obravnavati, vključno s predlogom 
vlade, kako naj Republika Slovenija odloča v zvezi z njim. Časovni 
okvir za te obravnave ne bo predstavljal problema, saj je povprečni 
čas obravnave takega dokumenta od predloga Komisije EU do 
sprejema na Svetu EU ob sodelovanju Evropskega parlamenta 
daljši od 12 mesecev. Te okvire pa bo moral državni zbor strogo 
upoštevati, da bo vladi pravočasno posredoval svoja stališča, če 
naj bi jih ta v nadaljevanju uveljavljala. 

IL10. členu: 

V tem členu je določena obveznost, da državni zbor odločitve, ki 
jih je pristojno delovno telo sprejelo v različnih fazah postopka 
obravnave posamezne EU zadeve, takoj po sprejemu uradno 
sporoči vladi. 

Pristojno delovno telo se opredeli do predloga stališč RS, ki ga 
predlaga vlada, kot to določa 9. člen tega zakona. Tako se bo 
delovno telo lahko strinjalo s predlogom vlade in bo predlog stališč 
RS v celoti sprejelo, lahko pa bo vladni predlog tudi dopolnilo, ali 
ga delno ali v celoti spremenilo. S tem delovno telo sprejme skupno 
oblikovano stališče Republike Slovenije, ki ga mora nato vlada v 

okviru svojih pristojnosti upoštevati pri svojem delovanju v 
konkretnem postopku v Svetu EU. To pomeni, da vlado to stališče 
politično obvezuje, ni pa z njim pravno vezana. V okviru enega 
postopka se bo pristojno delovno telo praviloma večkrat sestalo 
in zavzelo svoje opredelitve do vladnih predlogov, s čimer bo 
omogočeno, da bo tudi v končni fazi glede mandata za glasovanje 
na Svetu EU stališče RS najustrezneje oblikovano. 

Že zakon sam predvideva postopanje v primeru, če vlada oceni, 
da uveljavljanje teh stališč za vsako ceno ne bi bilo v korist RS. 
Takrat lahko vlada od njih odstopi in sprejme drugačno odločitev 
v postopkih v okviru Sveta EU, torej tudi pri glasovanju v Svetu 
EU kot končni fazi določenega postopka. V takem primeru mora 
v okviru svojega poročanja to prioritetno in z argumenti sporočiti 
državnemu zboru. To poročilo čimprej obravnava odbor za EU 
zadeve ali odbor za zunanjo politiko, če gre za zadeve skupne 
zunanje in varnostne politike, kar omogoči takojšnjo razpravo o 
morebitnih različnih pogledih in zagotovitev verodostojnosti in 
zaupanja v vlado pri njenih dejanjih v EU. 

K 11. členu: 

Posebej je kot izjema omogočena tudi obravnava EU zadev iz 4. 
člena tega zakona na seji državnega zbora. Kadar pristojno 
delovno telo iz prvega odstavka 6. člena tega zakona oceni, da 
gre za zelo pomembno zadevo za Slovenijo oziroma■ da mu že 
sprejete politične usmeritve državnega zbora iz drugega odstavka 
5. člena tega zakona ne dajejo opore za konkretno odločitev v 
posamezni EU zadevi, lahko zahteva sprejem stališč RS na seji 
državnega zbora. Tako zahtevo lahko vloži tudi ena četrtina 
poslancev ali pa o tem sprejme sklep kolegij predsednika 
državnega zbora na predlog poslanske skupine. Zahteva ali 
predlog mora biti obrazložena in mora vsebovati predlog stališč 
Republike Slovenije, ki naj jih sprejme državni zbor. Ta predlog bo 
lahko vseboval predloge stališč RS, ki jih je že predlagala vlada, 
ali jih bo spreminjal ali dopolnjeval, ali pa jih bo v celoti na novo 
oblikoval. 

V takem primeru državni zbor o EU zadevi razpravlja in sprejme 
stališča Republike Slovenije. Ta stališča so po vsebini lahko 
različna in obsegajo ali splošne in vsebinsko ohlapnejše 
opredelitve do obravnavane zadeve, ki predstavljajo zgolj 
usmeritve za nadaljnje postopanje (npr.: glede tega vprašanja si 
je treba prizadevati...), lahko pa so zelo konkretna in predstavljajo 
vsebinsko obvezno naročilo (npr.: glede tega vprašanja za 
Republiko Slovenijo niso sprejemljive druge rešitve kot...). Seveda 
so možne tudi vmesne kombinacije, s čimer državni zbor prek 
vsebinske naravnanosti stališč, neposredno določa tudi koliko in 
glede katerih vprašanj so za vlado zavezujoča. Če se vladi z 
dikcijo teh stališč pusti več prostora, so torej manj zavezujoča, 
če pa je besedilo glede posameznega vprašanja zelo konkretno 
in obvezno oblikovano, pa so za vladno ravnanje zavezujoča. V 
določbi 11. člena namreč ni vsebovanega pooblastila vladi, da v 
posameznih posebej opredeljenih primerih lahko odloči drugače, 
tako kot to sicer določa drugi odstavek 10. člena za primere, ko 
na predlog vlade stališča RS sprejme pristojno delovno telo. 

K 12. členu: 

Ta določba je prehodne narave in ureja način sodelovanja vlade 
in državnega zbora v obdobju, ko Republika Slovenija formalno 
še ni članica Evropske unije, ampak se nahaja v ratifikacijskem 
obdobju svoje pristopne pogodbe. 

Prvi odstavek ureja obveznosti vlade, da pred svojim sodelovanjem 
na seji Sveta EU, torej pred formalnim nastopom članstva v EU, 
ustreznim delovnim telesom državnega zbora predstavi stališča 
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Republike Slovenije, ki jih bo zastopala. S tem vlada državni zbor 
seznanja s stanjem zadev, s čimer se omogoči tudi prve praktične 
izkušnje pri tovrstnem novem sodelovanju obeh državnih organov. 

Smiselno je, da tovrstno sodelovanje prične čimprej potekati. Zato 
je v drugem odstavku za obdobje do pričetka delovanja delovnih 
teles po tem zakonu predvideno, da se to sodelovanje prične že 
z obstoječimi delovnimi telesi državnega zbora, katerih naloge so 
smiselno podobne nalogam delovnih teles, ki bodo na novo 
ustanovljena oziroma prilagojena. Zato je predvideno, da se po 
uveljavitvi tega zakona v sodelovanje z vlado vključi sedanji Odbor 
za zunanje zadeve za področje varnostne in zunanje politike ter 
Komisija za evropske zadeve in Slovenski del skupnega 
pridružitvenega parlamentarnega odbora za vse druge EU 
zadeve. 

Ko bosta ustanovljeni oziroma oblikovani tudi osnovni delovni 
telesi po tem zakonu, bosta že v prehodnem obdobju prevzeli te 
naloge. 

Ustanovitev in sestavo delovnih teles kaže namreč urejati v aktih, 
ki so temu namenjeni (odloki o ustanovitvi, nalogah in sestavi 
delovnih teles), saj ta vprašanja predstavljajo posebno oziroma 
samostojno zadevo in bi razmisleki o njih morda po nepotrebnem 
zaustavljali postopek sprejemanja tega zakona kot izhodiščne 
pravne podlage za nadaljnje urejanje tega postopka s poslovnikom 
državnega zbora. Po uveljavitvi obravnavanega zakona bo treba 
čimprej sprejeti tudi ustrezne dopolnitve poslovnika državnega 
zbora, s čimer bo, skupaj s sprejemom ustreznih odlokov za 
delovna telesa, vzpostavljena ureditev za pričetek delovanja 
delovnih teles po tem zakonu. 

K 13. členy: 

S to določbo je omogočeno izvajanje koncepta tega zakona od 
trenutka članstva Slovenije v EU. Ta sloni na sicer samostojnemu 
opredeljevanju delovnih teles, vendar na podlagi vnaprej določenih 
stališč državnega zbora, s političnimi usmeritvami za delovanje v 
institucijah EU. Državni zbor bi tako pred 1. majem 2004 sprejel 
posebna stališča oziroma politične usmeritve kot napotila za 
začetek delovanja Republike Slovenije v institucijah EU. S tem bi 
bili določeni okviri začetnih evropskih politik Republike Slovenije. 

K 14. členu: 

Predvidena je posebna ureditev za tiste EU zadeve, v katerih bo 
Slovenija pričela soodločati v že prej začetem postopku. V takem 
primeru postopek sprejemanja stališč v državnem zboru poteka 

le ob smiselnem upoštevanju tega zakona, saj je treba zlasti 
upoštevati dejstvo, da osnovni predlog EU zadeve ne obstoji v 
slovenskem besedilu, kar je treba v pogledu gradiv smiselno 
nadoknaditi, roki za te obravnave pa bodo po predvidevanju tudi 
krajši. Zato je za te primere določeno, da mora vlada državnemu 
zboru posredovati gradiva tako, da bo ta lahko zavzel svoja 
stališča pred odločanjem v Svetu EU. 

Posebej je omogočena tudi izjemna obravnava EU zadev iz 4. 
člena tega zakona na seji državnega zbora. Kadar matično delovno 
telo oceni, da mu že sprejete politične usmeritve državnega zbora 
ne dajejo opore za konkretno odločitev v posamezni EU zadevi, 
ki jo obravnava, ali če gre po njegovi oceni za politično zelo 
pomembno zadevo, lahko predlaga predsedniku državnega 
zbora, da jo uvrsti v dnevni red seje državnega zbora. V takem 
primeru državni zbor o tej zadevi razpravlja in sprejme resolucijo 
v kateri opredeli dodatne politične usmeritve, ki pa se nanašajo 
prav na postopanje v zvezi posamično EU zadevo. Predvidevati 
je, da bo matično delovno telo na podlagi teh dodatnih usmeritev 
podrobneje oblikovalo stališče državnega zbora do predloga vlade 
kako naj Republika Slovenija odloči v zvezi z konkretno EU 
zadevo. 

K 15. členu: 

Dodan je nov člen o načinu podpore za zagotavljanje EU gradiv, 
ki bo potekal v elektronski obliki. Po 1.1.2004 bo prejemanje 
dokumentov Sveta v EU tudi za Slovenijo mogoče samo v 
elektronski obliki. V Sloveniji bodo vsi dokumenti, prejeti preko U 
32/EXTRANET zajeti v t.i. EU portalu. Preko njega se bodo 
pretakale informacije med ministrstvi, vlado in državnim zborom 
na področju evropskih zadev. V prihodnosti bo EU portal dostopen 
tudi širši javnosti, skladno z Zakonom o dostopu do informacij 
javnega značaja. Gradiva, ki bodo posredovana kot tajna in 
gradiva, ki bodo oblikovana v Republiki Sloveniji kot tajna, pa 
bodo obravnavana v skladu z Zakonom o tajnih podatkih. 
Predviden začetek delovanja EU portala je 1.1.2004. 

K 16. členu: 

Končna določba predvideva uveljavitev zakona v normalnem 
ustavnem roku petnajstih dni po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Pri tem je predvideno, da se določbe od 1. do vključno 
11. člena pričnejo uporabljati 1. maja 2004, ko je predvidena 
uveljavitev pristopne pogodbe in ko bo Slovenija formalno članica 
Evropske unije. Za prej začete EU zadeve je tudi za čas po 1. 
maju 2004 predvidena posebna ureditev, razvidna iz prejšnjega 
člena. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI POGODBE MED KRALJEVINO BELGIJO, 

KRALJEVINO DANSKO, ZVEZNO REPOBLIKO NEMČIJO, 

HELENSKO REPOBLIKO, KRALJEVINO ŠPANIJO, FRANCOSKO 

REPOBLIKO, IRSKO, ITALIJANSKO REPOBLIKO, VELIKIM 

VOJVODSTVOM LOKSEMBORG, KRALJEVINO NIZOZEMSKO, 

REPOBLIKO AVSTRIJO, PORTOGALSKO REPOBLIKO, REPOBLIKO 

FINSKO, KRALJEVINO ŠVEDSKO, ZDROŽENIM KRALJESTVOM 

VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE (DRŽAVAMI ČLANICAMI 

EVROPSKE UNIJE) IN ČEŠKO REPUBLIKO, REPUBLIKO ESTONIJO, 

REPUBLIKO CIPER, REPUBLIKO LATVIJO, REPUBLIKO LITVO, 

REPUBLIKO MADŽARSKO, REPUBLIKO MALTO, REPUBLIKO 

POLJSKO, REPUBLIKO SLOVENIJO, SLOVAŠKO REPUBLIKO 

O PRISTOPU ČEŠKE REPUDLIKE, REPURLIKE ESTONIJE, 

REPUBLIKE CIPER, REPUBLIKE LATVIJE, REPUBLIKE LITVE, 

REPUBLIKE MADŽARSKE, REPUBLIKE MALTE, REPUBLIKE 

POLJSKE, REPUBLIKE SLOVENIJE IN SLOVAŠKE REPUDLIKE 

K EVROPSKI UNIJI S SKLEPNO LISTINO (MPPEU) 

-EPA 1069-III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1811-0155 
Številka: 900-01/2000-41 
Ljubljana, 27.11.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 49. redni seji dne 27.11.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED 
KRALJEVINO BELGIJO, KRALJEVINO DANSKO, 
ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO, HELENSKO 
REPUBLIKO, KRALJEVINO ŠPANIJO, FRANCOSKO 
REPUBLIKO, IRSKO, ITALIJANSKO REPUBLIKO, VELIKIM 
VOJVODSTVOM LUKSEMBURG, KRALJEVINO 
NIZOZEMSKO, REPUBLIKO AVSTRIJO, 
PORTUGALSKO REPUBLIKO, REPUBLIKO FINSKO, 

KRALJEVINO ŠVEDSKO, ZDRUŽENIM KRALJESTVOM 
VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE (DRŽAVAMI 
ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE) IN ČEŠKO REPUBLIKO, 
REPUBLIKO ESTONIJO, REPUBLIKO CIPER, 
REPUBLIKO LATVIJO, REPUBLIKO LITVO, REPUBLIKO 
MADŽARSKO, REPUBLIKO MALTO, REPUBLIKO 
POLJSKO, REPUBLIKO SLOVENIJO, SLOVAŠKO 
REPUBLIKO O PRISTOPU ČEŠKE REPUBLIKE, 
REPUBLIKE ESTONIJE, REPUBLIKE CIPER, 
REPUBLIKE LATVIJE, REPUBLIKE LITVE, REPUBLIKE 
MADŽARSKE, REPUBLIKE MALTE, REPUBLIKE 
POLJSKE, REPUBLIKE SLOVENIJE IN SLOVAŠKE 
REPUBLIKE K EVROPSKI UNIJI S SKLEPNO LISTINO, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 
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Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- mag. Anton Rop, predsednik Vlade Republike Slovenije, 
- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 

mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje, 
- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 

mag. Franc But, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, 
dr. Slavko Gaber, minister za šolstvo, znanost in šport, 
dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 
dr. Pavel Gantar, minister za informacijsko družbo, 
dr. Anton Grizold, minister za obrambo, 
dr. Dušan Keber, minister za zdravje, 

mag. Janez Kopač, minister za okolje in prostor, 
mag. Zdenka Kovač, ministrica za strukturno politiko in 
regionalni razvoj, 
dr. Dušan Mramor, minister za finance, 
dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo, 
Andreja Rihter, ministrica za kulturo, 
Jakob Presečnik, minister za promet, 
dr. Janez Potočnik, minister brez resorja, odgovoren za 
evropske zadeve, 
Mirko Bandelj, g,eneralni sekretar Vlade Republike 
Slovenije, 
predstojniki vladnih služb, 
državni sekretarji in državni podsekretarji, zadolženi za 
posamezna področja, 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZAKON 

O RATIFIKACIJI POGODBE MED KRALJEVINO BELGIJO, KRALJEVINO DANSKO, ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO, 
HELENSKO REPUBLIKO, KRALJEVINO ŠPANIJO, FRANCOSKO REPUBLIKO, IRSKO, ITALIJANSKO REPUBLIKO, 
VELIKIM VOJVODSTVOM LUKSEMBURG, KRALJEVINO NIZOZEMSKO, REPUBLIKO AVSTRIJO, PORTUGALSKO 
REPUBLIKO, REPUBLIKO FINSKO, KRALJEVINO ŠVEDSKO, ZDRUŽENIM KRALJESTVOM VELIKE BRITANIJE IN 
SEVERNE IRSKE (DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE) IN ČEŠKO REPUBLIKO, REPUBLIKO ESTONIJO, 

REPUBLIKO CIPER, REPUBLIKO LATVIJO, REPUBLIKO LITVO, REPUBLIKO MADŽARSKO, REPUBLIKO MALTO, 
REPUBLIKO POLJSKO, REPUBLIKO SLOVENIJO IN SLOVAŠKO REPUBLIKO O PRISTOPU ČEŠKE REPUBLIKE, 

REPUBLIKE ESTONIJE, REPUBLIKE CIPER, REPUBLIKE LATVIJE, REPUBLIKE LITVE, REPUBLIKE MADŽARSKE, 
REPUBLIKE MALTE, REPUBLIKE POLJSKE, REPUBLIKE SLOVENIJE IN SLOVAŠKE REPUBLIKE K EVROPSKI 

UNIJI S SKLEPNO LISTINO 

1. člen 

Ratificira se Pogodba med Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, 
Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, 
Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Velikim 
vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko 
Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Finsko, Kraljevino 
Švedsko, Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske 
(državami članicami Evropske unije) in Češko republiko, Republiko 
Estonijo, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, 
Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Republiko Poljsko, 
Republiko Slovenijo, Slovaško republiko o pristopu Češke 
republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, 
Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, 
Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k 
Evropski uniji (v nadaljevanju: pogodba o pristopu) s Sklepno 
listino, ki je bila podpisana 16. aprila 2003 v Atenah. 

2. člen 

Besedilo pogodbe o pristopu s sklepno listino se v izvirniku v 
slovenskem in angleškem jeziku glasi*: 

POGODBA (osnovno besedilo, akt o pogojih pristopa z 18 
prilogami in 10 protokoli), 
SKLEPNA LISTINA (s 44 izjavami in izmenjavo pisem). 

3. člen 

Generalni sekretar / generalna sekretarka Državnega zbora 
Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije - 

Mednarodne pogodbe na predlog Ministrstva za zunanje zadeve 
objavi popravke besedila pogodbe o pristopu, ki jih pošlje depozitar. 

4. člen 

Za izvajanje pogodbe o pristopu skrbi Vlada Republike Slovenije. 

5. člen 

Pred uveljavitvijo pogodbe o pristopu k EU se v Uradnem listu RS 
- Mednarodne pogodbe v slovenskem jeziku objavijo tudi besedila 
Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za 
atomsko energijo, skupaj s pogodbami, ki jih spreminjajo ali 
dopolnjujejo, vključno s Pogodbo o pristopu Kraljevine Danske, 
Irske in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske k 
Evropski gospodarski skupnosti in k Evropski skupnosti za 
atomsko energijo, Pogodbo o pristopu Helenske republike k 
Evropski gospodarski skupnosti in k Evropski skupnosti za 
atomsko energijo, Pogodbo o pristopu Kraljevine Španije in 
Portugalske republike k Evropski gospodarski skupnosti in k 
Evropski skupnosti za atomsko energijo in pogodbo o pristopu 
Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske k 
Evropski uniji. 

6. člen 

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

Besedilo pogodbe v češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, 
grškem, irskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, 
malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, 
slovaškem, španskem in švedskem jeziku so na vpogled v Sektorju za 
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. Pogodba o pristopu je objavljena v Uradnem listu Evropske 
unije L 236 in C 227 E z dne 23. septembra 2003. 
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OBRAZLOŽITEV 

L 

Uvod in pregled procesa širitve 

1. Uvod 

Pogodbo o pristopu Češke Republike, Republike Estonije, 
Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike 
Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike 
Slovenije in Slovaške Republike k Evropski uniji (pristopna 
pogodba), ki je bila sklenjena med Kraljevino Belgijo, Kraljevino 
Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko Republiko, 
Kraljevino Španijo, Francosko Republiko, Irsko, Italijansko 
Republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino 
Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko Republiko, 
Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom 
Velike Britanije in Severne Irske (državami članicami Evropske 
unije) in državami pristopnicami, navedenimi v naslovu pogodbe, 
so pooblaščenci podpisali v Atenah, 16. aprila 2003. Za Republiko 
Slovenijo so pogodbo podpisali predsednik republike, predsednik 
vlade in zunanji minister. 

S sklenitvijo te pogodbe je bil oseminpetdeset let po koncu druge 
svetovne vojne in štirinajst let po padcu berlinskega zidu opravljen 
predzadnji formalni korak na poti do zgodovinske širitve Evropske 
unije. Francoski zunanji minister Robert Schuman je 9. maja 1950 
v svoji deklaraciji pravilno napovedal, da Evropa ne bo narejena 
naenkrat in tudi ne po enem samem načrtu. Nekaj več kot štirideset 
let kasneje se bo z začetkom veljavnosti te pogodbe Evropska 
unija še bolj približala zunanjim geografskim mejam Evrope in 
postala nesporno največje območje tesnega meddržavnega in 
političnega sodelovanja na svetu. 

2. Mejniki širitev EU (1991-2004) - združevanje 
evropske celine 

Pridobitev članstva v EU v okviru te širitve pomeni tudi izpolnitev 
enega od največjih in najpomembnejših ciljev, ki si jih je slovenska 
država zadala že ob osamosvojitvi leta 1991. 

Skupščina Republike Slovenije je 25. junija 1991 v Deklaraciji ob 
neodvisnosti opredelila temeljne cilje, ki si jih bo samostojna 
Slovenija prizadevala doseči na mednarodnem področju: 
"Republika Slovenija se je razglasila za samostojno in neodvisno 
državo in se želi kot mednarodnopravni subjekt v polnem pomenu 
besede ter v skladu z načeli združevanja suverenih držav v 
Evropi povezovati z drugimi državami, postati članica Organizacije 
Združenih narodov, se vključiti v proces KEVS, Svet Evrope, v 
Evropsko skupnost in druge povezave držav." 

Zunanji ministri držav članic Evropske skupnosti so v Bruslju 16. 
decembra 1991 napovedali mednarodno priznanje Republike 
Slovenije do 15. januarja 1992. 

1992 so vložile prošnje za članstvo v Evropski uniji Finska, Švica' 
in Norveška. 

' Švica je prošnjo zamrznila, ne pa umaknila, potem, ko so volivci na 
referendumu zavrnili članstvo v Evropskem gospodarskem prostoru. 

Februarja 1993 so se začela pristopna pogajanja z Avstrijo, Finsko 
in Švedsko, aprila pa še z Norveško. 1. januarja 1995 so postale 
Avstrija, Finska in Švedska nove države članice Evropske unije.2 

Junija 1993 je Evropski svet v Koebenhavnu sklenil, da lahko 
pridružene države srednje in vzhodne Evrope, ki se bodo tako 
odločile, postanejo članice Evropske unije takoj, ko bodo 
sposobne izpolnjevati zahtevana gospodarska in politična merila. 

Državni zbor Republike Slovenije je 27. julija 1993 ratificiral 
Sporazum o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Evropsko 
gospodarsko skupnostjo,3 ki jo je tvorilo dvanajst sedanjih držav 
članic Evropske unije. Sporazum pomeni dejanski začetek 
formalnega sodelovanja med pogodbenicama. Sklenili sta tudi 
Sporazum na področju prometa in protokol o finančnem 
sodelovanju.4 

Ta sporazum o sodelovanju je predstavljal prvo stopnjo ureditve 
odnosov med pogodbenicama in je predvideval, da bo naslednja 
stopnja sodelovanja sklenitev evropskega sporazuma. 

Pogajanja o evropskem sporazumu so se pričela leta 1995, 10. 
junija 1996 je bil podpisan Evropski sporazum o pridružitvi med 
Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in 
njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, 
na drugi strani s sklepno listino (ESP). Istega dne je Republika 
Slovenija vložila prošnjo za članstvo v Uniji, 11. novembra istega 
leta pa je bil podpisan Protokol, s katerim se spreminja Evropski 
sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in 
Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo 
v okviru Evropske unije na drugi strani. 

Ker ESP ni začel veljati 1. januarja 1997, je bil na njegovi podlagi 
sklenjen Začasni sporazum o trgovini in zadevah v zvezi s 
trgovino med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropsko 
skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko 
skupnostjo za atomsko energijo na drugi strani.5 

Državni zbor je ratificiral ESP 15. julija 1997." 

Luksemburški Evropski svet je sprejel odločitev o enotnem 
procesu širitve za deset držav srednje in vzhodne Evrope ter 
Cipra ter, da naj se pogajanja najprej začnejo s Ciprom, Češko, 
Estonijo, Slovenijo, Poljsko in Madžarsko.' 

' Avstrija je prošnjo za članstvo vložila leta 1989, Švedska leta 1991 in 
Finska leta 1992. Norvežani so članstvo v EU zavrnili na referendumu 
leta 1994. 

s In tudi Sporazum med Republiko Slovenijo na eni strani ter državami 
članicami Evropske skupnosti za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo 
za premog in jeklo na drugi strani. 

4 Vsi so objavljeni v Ur. I. RS, št. 14 -MP/1993. 
s Ur. I RS, št. 27/97, MP-8/97. 
8 Ur. I. RS, št. 44-MP, št 13/1997. 
7 Te države sestavljajo tako imenovano luksemburško skupino kandidatk. 

Ciper je pridružitveni sporazum podpisal leta 1972, prošnjo za članstvo 
je vložil leta 1990; Madžarska in Poljska sta Evropske sporazume podpisali 
leta 1991, prošnji za članstvo pa sta vložili leta 1994; Češka je Evropski 
sporazum podpisala leta 1993, prošnjo za članstvo je vložila leta 1996; 
Estonija pa je podpisala Evropski sporazum in vložila prošnjo za članstvo 
leta 1995. 
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V Bruslju se je 30. in 31. marca 1998 uradno začela Medvladna 
konferenca o pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji, v 
okviru katere so se odvijala pristopna pogajanja. 

2. aprila 1998 je Vlada RS imenovala Ožjo pogajalsko skupino za 
pogajanja o pristopu k Evropski uniji8 (OPS). 

1. februarja 1999 je začel veljati ESP 

Decembra 1999 je Evropski svet v Helsinkih potrdil, da širitev ni 
zaprte narave, in sklenil, da se lahko začnejo pristopna pogajanja 
še z Latvijo, Litvo, Malto, s Slovaško, z Bolgarijo in Romunijo 
Potrdil je, da je Turčija država kandidatka.'0 

Decembra 2000 je Evropski svet v Niči sprejel Pogodbo iz Niče, 
s katero so med drugim določili institucionalne spremembe, ki so 
bile nujno potrebne zaradi širitve. 

Decembra 2001 je Evropski svet v Laeknu prvič poimensko naštel 
deset držav kandidatk - sedanjih pristopnic - kot države, ki bi 
lahko zaključile pogajanja do konca leta 2002." 

V petek, 13. decembra 2002, so se na vrhu EU v Koebenhavnu 
zaključila skoraj petletna pogajanja o pristopu Republike Slovenije 
k Evropski uniji. Pogajanja je sklenilo tudi ostalih devet držav 
lakenske skupine. 

1. februarja 2003 je začela veljati Pogodba iz Niče. 

Vlada Republike Slovenije je 13. februarja 2003 sporočila grškemu 
predsedstvu, da je besedilo pristopne pogodbe za Slovenijo 
sprejemljivo in da torej ustreza dogovorom v pristopnih pogajanjih. 
Vse pogodbenice so sporočile svoje soglasje k besedilu do 18. 
februarja 2003. 

Evropska komisija je 19. februarja 2003 sprejela pozitivno mnenje 
o bodočem članstvu desetih držav pristopnic. 

23. marca 2003 je bil v Sloveniji izveden referendum o članstvu v 
Evropski uniji. Udeležilo se ga je 60,29 % volivcev, od katerih je 
za pristop glasovalo 89,61 % proti pristopu pa 10,39 % volivcev. 

Evropski parlament je 9. aprila 2003 podal privolitev k pristopni 
pogodbi za vse države pristopnice. Pri glasovanju o pristopu 
Slovenije je od skupaj 566 poslancev, ki so glasovali, 522 

poslancev glasovalo za pristop, proti pristopu Slovenije je 
glasovalo 22 poslancev, prav toliko je bilo tudi vzdržanih 

Svet Evropske unije je 14. aprila 2003 soglasno sprejel odločitev 
o sprejetju desetih držav pristopnic v Evropsko unijo. 

16. aprila 2003 so v Atenah pooblaščenci petindvajsetih 
pogodbenic podpisali pristopno pogodbo. 

II. 

Kratek pregled razvoja Evropske unije (skupnosti) in 
oris njene narave 

1. Od ESPJ do EU 15 

Evropske integracije so na evropski prostor prinesle več kot pol 
stoletja stabilnosti, miru in gospodarske blaginje. Povezovanje 
evropskih držav je pripomoglo k občutnemu dvigu življenjskega 
standarda, izbrisane so bile meje in vzpostavljen enotni trg blaga, 
storitev, dela in kapitala, v okviru Evropske unije je bila uvedena 
enotna valuta evro, hkrati pa je integracija močno okrepila politično 
moč Unije v svetu. 

Začetek povezovanja držav stare celine sega v prva leta po 
drugi svetovni vojni. Iz razrušene Zahodne Evrope je namreč 
vzklila ideja o ekonomskem in političnem povezovanju, ki bi 
preprečilo nadaljnja politična trenja in zagotovilo stabilen ekonomski 
razvoj. Tako je leta 1951 šest držav podpisnic (Francija, Nemčija, 
Italija in države Beneluksa) v Parizu podpisalo Pogodbo o 
ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ) '3, s 
katero je bil začrtan cilj o oblikovanju skupnega trga na področju 
industrije premoga in jekla. Ker je Skupnost delovala uspešno, so 
se države ustanoviteljice odločile za nadaljnje gospodarsko 
sodelovanje in razširitev skupnega trga še na druga področja. 25. 
marca 1957sta bili sklenjeni Rimski pogodbi: Pogodba o ustanovitvi 
Evropske gospodarske skupnosti (EGS), ki se je osredotočila 
na gospodarsko povezovanje, in Pogodba o ustanovitvi Evropske 
skupnosti za jedrsko energijo (EURATOM). 

OPS je vodil dr. Janez Potočnik. V času delovanja OPS so v njej delovali: 
namestnik (do razrešitve) dr. Boris Cizelj, namestnik (do razrešitve) mag. 
Franci But in člani(ce) Dragoljuba Benčina, dr. Fedor Čeme, mag. Mitja 
Drobnič (do razrešitve), dr. Emil Erjavec, Iztok Jarc, mag. Helena Kamnar, 
Miro Prek, Andrej Rant (do razrešitve), mag. Vojka Ravbar, mag. Cveto 
Stantič in mag. Igor Strmšnik. 
Te države sestavljajo tako imenovano helsinško skupino kandidatk. 
Bolgarija, Romunija in Slovaška so podpisale Evropske sporazume leta 
1993, prošnjo za članstvo pa so vložile leta 1995; Litva in Latvija sta 
Evropski sporazum podpisali leta 1995 in istega leta vložili tudi prošnjo 
za članstvo; Malta je pridružitveni sporazum podpisala leta 1970, prošnjo 
za članstvo je vložila leta 1990, jo leta 1995 zamrznila in natoodmrznlla 
leta 1998. 
Turčija je pridružitveni sporazum podpisala leta 1964, prošnjo za članstvo 
pa je vložila leta 1987. 
Ta skupina držav je imenovana tudi "lakenska skupina" ali "lakenskih 
10". 

Preglednica glasovanja o pristopu držav kandidatk v Evropskem 
parlamentu: 
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Pogodba je začela veljati 25. julija 1952, njena veljavnost je bila časovno 
omejena na petdeset let, zato je prenehala veljati 25. julija 2002. 
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Uspešna zveza zahodnoevropskih držav je pritegnila tudi 
sosednje države in kmalu po ustanovitvi so že bili sklenjeni prvi 
pridružitveni sporazumi in vložene prve prošnje za članstvo. Zaradi 
interesnih nasprotij med Francijo in Veliko Britanijo je do prve 
širitve prišlo šele leta 1973, sicer pa so današnjo Evropsko unijo 
izoblikovale skupaj štiri širitve: 

1. januarja 1973 so se Skupnosti pridružile Velika Britanija, 
Irska in Danska (Norvežani so se na referendumu odločili 
proti ratifikaciji pristopne pogodbe), 
1. januarja 1981 je Grčija postala deseta država članica, 
1. januarja 1986 sta se deseterici pridružili Španija in 
Portugalska, 
1. januarja 1995 so k Evropski uniji pristopile še Avstrija, 
Finska in Švedska (Norveška se je na referendumu ponovno 
izrekla proti članstvu v EU). 

2. Narava in osnovne značilnosti delovanja 
Evropske unije 

Ustanovne pogodbe in pogodbe o pristopu novih držav članic 
predstavljajo primamo zakonodajo Evropske unije in s tem temelje 
delovanja Unije. Poleg že navedenih treh ustanovnih pogodb pa je 
treba omeniti tudi ostale, ki so v preteklih petih desetletjih 
izoblikovale Unijo, kot jo poznamo danes. Z leta 1965 podpisano 
Pogodbo o združitvi so vse tri Skupnosti dobile enotno Komisijo in 
enotni Svet. Leta 1986 je bil sprejet Enotni evropski akt, ki je 
prinesel prvo temeljito vsebinsko prenovo pogodb o ustanovitvi 
Skupnosti. Razširil je formalne pristojnosti Skupnosti in prilagodil 
njeno institucionalno sestavo, njegov končni cilj pa je bila dokončna 
vzpostavitev enotnega trga kot "prostora brez notranjih meja, v 
katerem je zagotovljeno prosto gibanje blaga, oseb, storitev in 
kapitala". 

Leta 1992 je bila v Maastrichtu podpisana Pogodba o Evropski 
uniji (PEU), ki je uvedla nove skupne politike in nove oblike 
sodelovanja ter vpeljala izraz "Evropska unija". Dotedanjemu 
predvsem gospodarskemu sodelovanju je bila dodana izrazitejša 
politična dimenzija sodelovanja, najpomembnejša pa je bila seveda 
uvedba državljanstva EU. Pogodba je prinesla tudi nova področja 
skupnih dejavnosti: izobraževanje in mladina, kultura, zdravstvo, 
zaščita potrošnika, sodelovanje na področju industrije in razvoja 
itd. 

PEU je določila tudi značilno zgradbo Unije, ki temelji na treh 
stebrih: 

v prvem stebru so združene nekdanje Evropske skupnosti - 
ESPJ, EGS (ES) in EURATOM (skupni trg, ekonomska in 
monetarna unija ter carinska unija); 

■ drugi steber predstavlja skupno zunanjo in varnostno politiko; 
■ tretji steber zajema sodelovanje na področju pravosodja in 

notranjih zadev. 

Leta 1997je bila podpisana Amsterdamska pogodba, ki je začela 
veljati 1. maja 1999. Z njo so države članice podrobneje določile 
carinsko poslovanje, ukrepe za spodbujanje gospodarskega 
razvoja in socialne varnosti. Nekoliko se je spremenila tudi vsebina 
stebrov, saj je večina zadev s področja pravosodja in notranjih 
zadev z izjemo policijskega sodelovanja in sodelovanja v 
kazenskih zadevah iz tretjega stebra prešla v prvi steber, torej s 
področja medvladnega sodelovanja v t.i. komunitarno metodo 
sodelovanja. Amsterdamska pogodba poudarja tudi spoštovanje 
človekovih pravic in demokratičnih načel v državah članicah, boj 
proti brezposelnosti in svobodo gibanja. 

V pripravah na največjo širitev Evropske unije v zgodovini so 
države članice leta 2001 podpisale Pogodbo iz Niče, ki je zaradi 
zapletov z ratifikacijo na Irskem stopila v veljavo šele 1. februarja 
letos. Bistvo pogodbe je pripraviti institucije Evropske unije za 
delovanje v okviru 27 (oziroma 25) držav članic, zatorej obravnava 

predvsem institucionalne spremembe. Poleg tega je s to pogodbo 
mehanizem za sankcije v primeru kršitve temeljnih načel 
dopolnjen s preventivnim mehanizmom. Ta sprememba se je 
izkazala za potrebno po vstopu svobodnjaške stranke v prejšnjo 
avstrijsko vlado. Natančneje je opredeljen tudi mehanizem 
okrepljenega sodelovanja. Seveda proces prilagajanja Unije novi 
širitvi s tem še ni zaključen, zato je bila z Laekensko deklaracijo 
decembra 2001 ustanovljena Konvencija o prihodnosti Evrope, 
katere naloga je preučiti ključna vprašanja nadaljnjega razvoja 
Unije, poenostaviti njeno delovanje, pripraviti predloge za nadaljnjo 
institucionalno prenovo EU in približati delovanje evropskih institucij 
državljanom EU. 

Evropska unija predstavlja torej nenehno razvijajočo se zvezo 
držav, ki temelji na pravno obvezujočih pogodbah in drugih aktih. 
Osnovana je na načelih vladavine prava in demokracije, njeni 
temeljni cilji14 pa so: 

vzpostaviti državljanstvo Evropske unije in prost pretok oseb 
znotraj meja Unije in zagotoviti spoštovanje temeljnih 
človekovih pravic in svoboščin ter drugih osebnih in političnih 
pravic, 
sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev z 
namenom zagotoviti pravičnost ter svobodo in varnost 
državljanov, 

- spodbujati gospodarski in socialni razvoj (razvoj skupnega 
trga, uvedba evra, ustvarjanje in posredovanje prostih delovnih 
mest, regionalni razvoj, varstvo okolja), 
uveljavljati skupno zunanjo in varnostno politiko Evropske 
unije v svetu. 

Evropska unija ne prevzema suverenih pravic posamezne 
države, z ustanovnimi pogodbami in pogodbami o pristopu države 
članice prenesejo izvrševanje dela suverenih pravic na skupne 
institucije, ki zastopajo interese Unije kot celote. Področja enotnega 
delovanja, ki so v izključni pristojnosti Unije, morajo biti jasno in 
nedvoumno določena z ustanovnimi pogodbami (npr. skupna 
kmetijska politika, zunanja trgovina, transportna politika), vsa 
ostala področja urejanja pa ostanejo v pristojnosti posameznih 
držav članic. V tem pogledu se torej Evropska unija bistveno 
razlikuje od drugih mednarodnih organizacij, saj kot edina 
organizacija predvideva institucije, ki v določenih okvirih 
prevzemajo vlogo nekaterih nacionalnih organov in tako na 
naddržavni ravni sprejemajo akte, neposredno obvezujoče za 
vse države članice. 

Poleg izrecno navedenih področij izključne pristojnosti Pogodba o 
ustanovitvi Evropske skupnosti (PES) institucijam EU zagotavlja 
tudi posredovanje na drugih področjih v skladu z načelom 
subsidiarnosti. To pomeni, da lahko institucije Skupnosti na 
področjih, ki niso v njihovi izključni pristojnosti, sprejmejo potrebne 
ukrepe, vendar le, če države članice ne morejo zadovoljivo doseči 
ciljev predlaganih ukrepov in jih torej zaradi obsega ali učinkov 
predlaganih ukrepov laže doseže Skupnost'5. Vendar pa s to 
določbo pristojnost Skupnosti ni prosto razširjena na vsa njena 
interesna področja, kajti kriteriji za presojo ukrepanja po načelu 
subsidiarnosti so strogi in nemalokrat predmet presoje Sodišča 
Evropskih skupnosti, hkrati pa je posredovanje institucij EU 
omejeno tudi z načelom sorazmernosti. Noben ukrep Skupnosti 
tako ne sme prekoračiti okvirov, ki so potrebni za doseganje 
ciljev temeljnih pogodb. 

14 Glej prvi stavek preambule k pristopni pogodbi "Združeni v želji prizadevati 
si za doseganje ciljev pogodb, na katerih temelji Evropska unija." 

'• PES, člen 5. 
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Ob načelih podeljenih pristojnosti (principle of conferral), 
subsidiarnosti in sorazmernosti predstavlja temelj pravnega reda 
Evropske skupnosti načelo primarnosti. To načelo sicer ni zapisano 
v nobeni izmed ustanovnih pogodb, vendar pa se je oblikovalo 
skozi dolgoletno prakso Sodišča Evropskih skupnosti in velja 
danes za splošno priznani temelj pravnega sistema Unije16. V 
skladu z načelom primarnosti v primeru kolizije predpisov EU in 
predpisov katerekoli države članice nadvlada predpis EU in 
posamezna država se ne more sklicevati na določbe 
nacionalnega pravnega reda, da bi s tem upravičila kršitev 
pravnega reda Unije. To pravilo izhaja iz same narave temeljev 
Evropskih skupnosti in iz ciljev, ki so zapisani v ustanovnih 
pogodbah. 

Organizacija Unije, kot jo predvidevajo ustanovne pogodbe, ne bi 
mogla zaživeti v polnem obsegu, če bi si njene predpise razlagala 
vsaka država članica drugače oziroma če bi za izpolnitev svojih 
obveznosti kot izgovor navajala z njenimi (skupnimi) nezdružljive 
nacionalne predpise. Na te skupne predpise se posameznik 
sklicuje tudi v postopkih pred nacionalnimi sodišči - torej ne gre 
za izključno pristojnost evropskega sodišča, temveč je slednje v 
nekaterih primerih vrhovna pritožbena instanca zoper odločbe 
nacionalnih sodišč; skozi institut predhodnih vprašanj skrbi za 
enotno razlago evropskega prava in služi tudi kot organ sodnega 
varstva zoper dejanja in akte institucij. Pomembno je, da je načelo 
primarnosti uveljavljeno le na področjih, na katerih so države 
članice prenesle izvrševanje dela suverenih pravic na institucije 
EU, poleg tega pa nad zakonitostjo aktov EU bdita dve neodvisni 
instituciji, Komisija Evropskih skupnosti in Sodišče. 

III. 

Vsebina pogodbe 

Pristopna pogodba je eden najobsežnejših mednarodnih 
sporazumov, vendar je tak zlasti zaradi uvrstitve t.i. tehničnih 
prilagoditev in njihove narave (glej točko III., 3., spodaj). Priloga 
II-, ki vsebuje vse potrebne tehnične prilagoditve, obsega več kot 
pol vseh sestavnih delov pogodbe. 

Pristopna pogodba je sestavljena iz več listin, ki jih zaradi večje 
enostavnosti imenujemo "Pristopna pogodba." Sestavljajo jo: 

Pogodba o pristopu Češke Republike, Republike Estonije, 
Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike 
Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike 
Slovenije in Slovaške Republike k Evropski uniji (Pogodba o 
pristopu); 

• Akt o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, 
Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike 
Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike 
Slovenije in Slovaške republike in o prilagoditvah pogodb, na 
katerih temelji Evropska unija (Akt o pristopu) "; 
Priloge k temu aktu (od I do XVIII) in dodatki k tem prilogam 
(Priloge); 

in 
Protokoli št. od 1 do 10 (Protokoli)." 

1. Pogodba o pristopu 

V prvem in drugem odstavku preambule so povzeti razlogi in 
namen pristopne pogodbe, v drugem, tretjem in četrtem odstavku 
so navedene pravna in dejanska podlaga za sklenitev pogodbe 
ter potrditev, da so bili izvedeni vsi obvezni postopki. 

Samo pogodbo sestavljajo trije členi. 

V prvem členu je določeno, da vse države pristopnice postanejo 
članice Evropske unije in stranke pogodb, na katerih temelji Unija. 
Pogoji pristopa in prilagoditev prej omenjenih pogodb so 
podrobneje navedeni v Aktu o pristopu, ki je sestavni del pristopne 
pogodbe. Poleg tega je določeno, da se tudi v zvezi s to pogodbo 
- na primer v primeru spora o razlagi njenih določb - uporabljajo 
določbe o pravicah in obveznosti držav članic ter o pooblastilih in 
pristojnostih institucij, ki jih vsebujejo pogodbe, na katerih temelji 
Unija. 

Dnigi člen določa pogoje in roke za začetek veljavnosti te pogodbe. 
Listine o ratifikaciji, ki jo vsaka pogodbenica izvede po lastnih 
ustavnih pravilih, morajo biti predane depozitarju - vladi Italijanske 
republike - najkasneje 30. aprila 2004. Neuspela ali prepozna 
ratifikacija ima različne posledice glede na to, kateri pogodbenici 
ni uspelo predati ratifikacijskih listin. Če je ne bo predala katera od 
sedanjih držav članic, pogodba ne bo začela veljati. Če pa je ne 
preda katera od držav pristopnic, pa ta člen predvideva, da 
pogodba vseeno velja za ostale pogodbenice. V takem primeru 
ima Svet pooblastilo, da s soglasjem sprejme spremembe 
pogodbe, ki bi bile potrebne zaradi spremenjenega števila 
pogodbenic.'9 

V zadnjem členu je določeno, da je pogodba sestavljena v enem 
izvirniku v vseh jezikih držav pogodbenic (21 jezikov) in da so 
vse jezikovne različice enako verodostojne. 

2. Akt o pristopu 

Akt o pristopu (s prilogami) je torej tisti sestavni del pristopne 
pogodbe, ki podrobneje ureja pogoje pristopa, vsebuje potrebne 
dopolnitve izvirnih pogodb, nudi pravno podlago za nekatere 
potrebne ukrepe institucij EU, ki jih je treba pripraviti še pred 
pristopom,20 in določa nujne spremembe v sestavi institucij in 
spremembe njihovih postopkov odločanja. 

Sestavlja ga 62 členov, razdeljen pa je v naslednje sklope: načela; 
prilagoditve [izvirnih] pogodb kamor sodijo institucionalne določbe 
in druge prilagoditve; sklop trajnih določb, kamor sodijo prilagoditve 
aktov, ki so jih sprejele institucije in druge določbe; začasne 
določbe, kamor sodijo prehodni ukrepi in druge določbe; ter določbe 
o izvajanju akta, kamor sodijo določbe o vzpostavitvi institucij in 
organov, določbe o uporabi aktov institucij. 

Načelo primarnosti (supremacije) pravnega reda EU nad pravnimi redi 
držav članic je Evropska konvencija o prihodnosti Evropske unije uvrstila 
v besedilo osnutka Ustave EU, člen 1-10 
Člen 1 (2) Pristopne pogodbe določa, da so "določbe akta sestavni del te 
pogodbe." 
člen 60 Akta o pristopu. 

" Takšen ukrep je bil potreben leta 1995, ko so norveški državljani zavrnili 
pristop Norveške k EU. Svet je 1. januarja 1995 sprejel Sklep Sveta 
Evropske unije z dne 1. januarja 1995, ki prilagaja pristopne instrumente, 
ki zadevajo pristop novih držav članic k Evropski uni;/ (95/1/ES, Euratom, 
ESPJ), s katero so bile iz pristopne pogodbe izbrisane vse reference, ki 
so zadevale Norveško. 

20 Seveda z njihovo veljavnostjo šele od dne začetka veljavnosti pogodbe. 
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a. Načela Članstvo v EMU 

Opredelitve pojmov 

V členu 1 so vsebovane opredelitve izrazov "izvirne pogodbe", 
"sedanje države članice", "Unija," "Skupnost", "nove države 
članice" in "institucije". 

Stvarna in teritorialna veljavnost 

Obveznost, določena v členu 2, predstavlja samo konkretizacijo 
obveznosti, določene v prvem členu Pogodbe o pristopu, sicer 
pa je najpomembnejša določba delovanje razširjene Unije. Določa, 
da so določbe izvirnih pogodb (veljavna primarna zakonodaja) in 
aktov, ki so jih institucije (sekundarna zakonodaja) in Evropska 
centralna banka sprejele pred 1. majem 2004, od dne pristopa 
naprej zavezujoče za nove države članice in se v njih uporabljajo 
pod pogoji, ki jih določajo omenjene pogodbe in Akt o pristopu. 

Od dne pristopa je torej celoten pravni red, ki velja v uniji, veljaven 
tudi za in v novih državah članicah. Popolna ali delna trajna in 
začasna odstopanja od veljavnih predpisov v novih državah 
članicah so možna samo v tolikšni meri, kot je opredeljeno v Aktu 
o pristopu oziroma v izvirnih pogodbah samih. 

V tem kontekstu je treba omeniti še nekaj določb iz drugih delov 
akta. Člen 19 določa, da se besedilo PES u členu 299(1) dopolni 
tako, da so med pogodbenicami, za katere se uporablja PES, 
naštete tudi nove države članice. Člena 53 In 54 pa določata, da 
se za direktive in odločbe^kot so opredeljene v členu 249, šteje, 
da so naslovljene na nove države članice, in da so bile o njih 
uradno obveščene ob dnevu pristopa. Od tega dne so dolžne 
izvajati ukrepe za spoštovanje direktiv in odločb. 

Schengenski pravni red 

Člen 3 določa obvezno veljavo pravil t.i. schengenskega pravnega 
reda (primarno in sekundarno pravo). Schengenski predpisi, 
izrecno našteti v Prilogi I, se v novih državah članicah uporabljajo 
od 1. maja 2004. Drugi odstavek pa določa, da se tiste določbe, ki 
niso izrecno zajete (na primer vključitev v schengenski 
informacijski sistem SIS in opustitev mejne kontrole na notranjih 
mejah EU oziroma med članicami EU in tistimi članicami 
schengenskega sporazuma, ki niso članice EU), začnejo polno 
uporabljati šele po izvedbi postopkov ocenjevanja, na podlagi 
katerih se mora ugotoviti, da so v zadevni novi državi članici 
izpolnjeni vsi pogoji za izvajanje celotnega schengenskega 
pravnega reda. Ko bo torej Slovenija ocenila, da je sposobna 
prevzeti vse obveznosti, vključno z možnostjo vključitve v SIS, 
bo zahtevala, da se izvede postopek ocenjevanja: Ta postopek 
bo izvedla skupina strokovnjakov iz držav članic in Komisije, ki 
bo preverila dejansko izpolnjevanje kriterijev za izvajanje 
schengenskega pravnega reda. Na podlagi pozitivnega poročila 
te skupine bo Svet sprejel sklep o začetku uporabe tega dela 
določb v Sloveniji. 

Zadnji odstavek tega člena določa obveznost novih držav članic, 
da pristopijo k tistim konvencijam in sporazumom na področju 
pravosodja in notranjih zadev, ki so neločljivo povezane s cilji 
Pogodbe EU.3' 

Člen 4 določa, da vse nove države članice sodelujejo v Ekonomski 
in monetarni uniji kot države z odstopanjem glede uvedbe evra v 
smislu člena 122 PES. 

Za uvedbo evra mora država članica izpolniti t.i. maastrichtske 
konvergenčne kriterije. Odstopanje pomeni, da se za državo 
članico z odstopanjem ne uporabljajo členi: 104(9) in (11), 105(1), 
(2), (3) in (5), 106, 110, 111 in 112(2) (b) PES. Izvzetje države 
članice z odstopanjem in njene centralne banke iz pravic in 
obveznosti v okviru Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) 
je opredeljeno v poglavju IX statuta ESCB/ECB. Za državo članico 
z odstopanjem se še naprej uporabljata člena 119 in 120 PES. 

Ta določba pomeni, da bodo za Slovenijo po pristopu k EU veljale 
določbe, kise nanašajo na ekonomsko unijo. Morala bo spoštovati 
pravila koordinacije ekonomskih politik in se izogibati čezmernim 
javno-finančnim primanjkljajem. Po pristopu k EU bo morala 
Slovenija ravnati v skladu s končnim ciljem uvedbe evra. Slovenija 
bo morala sodelovati v monetarni uniji in prevzeti evro najverjetneje 
nekaj let po pristopu k EU, ko bo izpolnila vse zahtevane 
konvergenčne kriterije. 

Do uvedbe evra oz. sodelovanja v tretji fazi EMU bo vodenje 
monetarne politike in upravljanje z deviznimi rezervami v 
pristojnosti Banke Slovenije. S pristopom Slovenije kEUbo Banka 
Slovenije postala del ESCB, kot centralna banka države članice z 
odstopanjem glede uvedbe evra, ne bo pa del Evrosistema (ECB 
in nacionalne centralne banke držav članic, ki so uvedle evro). 
Guverner Banke Slovenije bo član Razširjenega sveta ECB, t.j. 
organa ECB, ki bo obveščen o odločitvah denarne politike evro 
območja (te so v pristojnosti Sveta ECB) ter bo sodeloval v 
odločitvah, povezanih z ERMII (člen 47 Statuta ESCB/ECB). Ob 
pristopu Republike Slovenije kEU bodo tako relevantni le določeni 
členi Statuta ESCB/ECB. 

Politiko deviznega tečaja je po pristopu k EU potrebno obravnavati 
kot zadevo skupnega interesa (člen 124 PES). Pogoj za uvedbo 
evra je med drugim tudi dvoletno sodelovanje ERM II, v katerem 
mora biti tečaj domače valute vezan na evro, dopustna pa so 
nihanja +/-15 odstotkov od osrednjega tečaja. 

ERM II je mehanizem deviznega tečaja, katerega namen je 
zagotoviti stabilnost deviznih tečajev ter povezanost med evrom 
in valutami tistih držav članic EU, ki niso uvedle evra. V okviru 
ERM II se v medsebojnem dogovoru določi osrednji (centralni) 
tečaj do evra za valuto vsake države članice EU izven evro 
območja, ki sodeluje v ERM II. Standardni razpon nihanja znaša 
± 15% od osrednjega tečaja, lahko pa se dogovori tudi ožji razpon. 
Pogoj za sodelovanje v ERM II je članstvo v EU. Država članica 
EU, ki ni uvedla evra, se sicer sama odloči o tem, kdaj bo svojo 
valuto vključila v ta sistem, vendar se to od nje pričakuje. Dvoletno 
sodelovanje v ERM II, v dovoljenih mejah nihanja deviznega tečaja 
okoli osrednjega tečaja do evra in brez prilagoditve osrednjega 
tečaja navzdol oziroma devalvacije, je eden izmed pogojev za 
uvedbo evra. To velja tako za obstoječe države članice EU, ki še 
niso uvedle evra, kot tudi za bodoče nove države članice EU. 

21 Večinoma gre za konvencije, sestavljene na podlagi člena 31 (prej člen 
K.3) Pogodbe o EU. V to skupino sodita na primer tudi Dublinska (azil) in 
Konvencija o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah 2000 in 
protokola k tej konvenciji 2001. 
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Mednarodni sporazumi in obveznosti 

"Notranji" pogodbeni režim s sedanjimi državami članicami 

Na podlagi člena 5 nove države članice pristopajo k sklepom22 in 
sporazumom, sprejetim v okviru Sveta EU, kakor tudi k 
sporazumom med sedanjimi državami članicami, povezanimi z 
delovanjem Unije in njenimi dejavnostmi. 

Ta člen določa tudi obveznost pristopa h konvencijam iz člena 
293 PES23 in k protokolom o razlagi omenjenih konvencij za nove 
države članice ter njihovo zavezo, da bodo v zvezi s tem začele 
prilagoditvena pogajanja s sedanjimi članicami.24 

Pogodbeni režim s tretjimi državami 

člen 6 ureja vprašanja v zvezi s pristopom novih držav članic na 
področju mednarodnih pogodb in konvencij. 

Mednarodni sporazumi ali konvencije, sklenjeni med Skupnostjo 
in tretjimi državami oziroma mednarodnimi organizacijami, ki veljajo 
ali se začasno uporabljajo, so zavezujoči za nove države članice 
(sporazumi v izključni pristojnosti Skupnosti). 

člen določa tudi obveznost novih držav članic, da pristopijo k 
sporazumom, ki so jih sklenile države članice in Skupnost skupaj 
na eni strani ter tretja država na drugi strani (sporazumi v mešani 
pristojnosti). Akt o pristopu predvideva pristop k tem sporazumom 
s sklenitvijo prilagoditvenih protokolov. Pogajanja za sklenitev 
protokolov bo za vse nove države članice po smernicah Sveta 
vodila Komisija. Protokole bo sklenil Svet. Nove države članice 
bodo pridobile iste pravice in obveznosti iz teh sporazumov, kot 
jih imajo sedanje države članice. Sporazumi z državami iz šestega 
odstavka tega člena se do sklenitve protokolov v novih državah 
članicah uporabljajo začasno od dneva pristopa k EU. 

V nadaljevanju šestega člena sledi navajanje nekaterih konkretnih 
mednarodnih sporazumov in način njihove uveljavitve v novih 
državah članicah: 

K Sporazumu o partnerstvu med člani afriške, karibske in 
pacifiške skupine držav na eni strani in ES ter njenimi državami 
članicami na drugi strani (t.i. Cotonou sporazum) nove države 
članice pristopijo samodejno s samim Aktom o pristopu; 

• Nove države članice se zavezujejo pristopiti k Sporazumu o 
Evropskem gospodarskem prostoru; 

a Primer takega sklepa je na primer Sklep 234/2002/ESP J, s katerim so se 
predstavniki vlad v okviru Sveta dogovorili o usodi sredstev v 
raziskovalnem skladu ESPJ in nadaljevanju dejavnosti iz tega naslova 
po ugasnitvi pogodbe o ESPJ. 
293 člen PES ureja pogajanja med državami članicami za sklenitev 
sporazumov, s katerimi bi v korist svojih državljanov zagotovile: varstvo 
oseb ter uresničevanje in varstvo pravic pod enakimi pogoji, kakršne 
posamezna država članica priznava lastnim državljanom; odpravo 
dvojnega obdavčevanja v ES; vzajemno priznavanje družb ali podjetij v 
smislu drugega odstavka 48. člena PES, ohranitve pravne osebnosti pri 
prenosu sedeža iz ene države v drugo in možnost združevanja družb ali 
podjetij, za katere velja zakonodaja različnih držav; poenostavitev 
formalnosti, ki urejajo vzajemno priznavanje in izvrševanje sodb in 
razsodb. 
Nekateri primeri teh sporazumov in konvencij:Rimska konvencija (1980), 
Konvencija med državami članicami Evropskih skupnosti o izvrševanju 
tujih kazenskih sodnih odločb, Konvencija 90/436/EGS o izogibanju 
dvojnega obdavčevanja v zvezi z dobički pridruženih podjetij, itd.. 

Od dneva pristopa začnejo nove države članice uporabljati 
bilateralne sporazume in dogovore o tekstilu, sklenjene med 
ES in tretjimi državami. Podobna ureditev bo veljala za 
sporazume na uvoz jekla in izdelkov iz jekla; 

- ES bo od dneva pristopa upravljala s sporazumi o ribolovu, ki 
so jih nove države članice sklenile s tretjimi državami, pravice 
in obveznosti novih držav članic, ki iz teh sporazumov izhajajo, 
pa ostanejo v obdobju prehodne uporabe nespremenjene; 

- Z dnem pristopa morajo nove države članice odstopiti od 
sporazumov o prosti trgovini. 

Nove države članice se zavežejo sprejeti ustrezne ukrepe za 
prilagoditev svojih stališč v razmerju do mednarodnih organizacij 
in mednarodnih sporazumov, katerih članica oziroma pogodbenica 
je tudi Skupnost ali druge države članice, v skladu s pravicami in 
dolžnostmi, ki bodo izhajale iz članstva v EU. Nove države članice 
bodo morale na dan pristopa ali čimprej po tem dnevu odstopiti od 
sporazumov o ribolovu oziroma izstopiti iz mednarodnih ribolovnih 
organizacij, katerih pogodbenica oziroma članica je tudi ES, razen 
če se članstvo nanaša tudi na zadeve, ki niso povezane z 
ribolovom. 

Ta člen vsebuje tudi obvezo novih držav članic, da bodo 
mednarodne sporazume s tretjimi državami prilagodile 
obveznostim, ki izhajajo iz članstva v EU. Če prilagoditev 
sporazuma ni možna, mora nova država članica od takega 
sporazuma odstopiti v skladu s pogoji, ki so za odstop določeni s 
samim sporazumom25 

Pravna narava določb akta in njihova revizija 

Člen 7 določa, da določbe tega akta ne smejo biti spremenjene, 
razveljavljene in njihovo izvajanje ne sme biti odloženo drugače - 
razen če je drugače predvideno s samim Aktom - kot s postopkom, 
ki ga določajo izvirne pogodbe26, iz česar je med drugim razvidna 
pravna narava pogodb o pristopu, ki se štejejo za primarni vir 
prava. 

V skladu s členom 8 akti, ki so jih sprejele institucije in glede 
katerih so določene prehodne določbe s tem Aktom, ohranijo 
svojo pravno naravo, še posebej pa je določeno, da se še naprej 
uporabljajo postopki za spremembo teh aktov. 

Določbe tega Akta, katerih namen ali učinek je razveljaviti ali 
spremeniti akte, ki so jih sprejele institucije, drugače kot z 
določitvijo prehodnega ukrepa, imajo enako pravno naravo kot 
določbe, ki jih razveljavljajo ali spreminjajo in so podvržene istim 
pravilom kot te določbe (člen 9 Akta). Navedeni določbi poudarjata 
nespremenljivost pravne narave izvedene zakonodaje, ki ostaja 
izvedena, čeprav so njene posamezne določbe spremenjene s 
pogodbami kot primarnimi viri prava. Zgolj način spremembe teh 
aktov ne povzdiguje na raven primarnih virov prava. 

Uporaba izvirnih pogodb in aktov, ki so jih izdale institucije, je kot 
prehodni ukrep podvržena izjemam, predvidenim s tem Aktom 
(člen 10), s čimer je poudarjena začasnost izjemne ureditve. 

x Drugače že 307 člen PES, kot ga je razlagalo Sodišče, vsebuje tako 
obvezo. 

" člen 48 Pogodbe o EU določa, da se po prejemu pobude za revizijo s 
strani držav članic ali Komisije Svet najprej posvetuje z Evropskim 
parlamentom in Komisijo (kadar ta ni pobudnik). Će se Svet odloči, da bi 
obravnaval spremembe, njegov predsednik skliče medvladno konferenco, 
na kateri se odloča s soglasjem vseh držav članic. 
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b. Institucionalne določbe 

Pogodba o Evropski skupnosti, Pogodba EURATOM, Pogodba o 
Evropski uniji ter Pogodba iz Niče določajo temeljni institucionalni 
ustroj in podlago za delovanje najpomembnejših organov Unije. 
Sestavo institucij in organov, morebitne spremembe trajanja man- 
data kot tudi število glasov potrebnih za sprejemanje različnih 
odločitev je potrebno zaradi pridružitve novih držav članic 
ustrezno prilagoditi. Določbe, ki povzemajo dogovore o novi 
institucionalni ureditvi in ki so jih pogodbenice dosegle v pristopnih 
pogajanjih, najdemo v Aktu o pristopu, v Prilogah XVI do XVIII ter 
v Protokolu št. 1 o amandmajih statuta Evropske investicijske 
banke in so podrobneje predstavljene v nadaljevanju. 

Akt o pristopu določa temeljne spremembe, ki so potrebne za 
prilagoditev institucij in organov Unije ob pristopu novih držav 
članic. Tako se bo ob začetku novega mandata Evropskega 
parlamenta 2004-2009 število poslancev skladno z določili 
Pogodbe iz Niče povečalo na 732. V Sloveniji bo izvoljenih 7 
poslancev. Pomembno se spreminja tudi ponderiranje glasov 
posameznih držav članic v okviru Sveta. Od 1. novembra 2004 
bo Svet sprejemal odločitve na predlog Komisije z najmanj 232 
glasovi za, ki jih odda navadna večina članov. V tem sistemu so 
za Slovenijo določeni štirje glasovi. Člen 12 Akta o pristopu določa 
še, da se bo v primerih, ko Svet ne bo odločal na predlog Komisije, 
kvalificirana večina določila z najmanj 232 glasovi za, od 
predpostavki, da sta za glasovali vsaj dve tretjini članov Sveta. 
Pri tem lahko vsak član Sveta zahteva, da se pri sprejetju odločitve 
Sveta s kvalificirano večino preveri, ali države članice, ki tvorijo 
kvalificirano večino, predstavljajo najmanj 62 % celotnega 
prebivalstva Unije. Če se izkaže, da ta pogoj ni bil izpolnjen, se 
zadevna odločitev ne sprejme. V primeru, da 1. maja 2004 k Uniji 
ne bi pristopilo vseh deset držav pristopnic, bo Svet s sklepom 
določil nov način doseganja praga za določitev kvalificirane večine. 

Poleg bistvenih sprememb v okviru Evropskega parlamenta in 
Sveta so podobne prilagoditve potrebne tudi v vseh drugih organih, 
da se s pristopom novih držav članic zagotovi ustrezna 
zastopanost teh držav v posameznih organih. Sam Akt o pristopu 
določa prilagoditve institucij in organov, ustanovljenih z ustanovnimi 
pogodbami, spremembe, ki zadevajo druge organe in telesa, pa 
so večinoma vsebovane v prilogah Akta o pristopu. V Aktu so 
torej določene spremembe v sestavi Sodišča, Sodišča prve 
stopnje, Ekonomsko-socialnega odbora, Odbora regij ter 
Evropske centralne banke. Število sodnikov se bo povečalo za 
deset sodnikov iz novih držav članic, vsaka tri leta pa se bo 
izmenično zamenjalo dvanajst ali trinajst sodnikov. Znotraj 
Ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij se bo prav tako 
povečalo število članov in Slovenija bo v obeh odborih zastopana 
s sedmimi člani. Določbe Akta še predvidevajo povečanje števila 
članov Znanstveno-tehničnega odbora na 39, Svet pa jih bo 
imenoval po posvetovanju s Komisijo. 

Člen 17 določa, da s pristopom ene ali več novih držav članic 
njihove centralne banke postanejo del Evropskega sistema 
centralnih bank (ESCB), vpisani kapital Evropske centralne banke 
(ECB) ter najvišja možna meja zneska deviznih rezerv, ki se 
lahko prenese na ECB, pa se avtomatično povečata. V istem 
členu je določen tudi način izračunavanja teh dveh zneskov. 

Prehodni ukrepi - obdobje od dne pristopa novih držav članic do 
začetka mandata posamezne institucije 
V četrti del Akta o pristopu - Prehodni ukrepi so vključene določbe 
o delovanju institucij in organov v prehodnem obdobju od dneva 
pristopa pa do začetka novih mandatov posameznih institucij. 

V obdobju od dne pristopa do začetka mandata Evropskega 
parlamenta 2004-2009 bodo nove države članice enakopravno 
zastopane pri delu parlamenta, vendar pa bodo nacionalne 
predstavnike za prehodno obdobje imenovali parlamenti teh držav 

izmed svojih članov v skladu s postopki, ki jih določi vsaka država 
posebej. Prehodno obdobje za določanje načina odločanja s 
kvalificirano večino v Svetu je predvideno do 31. oktobra 2004. 
Število glasov za Slovenijo bo 3, za sprejetje odločitev Sveta v 
tem obdobju pa se zahteva najmanj 88 glasov za, kadar se 
sprejemajo na predlog Evropske komisije, in v vseh drugih primerih 
88 glasov za, ki jih oddata najmanj dve tretjini članov. 

Vzpostavitev institucij in organov 
Za potrebe delovanja institucij v okviru razširjene Unije morajo v 
skladu s petim delom Akta o pristopu Evropski parlament, Svet, 
Komisija, Sodišče in Sodišče prve stopnje svoje poslovnike 
prilagoditi pristopu desetih novih držav članic. Nadalje je v Aktu 
določeno tudi, da je potrebno prilagoditve statutov in poslovnikov 
odborov, ustanovljenih z izvirnimi pogodbami, ki so potrebne zaradi 
pristopa, opraviti čim prej po pristopu. 

Vsaka nove država članica ima pravico, da je po pristopu en njen 
državljan član Komisije. Nove člane Komisije imenuje Svet s 
kvalificirano večino ob soglasju predsednika Komisije, njihov 
mandat pa bo potekel hkrati z mandatom trenutne Prodijeve 
Komisije 31. oktobra 2004. Nato bo celotna Komisija imenovana 
na novo. 

Tudi novi sodniki Sodišča in Sodišča prve stopnje bodo imenovani 
z dnem pristopa, vendar pa bo v skladu z načelom delnega 
zamenjevanja sodnikov vsaka tri leta petim sodnikom, ki se jih 
določi z žrebom, mandat potekel že 6. oktobra 2006, ostalim pa 6. 
oktobra 2009. Z dnem pristopa bo svoj šestletni mandat nastopilo 
tudi deset novih članov Računskega sodišča in imenovani bodo 
novi člani Ekonomsko-socialnega odbora ter Odbora regij, vendar 
pa se bo slednjim mandat iztekel hkrati z mandatom članov, ki 
opravljajo funkcijo na, dan pristopa. Mandat sedanjih članov 
Znanstveno-tehničnega odbora se izteče na dan začetka 
veljavnosti Pristopne pogodbe, zaradi tega bo Svet z dnem pristopa 
na novo imenoval vse člane odbora. Za vse ostale nove člane 
odborov, skupin in drugih organov, ki jih ustanavljajo Pogodbe in 
zakonodajalec" ali so našteti v Prilogi XVII", pa bo mandat 
prenehal hkrati z mandatom članov, ki opravljajo funkcijo na dan 
pristopa. Članstvo v odborih, ki so našteti v Prilogi XVIII29, se z 
dnem pristopa v celoti obnovi. 

Protokol št. 1 o amandmajih statuta Evropske investicijske banke 

Ob pristopu novih držav članic le-te postanejo članice Evropske 
investicijske banke (EIB). Zaradi pristopa se bo povečal kapital 
EIB30, saj bodo tudi nove države članice odslej prispevale v skupno 

* Našteti v Prilogi XVI. 
" Odbori in skupine, ki jih ustanovi Komisija: Skupina za podjetniško politiko; 

Znanstveni odbor za omejitve poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem; 
Odbor višjih inšpektorjev za delo; Svetovalni odbor za enake možnosti 
žensk in moških; Odbor na področju dodatnih pokojnin (Pokojninski 
forum); Strokovni odbor za tranzit zemeljskega plina po omrežjih; Strokovni 
odbor za tranzit električne energije po omrežjih; Odbor za ravnanje z 
odpadki; Svetovalni odbor za nadzorovanje in zmanjševanje onesnaževanja 
z olji in drugimi škodljivimi snovmi, izpuščenimi v morje; Svetovalni odbor 
za varstvo živali, ki se uporabljajo v poskusne in druge znanstvene 
namene; Svetovalni odbor za usklajevanje na področju notranjega trga; 
Odbor evropskih regulatornih organov s področja vrednostnih papirjev; 
Odbor za potrošnike; Svetovalni odbor za usklajevanje preprečevanja 
goljufij. 

" Odbor Evropskega socialnega sklada; Svetovalni odbor za poklicno 
usposabljanje; Znanstveni, tehnični in ekonomski odbor za ribištvo; 
Svetovalni odbor za ribištvo in ribogojstvo; Svetovalni odbor za odpiranje 
javnih naročil v Skupnosti; Svetovalni odbor za carine in posredno 
obdavčevanje. 

x 163 727 670 000 EUR. 
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blagajno. Za vsako državo članico je vložek natančno določen in 
za Slovenijo znaša 379 429 000 EUR. V prehodnih določbah 
Protokola je določeno, da bodo nove države članice po pristopu 
v osmih enakih obrokih do 31. marca 2009 vplačale znesek, ki 
ustreza njihovim deležem v kapitalu, vplačanem kot vpisanem 
kapitalu. Za Slovenijo ta znesek znaša 18 971 450 EUR. 

Določbe protokola predvidevajo tudi novo sestavo sveta 
direktorjev in njihovih namestnikov. Šestindvajset članov sveta 
direktorjev imenuje svet guvernerjev za pet let, po enega predlaga 
vsaka država članica in enega Komisija. Šestnajst namestnikov 
direktorjev prav tako imenuje svet guvernerjev na predlog držav 
članic". Svet direktorjev imenuje šest strokovnjakov brez volilne 
pravice, tri kot člane in tri kot namestnike. Če s statutom ni 
določeno drugače, se odločitve sveta direktorjev sprejemajo 
najmanj s tretjino članov s pravico do glasovanja, ki predstavljajo 
vsaj 50% določenega kapitala. Kvalificirana večina zahteva 18 
glasov za in 68% določenega kapitala, potrebni kvorum za 
veljavnost odločitev sveta direktorjev pa določa poslovnik banke. 

Generalni pravobranilci pri Sodišču Evropskih skupnosti 

Skupna izjava interpretativne narave, ki so jo podali pooblaščenci 
sedanjih in prihodnjih držav članic, določa, da se lahko Svet na 
zahtevo Sodišča soglasno odloči za povečanje sedanjega števila 
generalnih pravobranilcev (8) pri Sodišču. Če bo sodišče ocenilo, 
da to ni smotrno in zahteve ne bo postavilo, bodo nove države 
članice vključene v obstoječi sistem za njihovo imenovanje. 

c. Proračunske določbe 

V četrtem delu Akta o pristopu se v naslovu I poleg institucionalnih 
določb (glejzgoraj, III., 2., b.) in določb, kise nanašajo na ureditev 
prehoda financiranja od instrumentov predpristopne pomoči, 
nahajajo tudi določbe, ki urejajo začasne ukrepe na proračunskem 
področju. 

Prihodke proračuna EU predstavljajo naslednji viri, imenovani 
tudi lastna sredstva Skupnosti: 
(1) tradicionalna lastna sredstva: 

(s) dajatve skupne carinske tarife in druge dajatve - kamor sodijo 
carine in antidumpinške ter druge uvozne dajatve na podlagi 
skupne carinske tarife EU na uvoz proizvodov iz tretjih držav; 
prelevmanske dajatve na uvoz kmetijskih proizvodov iz tretjih 
držav v skladu s Skupno kmetijsko politiko: in 
(b) prelevmanske dajatve za sladkor, isoglukozo in inulin, ki so 
dajatve proizvajalcev v sektorju sladkorja in se tudi uporabljajo 
za pokrivanje izdatkov v tem sektorju; 

(2) sredstva na osnovi davka na dodano vrednost (DDV vir); 

(3) sredstva na osnovi bruto nacionalnega dohodka (BND vir). 

Omeniti je treba tudi popravek v korist Velike Britanije (»popravek 
Proračunskega neravnovesja v dobro Združenega kraljestva«), 
ki vpliva na njeno proračunsko neravnovesje v razmerju do 
proračuna EU in sicer tako, da zmanjšuje (približno za 1/3) njeno 

Po dva namestnika predlagajo Nemčija, Francija, Italija in Velika Britanija, 
enega v medsebojnem soglasju Španija in Portugalska, enega Belgija, 
Luksemburg in Nizozemska, enega Danska, Grčija in Irska, enega Avstrija, 
Finska in Švedska ter tri v medsebojnem soglasju nove države članice 
(Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Malta, Madžarska, Poljska, 
Slovaška in Slovenija). 

obveznost plačila prispevkov iz DDV vira in BND vira. Popravek 
v korist Velike Britanije plačujejo vse države članice razen Velike 
Britanije. Na ravni EU ta popravek ne predstavlja prihodka 
proračuna EU, saj se prispevki držav članic v ta namen pobotajo 
s prejemkom Velike Britanije. 

Ker bodo nove države članice pristopile k EU 1. maja 2004, določa 
člen 27, da v proračun EU za leto 2004 vplačajo le 2/3 letnih 
obveznosti do proračuna EU iz naslova DDV vira, BND vira in 
popravka v korist Velike Britanije. 

Člen 28 določa, da bo splošni proračun EU za leto 2004 veljal za 
sedanjih 15 držav članic od začetka leta 2004 do konca aprila 
istega leta. Rebalans proračuna EU za leto 2004 pa bo namenjen 
(predvidoma) 25 državam članicam in bo veljal od prvega maja 
do konca leta 2004. 

V členu 29 so določene začasne proračunske kompenzacije, ki 
se vsak prvi delavnik v mesecu nakažejo na račun štirih držav 
pristopnic, med njimi Slovenije. Slovenija bo iz tega naslova v 
obdobju od pristopa do konca leta 2006 prejela 131.4 milijone 
evrov v cenah iz leta 1999 (približno 30.7 milijard tolarjev). Začasne 
proračunske kompenzacije so bile v pogajanjih dogovorjene kot 
način, s katerim bi preprečili, da bi katerakoli izmed držav pristopnic 
po pristopu k EU imela slabši neto proračunski položaj (v odnosu 
do EU proračuna) kot eno leto pred pristopom. 

Poleg mehanizma začasnih proračunskih kompenzacij, ki je bil 
ustvarjen predvsem za naslavljanje težav relativno "bogatejših" 
držav pristopnic, so v členu 30 določena posebna povračila za 
krepitev denarnega toka, s katerimi se poskuša nasloviti možnost 
vzroka poslabšanja neto proračunskega položaja držav pristopnic 
zaradi časovnega zamika med odobrenimi in dejanskimi plačili. 
Slovenija bo na podlagi tega člena vsak prvi delavnik v mesecu 
dobila sredstva iz proračuna EU, katerih skupni obseg do konca 
leta 2006 znaša 101.1 milijona evrov v cenah iz leta 1999 (približno 
23.6 milijard tolarjev). 

V členu 31 so določeni zneski, ki jih morajo v Raziskovalni sklad 
za premog in jeklo vplačati tiste države članice, ki bodo v njem 
sodelovale. Slovenija mora štirih letnih obrokih z začetkom v letu 
2006 plačati skupaj 2, 36 milijonov evrov v cenah iz leta 1999. 

Člena 32 In 33 urejata prenehanje prevzemanja finančnih 
obveznosti v okviru predpristopnih programov ter urejata prehodni 
režim. 

V členu 34 je za nove države članice določeno nadaljevanje 
prejemanja sredstev za razvoj in krepitev upravne usposobljenosti 
do konca leta 2006. Slovenija bo v obdobju 2004 ■ 2006 
predvidoma prejela med 2 in 3 milijonov EUR (v tekočih cenah) 
na letni ravni. 

V členu 35 je urejen schengenski vir za pomoč upravičenim 
državam članicam pri financiranju ukrepov na novih zunanjih mejah 
Unije. Ta vir predstavlja eno od konceptualnih novosti, ki jih je v 
finančni del pogajanj med EU in državami kandidatkami vnesla 
Slovenija. Slovenija bo do konca tega proračunskega obdobja iz 
te postavke upravičena do približno 107 milijonov evrov po cenah 
iz leta 1999. Ohranitev proračunskih postavk za vzdrževanje 
zunanje meje, do katerih bodo upravičene tiste države, ki si delijo 
mejo z nečianicami, tudi v prihodnje, se zdi verjetna v luči vizije 
solidarnostne komponente razvoja območja svobode varnosti in 
pravice kot jo je poudaril vrh v Solunu3'. 

32 Glej sklepe predsedstva iz vrha v Solunu, 22. in 23. odstavek. 
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Odstavek 15 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 6. maja 1999 
med drugim določa, da mora Komisija vsako leto, ko pripravi 
osnutek proračuna EU za naslednje leto (t+1), pripraviti tudi 
preračun osnovnih kategorij finančne perspektive iz stalnih cen v 
tekoče cene. Gre za prilagoditev tehnične narave, pri kateri 
Komisija upošteva zadnje dejanske podatke in napovedi, ki so ji 
na voljo. Člen 36 določa veljavnost tega predpisa tudi za zneske 
iz prej naštetih členov. 

d. Zaščitni ukrepi 

V okviru začasnih določb se nahajajo tudi določbe o treh splošno 
veljavnih zaščitnih klavzulah.» Člen 37 vsebuje določbe o splošni 
gospodarski zaščitni klavzuli, člen 38 o posebni zaščitni klavzuli 
za notranji trg", posebno zaščitno klavzulo za področje 
pravosodja in notranjih zadev pa ureja člen 39. 

e. Uporaba aktov institucij 

Pod tem naslovom je poleg zgoraj obrazloženih členov 53 in 54 
(glej III, 2, a) treba posebej opozoriti na določbe členov 55 in 57. 

Člen 55 zapolnjuje formalno praznino, ki bi lahko nastala glede 
aktov institucij, sprejetih v navedenem obdobju. Za vse akte, 
sprejete prej, so namreč veljala pogajalska načela - države 
kandidatke so jih preučile, ocenile, ali so sposobne za njihovo 
izvajanje, in se v primeru negativne ocene o njih pogajale z EU. 
Ker je bilo treba v neki točki časovno zamejiti vsebino, o kateri 
potekajo pogajanja, je bil dogovorjen datum 1. november2002. Pri 
predpisih, sprejetih po 16. aprilu 2003 pa imajo vse države 
pristopnice pravico sodelovanja v t.i. postopku sodelovanja in 
obveščanja. S to določbo je bila določena pravna podlaga za 
sprejem prehodnih ukrepov, če bi države pristopnice naknadno 
ugotovile, da jim izvajanje predpisov, sprejetih v omenjenem 
časovnem intervalu, predstavlja utemeljene težave. 

S členom 57 je podana pravna podlaga in postopek za spremembe 
aktov institucij, ki se izkažejo za potrebne, pa niso predvidene že 
v Aktu o pristopu. 

V členu 58 je določeno, da se vsa besedila aktov institucij in 
Evropske centralne banke objavijo v Uradnem listu Evropske 
unije v jezikih držav pristopnicah, če so še veljavna in če so bila 
objavljena v sedanjih jezikih. Besedila pripravijo Svet, Komisija in 
ECB. Določba odraža načelo pravne varnosti in načelo 
enakopravnosti uradnih jezikov v EU, v skladu s katerima morajo 
biti vsi obvezujoči predpisi pred veljavo objavljeni v vseh uradnih 
jezikih. 

f. Končne določbe 

V 60. členu je določeno, da so Priloge, Dodatki k prilogam in 
Protokoli, ki so priloženi aktu, njegov sestavni del. 

61. člen zavezuje depozitarja, da pristopnicam izroči overjeno 
kopijo pogodb, na katerih temelji Unija, z vsemi njihovimi 
spremembami in dopolnitvami, vključno dosedanjimi pogodbami 
o pristopu, v dosedanjih jezikih Unije. Drugi odstavek tega člena 
pa določa, da se besedila teh pogodb (ta t. im. primarna 
zakonodaja formalno sicer ni sestavni del pogodbe o pristopu, 
vendar jo bo Republika Slovenija prevzela ob pristopu pod pogoji 
in na način, kot ga določa akt o pogojih pristopa) v jezikih pristopnic 
priložijo aktu o pristopu ter so verodostojna pod enakimi pogoji 
kakor njihova besedila v sedanjih jezikih. 

3. Priloge 

a. Priloga I 

Priloga I vsebuje seznam določb schengenskega pravnega reda 
in aktov, ki na njem temeljijo oziroma so z njim povezani in bodo v 
novih državah članicah veljavne od dne pristopa. 

b. Priloga II 

Priloga II obsega konkretne dopolnitve posameznih aktov 
Skupnosti. Gre za t.i. tehnične prilagoditve aktov institucij oziroma 
sezname sprememb predpisov, ki jih je potrebno zaradi pristopa 
novih držav članic dopolniti ali spremeniti. Večinoma te dopolnitve 
predstavljajo vsebinsko nesporne spremembe, ki zgolj 
zagotavljajo tehnično ažurnost aktov, vendar pa so med njimi tudi 
vsebinske prilagoditve, ki zahtevajo aktivno ravnanje vseh ali le 
posameznih držav pristopnic. Prilagoditve in dopolnitve so v prilogi 
navedene po pogajalskih poglavjih35, za vsako uredbo, direktivo, 
odločbo in sklep posebej. Člen 20 Akta o pristopu določa, da se 
akti našteti v Prilogi II prilagodijo kot je navedeno v sami prilogi. 

Glede na njihovo naravo lahko prilagoditve iz Priloge II razdelimo 
v tri sklope, v tehnične prilagoditve v ožjem pomenu, v ukrepe 
prehodne (začasne narave) in na ukrepe trajne narave. 

(I.) Tehnične prilagoditve v ožjem pomenu 

V prvo skupino lahko uvrstimo t.i. prave tehnične prilagoditve, ki 
ne predstavljajo zahtevnejšega prilagajanja aktov, temveč le 
tehnične dopolnitve in spremembe, ki so potrebne zaradi pristopa 
novih držav k Uniji. Takih prilagoditev je v Prilogi II največ, najbolj 
značilne med njimi pa so: 

vstavljanje ustreznih izrazov v jezikih držav pristopnic (npr. v 
poglavju 1 - Prosti pretok blaga, točka K. Kemikalije, se v 
Prilogi Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov 
in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in 
označevanjem nevarnih snovi nadomesti seznam kemijskih 
elementov z novim seznamom, v katerega so vključeni tudi 
kemijski elementi v jezikih držav pristopnic; v poglavju 12 - 
Energetika, B. Energijsko označevanje, so dodani prevodi 
energijskih nalepk v jezikih držav prestopnic); 

33 Poleg teh najdemo zaščitne klavzule po posameznih državah in sektorjih 
tudi v posameznih prilogah, ki urejajo prehodne ukrepe za posamezne 
države. Za Slovenijo sta to na primer zaščitna klavzula na področju 
prostega pretoka delavcev in zaščitna klavzula na področju prostega 
pretoka kapitala - trg nepremičnin. 

34 Glej tudi Izjavo o tej klavzuli, ki jo je pripravila Slovenija in so se ji 
pridružile tudi nekatere druge države pristopnice, IV. a., spodaj. 

x 1. Prosti pretok blaga. 2. Prosto gibanje oseb, 3. Svoboda opravljanja 
storitev, 4. Pravo družb, 5. Politika konkurence, 6. Kmetijstvo, 7. Ribištvo, 
8. Prometna politika, 9. Obdavčevanje, 10. Statistika, 11. Socialna politika 
in zaposlovanje, 12. Energetika, 13. Mala in srednja podjetja, 14. 
Izobraževanje in usposabljanje, 15. Regionalna politika in usklajevanje 
strukturnih instrumentov, 16. Okolje, 17. Varstvo potrošnikov in zdravja, 
18. Sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev, 19. Carinska 
unija, 20. Zunanji odnosi, 21. Skupna zunanja in varnostna politika, 22. 
Institucije. 
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v nekatere akte je treba vključiti tudi imena držav pristopnic 
(npr. v poglavju 2 - Prosto gibanje oseb, točka B. Prosto 
gibanje delavcev, se v Prilogi Direktive Sveta št. 68/360/EGS 
o odpravi omejitev gibanja in prebivanja v Skupnosti za 
delavce držav članic in za njihove družine ustrezno dodajo 
izrazi "češko, estonsko, ciprsko, latvijsko, litvansko, 
madžarsko, malteško, poljsko, slovensko in slovaško 
ozemlje"); 

vstaviti je treba nove sezname kod držav članic, saj se zaradi 
pristopa novih držav spremeni vrstni red nacionalnih kod 
(npr. v poglavju 1 - Prosti pretok blaga, točka A. Motorna 
vozila, se v Prilogi VIII Direktive Sveta 70/156/EGS 1970 o 
približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih 
in priklopnih vozil vstavi nov seznam: "1 za Nemčijo; 2 za 
Francijo; 3 za Italijo; 4 za Nizozemsko; 5 za Švedsko; 6 za 
Belgijo; 7 za Madžarsko; 8 za Češko; 9 za Španijo; 11 za 
Združeno kraljestvo; 12 za Avstrijo; 13 za Luksemburg; 17 za 
Finsko; 18 za Dansko; 20 za Poljsko; 21 za Portugalsko; 23 
za Grčijo; 24 za Irsko; 26 za Slovenijo; 27 za Slovaško; 29 za 
Estonijo; 32 za Latvijo; 36 za Litvo; CYza Ciper; MTza Malto."); 

ponekod je treba imenovati ustrezne institucije novih držav 
članic, ki bodo z dnem pristopa prevzele določene pristojnosti 
(npr. v poglavju 20 - Zunanji odnosi je v Dodatku 2 Priloge k 
Uredbi Komisije št. 3168/94 o uvedbi uvoznega dovoljenja za 
tekstilne izdelke iz tretjih držav kot pristojni nacionalni organ 
za izdajanje uvoznih dovoljenj navedeno slovensko 
Ministrstvo za gospodarstvo); 

dodani so ustrezni podatki o državah pristopnicah, ki jih je 
potrebno vključiti v sezname posameznih aktov, da bi se 
zagotovila pravilna uporaba zadevnega akta (npr. v poglavju 
10 - Statistika se v Prilogo Uredbe Sveta št. 357/79 o statističnih 
raziskovanjih vinogradov vnesejo seznami vinorodnih okolišev 
držav pristopnic, za Slovenijo: 1. Ijutomersko-ormoški vinorodni 
okoliš, 2. mariborski vinorodni okoliš, 3. radgonsko-kapelski 
vinorodni okoliš, 4. šmarsko-virštajnski vinorodni okoliš, 5. 
vinorodni okoliš Haloze, 6. prekmurski vinorodni okoliš, 7. 
vinorodni okoliš Srednje Slovenske gorice, 8. bizeljsko- 
sremiški vinorodni okoliš, 9. vinorodni okoliš'Bela krajina, 10. 
vinorodni okoliš Dolenjska, 11. koprski vinorodni okoliš, 12. 
vinorodni okoliš Goriška Brda, 13. vinorodni okoliš Kras, 14. 
vinorodni okoliš Vipavska dolina); 

• zaradi pristopa novih držav je potrebno povečati število članov 
v določenih organih, odborih in telesih, v katerih je predvideno 
zastopanje vseh držav članic. Tako se bo število članov v 
Odboru za varnost v rudnikih z dnem pristopa sorazmerno 
povečalo s šestdeset na sto (poglavje 11 • Socialna politika in 
zaposlovanje, Odločba Sveta ministrov (ESPJ) z dne 9. julija 
1957 o mandatu in poslovniku Odbora za varnost v rudnikih). 

(ii.) Prehodni ukrepi 

V drugo skupino sodijo ukrepi prehodne narave. Te določbe 
zagotavljajo državam prestopnicam olajšano usklajevanje svojega 
pravnega sistema s pravnim redom Skupnosti na določenih 
področjih. Prehodni ukrepi iz Priloge II so dvojne narave: 

(3) kratkotrajni ukrepi prehodne narave, ki določajo le kratek rok 
po pristopu, v katerem morajo države pristopnice uskladiti 
svojo zakonodajo z evropsko. Nove države članice bodo 
tako imele na voljo šest mesecev, da sporazume med podjetji 
in usklajena ravnanja iz 81. člena Pogodbe ES uskladijo z 
določbami uredb, navedenih v poglavju 5 • Politika konkurence. 
V enakem obdobju morajo nove države članice ustanoviti 

nacionalni odbor za potrebe izvedbe Uredbe Sveta št. 79/65/ 
EGS o vzpostavitvi mreže za zbiranje knjigovodskih podatkov 
o dohodkih in gospodarskem poslovanju kmetijskih 
gospodarstev v Evropski gospodarski skupnosti (poglavje 6 
- Kmetijstvo, A. Kmetijska zakonodaja); 

(b) drugo vrsto prehodnih ukrepov predstavljajo prehodna 
obdobja, ki so bila zaradi vsebinske povezave uvrščena v 
Prilogo II. Primer takega ukrepa je enoletno prehodno obdobje 
za Slovenijo na področju mleka in mlečnih izdelkov v delu, ki 
se nanaša na razdelitev mlečnih referenčnih količin po 
posameznih rejcih (poglavje 6- Kmetijstvo, A. Kmetijska 
zakonodaja, Uredba Sveta (EGS) št. 3950/92 o uvedbi 
dodatnega prelevmana v sektorju za mleko in mlečne izdelke). 
V poglavju 1 - Prosti pretok blaga, točka J. Živila, je za Estonijo 
določeno prehodno obdobje do 31. decembra 2006 za trženje 
rib iz baltske regije. V tem obdobju lahko torej Komisija Estoniji 
dovoli dajati na trg ribe s poreklom iz baltske regije, namenjene 
za porabo na njenem ozemlju, z višjimi ravnmi dioksina od 
predpisanih (izjema od Uredbe Komisije (ES) št. 466/2001 o 
določitvi mejnih vrednosti nekaterih kontaminatov v živilih). 

(ii i.) Ukrepi trajne narave 

Zadnjo skupino ukrepov iz Priloge II predstavljajo trajne izjeme, 
določene za neomejen čas, ponavadi potrebne zaradi prilagoditve 
predpisov na posebne razmere in specifičnih značilnosti v državah 
pristopnicah, ki jih veljavni predpisi niso mogli upoštevati, ko so 
bili pripravljeni. Tako so nekateri pogajalski dogovori vsebovani 
tudi v tej prilogi. Primer je trajno veljavna izjema za vino cviček. 
Dolenjska kakovostna vina, ki imajo po slovenskih predpisih lahko 
naziv Cviček PTP (priznano tradicionalno poimenovanje), imajo 
nižji volumen alkohola kot je sicer najnižja meja, ki jo imajo lahko 
kakovostno vina s priznanim geografskim poreklom v skladu s 
predpisi EU. Dogovor v pogajanjih je izražen kot tehnična 
prilagoditev točke(5) Dela F Priloge VI Uredbe Sveta 1493/1999 
(Priloga II, str. 1242). Tako se v Sloveniji lahko še naprej proizvaja, 
prodaja in pije tradicionalno vino cviček, ki sicer ne ustreza 
predpisom ES. 

V nadaljevanju je podrobneje razčlenjena Priloga II: 

1. PROSTI PRETOK BLAGA 
A. MOTORNA VOZILA 

v sezname je potrebno dodati imena novih držav članic 
• vstavljanje kod držav članic (zaradi pristopa novih držav 

članic se spremeni vrstni red nacionalnih kod držav) 
■ vstavljanje izrazov v jezikih držav pristopnic 
B. GNOJILA 

v sezname je potrebno dodati imena novih držav članic 
C. KOZMETIČNI PROIZVODI 

v sezname je potrebno dodati imena novih držav članic 
D. ZAKONSKO MEROSLOVJE IN PREDPAKIRANJE 
■ vstavljanje oznak novih držav članic 

vstavljanje izrazov v jezikih držav pristopnic 
E. TLAČNE POSODE 
• vstavljanje oznak novih držav članic 
F. TEKSTIL IN OBUTEV 

vstavljanje izrazov v jezikih držav pristopnic 
G. STEKLO 
- vstavljanje izrazov v jezikih držav pristopnic 
H. HORIZONTALNI IN PROCESNI UKREPI 

vstavljanje izrazov v jezikih držav pristopnic 
- imenovanje ustreznih institucij novih držav članic 
I. JAVNA NAROČILA 
- imenovanje ustreznih institucij posameznih držav 

pristopnic 
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J. ŽIVILA 
vstavljanje izrazov v jezikih držav pristopnic 

■ Estonija - prehodno obdobje do 31.12.2006 (dajanje na 
trg ribe s poreklom iz baltske regije z višjirfli ravnmi dioksina 
od predpisanih - z dovoljenjem Komisije) 

K. KEMIKALIJE 
■ vstavljanje izrazov v jezikih držav članic 

2. PROSTO GIBANJE OSEB 
A. SOCIALNA VARNOST 

dopolnjevanje seznama bilateralnih sporazumov 
dodajanje ustreznih nacionalnih ureditev, sistemov 
(predpisov) v seznam 

- imenovanje ustreznih institucij posameznih držav 
pristopnic 

B. PROSTO GIBANJE DELAVCEV 
v sezname je potrebno dodati imena novih držav članic 

C. VZAJEMNO PRIZNAVANJE POKLICNIH KVALIFIKACIJ 
dopolnjevanje seznama poklicev in predpisane izobrazbe 
za vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij 

D. DRŽAVLJANSKE PRAVICE 

3. SVOBODA OPRAVLJANJA STORITEV 

4. PRAVO DRUŽB 
A. PRAVO DRUŽB 
B. RAČUNOVODSKI STANDARDI 
C. PRAVICE INDUSTRIJSKE LASTNINE 

Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o blagovni 
znamki Skupnosti se dopolni z novim 142 a členom. S tem členom 
se določa razširitev znamk Skupnosti na ozemlje novih članic, 
obravnavo prijav znamk Skupnosti na dan pristopa, pogoje za 
vložitev ugovora zoper znamke Skupnosti registrirane 6 mesecev 
pred dnevom pristopa novih članic, uporabo določb o ničnosti za 
znamke razširjene na ozemlje novih članic ter pogoje za prepoved 
uporabe znamk Skupnosti razširjenih na ozemlje novih članic. 

Z dnem pristopa se bodo na ozemlje RS razširile vse registrirane 
ali prijavljene znamke Skupnosti. Prijavljene znamke Skupnosti 
na dan pristopa ni mogoče zavrniti na podlagi absolutnih razlogov 
iz prvega odstavka 7. člena, če so se le ti začeli uporabljati zgolj 
zaradi pristopa novih članic. Za prijave znamke Skupnosti, vložene 
v 6 mesecih pred pristopom, se sme vložiti ugovor na podlagi 
prejšnje znamke ali druge prejšnje pravice iz 8. člena uredbe pod 
pogojem, da je bila pridobljena v dobri veri ter je datum vložitve ali 
kjer je to ustrezno, datum prednostne pravice ali datum prejšnje 
znamke aH druge prejšnje pravice na ozemlju nove članice, pred 
datumom vložitve ali kjer je to ustrezno pred datumom prednostne 
pravice znamke Skupnosti, za katero je bila vložena prijava. 
Znamke Skupnosti, razširjene na ozemlje novih članic, se ne 
sme razglasiti za nično, če so se razlogi za ničnost začeli uporabljati 
zgolj zaradi pristopa novih članic ter če je bila prejšnja nacionalna 
pravica v npvi državi registrirana ali je bila zanjo vložena prijava 
ali je bila pridobljena pred dnem pristopa (prvi in drugi odstavek 
52. člena uredbe). Uporaba znamke Skupnosti se sme 
prepovedati skladno s 106. in 107 členom uredbe, če je bila prejšnja 
znamka ali druga prejšnja pravica registrirana ali je bila zanjo 
vložena prijava v dobri veri pred dnem pristopa te države, ali kjer 
je to ustrezno ima datum prednostne pravice, ki je pred dnem 
pristopa RS. 

- postopek za pridobitev dodatnega varstvenega certifikata 

Uredba Sveta (EGS) št. 1768/92 o dodatnem varstvenem 
certifikatu za zdravila je dopolnjena z novim 19.a in 20. členom. V 
točki (I) je za Republiko Slovenijo določeno, da se za zdravila 
varovana s osnovnim patentom in za katera je bila prva odobritev 

za promet z zdravilom v RS pridobljena pred dnevom pristopa, 
sme podeliti certifikat ob pogoju, da je vložena v 6 mesecih od 
dneva pristopa. To se nanaša tudi na primere iz prvega odstavka 
7. člena uredbe, kjer je rok, po katerem se mora prijava za certifikat 
vložiti v roku 6 mesecev od dneva odobritve, že potekel. Določbe 
te uredbe se ne bodo uporabljale za certifikate podeljene po 
nacionalnih predpisih. 

Uredba Sveta (ES) št. 1610/96 o dodatnem varstvenem certifikatu 
za fitofarmacevstka sredstva je dopolnjena z novim 19.a in 20. 
členom. V točki (i) je za Republiko Slovenijo določeno, da se za 
zdravila varovana s osnovnim patentom in za katera je bila prva 
odobritev za promet s fitofarmacevtskim sredstvom pred dnevom 
pristopa, sme podeliti certifikat ob pogoju, da je vložena v 6 mesecih 
od dneva pristopa. To se nanaša tudi na primere iz prvega odstavka 
7. člena uredbe, kjer je rok, po katerem mora prijava za certifikat 
vložiti v roku 6 mesecev od dneva odobritve, že potekel. Določbe 
te uredbe se ne bodo uporabljale za certifikate podeljene po 
nacionalnih predpisih. 

- postopek za pridobitev modela Skupnosti 

Uredba Sveta (ES) št. 6/2002 z dne 12. decembra 2001 o modelih 
Skupnosti se dopolni z novim 110. a členom. S tem členom se 
določa razširitev modelov Skupnosti na ozemlje novih članic, 
razloge zaradi katerih ni mogoče zavrniti prijave modela 
Skupnosti, ničnost modela Skupnosti ter status neregistriranih 
modelov. 

Z dnem pristopa se bodo na ozemlje RS razširili vse registrirani 
ali prijavljeni modeli Skupnosti. Prijave za registracijo modela 
Skupnosti ni mogoče zavrniti iz razlogov iz 47. člena uredbe (ne 
izpolnjuje definicije modela ter nasprotuje javnemu redu ali 
sprejetim načelom morale), če so se le ti začeli uporabljati zgolj 
zaradi pristopa novih članic. Model Skupnosti razširjen na ozemlje 
novih članic se ne sme razglasiti za ničnega v skladu s prvim 
odstavkom 25. člena uredbe, če so se razlogi za ničnost začeli 
uporabljati zgolj zaradi pristopa novih članic. Prijavitelj ali imetnik 
prejšnje pravice v novi državi članice lahko nasprotuje uporabi 
modela Skupnosti iz nekaterih razlogov iz prvega odstavka 25. 
člena ob pogoju, da je bilo prijava vložena ali pridobljena v dobri 
veri pred pristopom. Določbe o razširitvi, ničnosti in nasprotovanju 
uporabe se uporabljajo tudi za neregistrirane modele, pri čemer 
model Skupnosti, ki ni bil objavljen na ozemlju Skupnosti, ne uživa 
varstva kot neregistriran model Skupnosti. 

5. POLITIKA KONKURENCE 
- v šestih mesecih po pristopu morajo nove države članice 
uskladiti sporazume in usklajena ravnanja iz 81. člena PES z 
določbami navedenih uredb s področja konkurence 

6. KMETIJSTVO 
A. KMETIJSKA ZAKONODAJA 
- ustanovitev nacionalnih odborov v novih državah članicah 
v šestih mesecih po pristopu 
- določitev zajamčenih proizvodnih kvot (za mleko, sladkor, 
krompirjev škrob) in referenčnih količin (za poljščine, goveje 
meso, ovčje in kozje meso, oljčno olje, konopljo, lan, posušeno 
krmo, riž, banane) za nove države članice 
- določitev splošnih pravil za opredelitev, opis in predstavitev 
žganih pijač (Palinka • dovoljeno le madžarsko poreklo, 
zivania - Ciper, poljska vodka...) 
- prehodno obdobje do 1. julija 2006 za označevanje in 
oglaševanje kmetijskih izdelkov blagovne znamke z oznako 
"ekološki", če je bila prijava za registracijo blagovne znamke 
vložena pred 1.5.2004 in se znamka pojavlja skupaj z jasno, 
vidno in lahko berljivo navedbo, da izdelki niso proizvedeni v 
skladu s postopkom ekološke proizvodnje kot ga predpisuje 
Uredba Sveta (EGS) št. 2092/91 
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- obveznost objave določenih podatkov v šestih mesecih po 
pristopu 
- enoletno prehodno obdobje za Slovenijo na področju mleka 
in mlečnih izdelkov v delu, ki se nanaša na razdelitev mlečnih 
kvot po posameznih rejcih, prav tako enoletno prehodno 
obdobje za razdelitev pravic do premij za krave dojilje in do 
premij za ovce in koze na posamezne rejce 
- določbe o neposrednih plačilih 
- določba o cvičku 

B. VETERINARSKA IN FITOSANITARNA ZAKONODAJA 

7. RIBIŠTVO 

8. PROMETNA POLITIKA 
A. NOTRANJI PROMET 
B. POMORSKI PROMET 
C. CESTNI PROMET 
D. ŽELEZNIŠKI PROMET 
E. PREVOZ PO CELINSKIH PLOVNIH POTEH 
F. VSEEEVROPSKO PROMETNO OMREŽJE 
G. ZRAČNI PROMET 

9. OBDAVČEVANJE 

10. STATISTIKA 
- dodani seznami vinorodnih okolišev držav pristopnic 
■ določitev NUTS regij v državah pristopnicah 
- opredelitev ekonomskega ozemlja posameznih držav 
pristopnic za potrebe statistične analize pridelave žit 

11. SOCIALNA POLITIKA IN ZAPOSLOVANJE 
- spremenjeno število članov v posameznih odborih (npr. 
Odbor za varnost v rudnikih, Svetovalni odbor za varnost, 
higieno in varovanje zdravja pri delu, Evropska fundacija za 
zboljšanje življenjskih in delovnih razmer...) zaradi pristopa 
novih držav 

12. ENERGETIKA 
A. SPLOŠNO 
B. ENERGIJSKO OZNAČEVANJE 
- prevodi energijskih nalepk za hladilnike, klimatske naprav, 
pralne stroje... v jezike držav pristopnic 

13. MALA IN SREDNJA PODJETJA 

14. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 

15. REGIONALNA POLITIKA IN USKLAJEVANJE 
STRUKTURNIH INSTRUMENTOV 
- od dne pristopa do 31.12.2006 bodo nove države članice 
upravičene do pomoči iz Kohezijskega in strukturnih skladov, 
podrobnosti in deleži so natančneje določeni v tej točki 

16. OKOLJE 
A. RAVNANJE Z ODPADKI 
B. KAKOVOST VODE 
- dopolnitev seznama vzorčevalnih ali merilnih postaj za 
namene ocenjevanja kakovosti površinskih sladkih voda 

17. VARSTVO POTROŠNIKOV IN ZDRAVJA 

18. SODELOVANJE NA PODROČJU PRAVOSODJA IN 
NOTRANJIH ZADEV 
A. PRAVOSODNO SODELOVANJE V CIVILNIH IN 
GOSPODARSKIH ZADEVAH 
- dopolnitev seznamov bilateralnih sporazumov o vzajemnem 
priznavanju in izvrševanju sodnih in drugih odločb 

- dodani so izrazi postopkov pred državnimi organi ter uradnih 
oseb in državnih organov v jezikih držav pristopnic 
B. VIZUMSKA POLITIKA 
C. ZUNANJE MEJE 
- dopolnitev seznamov mejnih prehodov posameznih držav 
pristopnic 
- dodani formati diplomatskih izkaznic posameznih držav 
pristopnic 

19. CARINSKA UNIJA 
A. TEHNIČNE PRILAGODITVE CARINSKEGA ZAKONIKA 
IN IZVEDBENIH PREDPISOV 
- dodani prevodi posameznih izrazov in stavkov 
B. DRUGE TEHNIČNE PRILAGODITVE 

20. ZUNANJI ODNOSI 
- dodani kontaktni podatki pristojnih nacionalnih organov 

21. SKUPNA ZUNANJA IN VARNOSTNA POLITIKA 

22. INSTITUCIJE 
- podan je nov seznam vseh uradnih jezikov Skupnosti. 

c. Priloga III 

V Prilogi III so navedene prilagoditve aktov institucij EU, ki se 
oblikujejo v skladu s smernicami iz te priloge. Gre torej za ukrepe, 
ki jih morajo sprejeti institucije EU (Svet, Komisija, Stalni odbor za 
statistiko kmetijstva) zaradi pristopa novih držav članic v večini 
primerov najkasneje do dne pristopa v skladu s postopkom 
določenim v členu 57 Akta o pristopu. Tako bo Komisija na področju 
vzajemnega priznavanja poklicnih kvalifikacij, kjer je to potrebno, 
v priloge direktive o splošnemu sistemu priznavanja strokovne 
izobrazbe in usposabljanja vstavila določene izobraževalne 
programe, ki se izvajajo na ozemljih novih držav članic. Na 
področju kmetijske zakonodaje mora Komisija do dne pristopa 
sprejeti odločitev o spremembi uredbe o ureditvi trga za vino in s 
tem določiti maksimalno vsebnost hlapne kisline v madžarskih 
kakovostnih vinih, na področju veterinarske zakonodaje pa priznati 
status novih držav članic v zvezi z določenimi boleznimi živali 
(npr. tuberkuloza pri govedu ipd.). V poglavju ribištvo Svet pred 
dnem pristopa Malte sprejme potrebne ohranitvene ukrepe za 
zaščito malteškega ribolova ter za ohranitev ribolovnih virov v 
Riškem zalivu v skladu s smernicami, navedenimi v Prilogi III. 

Poleg navedenih primerov ukrepi zajemajo še področji statistike 
ter regionalne politike in usklajevanja strukturnih instrumentov. 
Potrebna bo namreč prilagoditev standardnih kod in pravil za 
transkripcijo podatkov določenih statističnih raziskovanj ob 
upoštevanju pristopa novih držav članic, bistveno za vse države 
pristopnice pa bo seveda sestava seznamov območij novih držav, 
ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pomoči iz Strukturnih skladov 
za obdobje od dne pristopa do 2006, ki ga bo v najkrajšem času 
po pristopu pripravila Komisija. 

d. Priloga IV 

Priloga IV zajema trajne ukrepe, na podlagi katerih nove države 
članice odstopajo od nekaterih določb določenih aktov EU. Za 
razliko od ukrepov iz Priloge III k Aktu o pristopu odstopanja iz 
Priloge IV ne zahtevajo aktivnega ravnanja institucij EU ampak le 
dovoljujejo oziroma zapovedujejo novim državam članicam 
določena ravnanja. Ta odstopanja segajo na področja prostega 
pretoka kapitala, prava družb, politike konkurence, kmetijstva in 
carinske unije. 
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Eden od ukrepov je derogacija na področju prava družb, ki določa 
posebni mehanizem za omejevanje ponovnega izvoza določenih 
zdravil iz novih držav članic (paralelni izvoz). Določba o posebnem 
mehanizmu navaja, da se lahko na Češkem, v Estoniji, Latviji, 
Litvi, na Madžarskem, v Sloveniji ali na Slovaškem imetnik patenta 
ali dodatnega varstvenega certifikata za farmacevtski proizvod, 
ki je prijavljen v državi članici, ker taka zaščita ni mogla biti 
pridobljena v eni izmed omenjenih držav, sklicuje na pravice, 
pridobljene s tem patentom ali dodatnim varstvenim certifikatom, 
da bi preprečil uvoz in trženje tega proizvoda v državah članicah 
in državah, kjer ta proizvod uživa patentno varstvo ali varstvo z 
dodatnim certifikatom, tudi če je proizvod dal na trg v novi državi 
članici imetnik, ali se je to zgodilo z njegovim soglasjem. Potrebno 
je namreč upoštevati dejstvo, da določeni farmacevtski proizvodi, 
ki uživajo patentno varstvo v Evropski uniji, ne bodo mogli pridobiti 
takega varstva v državah pristopnicah. Te države so se torej s 
Pristopno pogodbo odpovedale regionalnemu izčrpanju pravic iz 
patenta za farmacevtske proizvode, da bi preprečile paralelni 
uvoz teh produktov na evropski trg in zaščitile imetnike patentnega 
varstva v Liniji. Namen te določbe, ki omejuje prosti pretok 
farmacevtskih proizvodov, je torej preprečiti možnost, da bi se 
farmacevtski proizvodi, uvoženi na ozemlje novih članic po nižjih 
cenah, kasneje izvažali na ozemlje starih članic po višjih cenah. V 
takšnem primerih lahko imetnik v stari državi članici s sklicevanjem 
na patent oz. dodatni varstveni certifikat prepreči izvoz zdravila, 
izvoženega v Slovenijo, nazaj v stare članice (»re-export«). To 
pomeni odstopanje od načela prostega pretoka blaga. Razlog je 
različen nivo cen zdravil v posameznih članicah, predvsem pa 
so v trenutku pridružitve cene zdravil v Sloveniji nižje kot v večini 
sedanjih članic EU. Razlog za derogacijo je zato tudi zagotoviti 
nadaljnji uvoz novejših zdravil v Slovenijo po nižjih cenah, kot so 
cene teh zdravil v EU. 

Vsakdo, ki bi želel uvažati farmacevtske proizvode v sedanje 
države članice, kjer proizvod uživa patentno varstvo ali varstvo 
z dodatnim certifikatom, bo torej moral pristojnim organom uvoza 
dokazovati, da je bil-imetnik pravice o tem uvozu mesec prej 
uradno obveščen, to pomeni dokazati, da ne gre za ponovni 
izvoz zdravil, ki so bila uvožena v Slovenijo po nižjih cenah za 
slovenski trg. Določbe posebnega mehanizma se bodo uporabljale 
vse do izteka trajanja zadevnih patentov. 

Na področju politike konkurence je za nove države članice je 
treba omeniti ukrep trajne narave, ki se nanaša na t.i. obstoječe 
državne pomoči. V skladu s členom 88(1) Pogodbe ES Komisija 
redno preverja vse sisteme državnih pomoči, ki obstajajo v 
državah članicah. Določba v Prilogi IV pa predstavlja odstopanje 
od tega pravila, saj omogoča novim državam članicam, da se 
obstoječe pomoči ne preverjajo in so torej izvzete iz sistema 
redne kontrole Komisije. Tako bodo posamezne pomoči in nekateri 
programi pomoči, ki so se začeli izvajati pred dnevom pristopa in 
se bodo izvajali tudi po pristopu, obravnavani kot obstoječe pomoči 
v smislu člena 88(1) Pogodbe ES: 

(a) ukrepi pomoči, ki se jih je začelo izvajati pred 10. decembrom 
1994, 
(b) ukrepi pomoči, ki so našteti v Dodatku k Prilogi IV, 
(c) ukrepi pomoči, ki jih je pred dnem pristopa ocenil organ za 
nadzor državnih pomoči nove države članice in ugotovil, da so 
združljivi s pravnim redom EU, ter Komisija temu ni ugovarjala. 

Vsi ukrepi državnih pomoči, ki ne izpolnjujejo enega izmed naštetih 
kriterijev, bodo obravnavani kot nove pomoči in kot take predmet 
preverjanja Komisije v skladu s členom 88(3) Pogodbe ES.36 S to 
določbo je torej državam pristopnicam zagotovljeno, da bodo 
nekatere državne pomoči, ki bi bile v skladu s pravili 
konkurenčnega prava EU sicer morda nedopustne, nedvomno 
pa predmet preverjanja, izvzete iz sistema kontrole državnih 
pomoči. 

e. Priloge od V do XIV 

V Prilogah od V do XIV so določeni prehodni ukrepi (prehodna 
obdobja), ki se na podlagi člena 24 Akta o pristopu uporabljajo za 
države članice pod pogoji, ki so določeni v teh prilogah. Po 
abecednem vrstnem redu imen držav pristopnic17 ureja vsaka 
priloga vse ukrepe, ki veljajo za posamezno pristopnico. Skupaj z 
določenimi začasnimi in trajnimi ukrepi, ki jih najdemo v Prilogi II, 
nekaterimi ukrepi, ki so določeni s protokoli in z nekaterimi 
določbami akta o pristopu predstavljajo celoto vseh dogovorov o 
posebnostih, ki so bili sklenjeni v okvim pristopnih pogajanj. 

f. Priloga XIII 

Priloga XIII ureja ukrepe prehodne narave o časovno omejenih 
odstopanjih pri izvajanju določenih predpisov, o katerih sta se v 
pogajanjih dogovorili EU in Republika Slovenija. Ukrepi iz priloge 
XIII so bili dogovorjeni v okviru devetih pogajalskih poglavjih: prosti 
pretok blaga, prosto gibanje oseb, svoboda opravljanja storitev, 
prosti pretok kapitala, kmetijstvo, obdavčitev, socialna politika in 
zaposlovanje, energetika in okolje. 

(i.) Prosti pretok blaga 
Dogovor o odstopanju od vseh zahtev Direktive 2001/83/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta o zakoniku skupnosti o zdravilih 
za uporabo v humani medicini v obdobju do 31. decembra 2007. 
V skladu s tem dogovorom se bo po vnaprej določenem časovnem 
razporedu lahko izvedla dopolnitev dokumentacije potrebne za 
dovoljenja za promet v okviru rednega postopka pri obnovi dovoljenj 
za promet s farmacevtskimi proizvodi za človeško uporabo. Tako 
je administrativno zahtevna obremenitev proizvajalcev in uradnih 
organov razporejena na časovno daljše obdobje, ki močno olajša 
njeno izvedbo. Zdravilo, za katerega dokumentacija še ne bo 
dopolnjena, pa ne bo moglo uživati pravice do vzajemnega 
priznavanja na ozemlju drugih držav članic, dokler taka dopolnitev 
ni izvedena. Enako prehodno obdobje z različno časovno 
komponento imajo tudi Ciper, Litva, Malta in Poljska. Seznam teh 
zdravil in časovnica za izvedbo dopolnitve dokumentacije je 
priložena kot enojezični dodatek k prilogam., ki določajo to 
prehodno obdobje. 

(ii.) Prosto gibanje oseb (delavcev) 
Prehodno obdobje, ki ga je zahtevala EUza vse države pristopnice 
razen Malte in Cipra, zajema prosto gibanje delavcev in dovoljuje 
državam članicam, da do dveh let po pristopu novih držav članic 
glede zaposlovanja ohranijo veljavne nacionalne ukrepe ali ukrepe 
iz dvostranskih sporazumov. Pred koncem dvoletnega obdobja 
bo Svet na podlagi poročila Komisije preučil delovanje prehodnih 

x Te določbe se ne uporabljajo za pomoči na področju transporta niti za 
pomoči dejavnostim, povezanim s proizvodnjo, predelavo ali trženjem 
proizvodov, ki so našteti v Prilogi I Pogodbe ES, z izjemo ribiških 
proizvodov in iz njih pridobljenih proizvodov. 

" Priloga V - Češka, priloga VI - Estonija, priloga VII - Ciper, priloga VIII - 
Latvija, priloga IX - Litva, priloga X - Madžarska, priloga XI ■ Malta, 
priloga XII - Poljska, priloga XIII • Slovenija, priloga XIV - Slovaška. 
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določb in tiste države članice, ki bodo z uradnim obvestilom 
najavile ohranitev veljave nacionalnih ukrepov, jih bodo lahko 
izvajale tudi v obdobju nadaljnjih treh let. Pri tem je Sloveniji dana 
možnost, da lahko od Sveta kadarkoli zahteva ponovno preučitev 
in pregled utemeljenosti izvajanja prehodnih določb. Po preteku 
petih let bodo lahko prehodno obdobje za dve leti podaljšale le še 
tiste države članice, ki bodo to izrecno zahtevale na podlagi resnih 
dejanskih ali grozečih posledic za trg delovne sile v teh državah. 
Vendar pa tudi v primeru, da država članica pred pretekom 
sedemletnega obdobja po pristopu opusti izvajanje prehodnih 
določb, lahko v istem obdobju, če ima ali pričakuje motnje na 
svojem trgu dela, ki bi lahko resno ogrozile življenjsko raven ali 
raven zaposlenosti v določeni regiji ali poklicu, predlaga uporabo 
zaščitnih ukrepov. Uporabo zaščitnih ukrepov lahko predlaga in 
uvede tudi Malta, o predlogih pa odloča Komisija. 

Določbe prehodnega obdobja nimajo nobenega vpliva na prosto 
gibanje oseb preko mej držav članic, saj se nanašajo izključno na 
omejitve popolne svobode zaposlovanja brez delovnih dovoljenj, 
ki sicer velja za državljane Evropske unije. Dojunija 2003 je pet 
držav članic (Danska, Irska, Nizozemska, Švedska in Velika 
Britanija) že izjavilo, da bodo od dne pristopa novih držav članic 
za njihove državljane sprostile dostop do trga delovne sile, vendar 
pa se lahko te države v primem resnih motenj na trgu dela še 
vedno zatečejo k uporabi zaščitnih ukrepov. Preostale države 
članice so se s podpisom Pristopne pogodbe zavezale, da bodo 
državljani novih držav članic obravnavani v skladu z načelom 
najboljše obravnave, torej tako ugodno, kot je najbolj ugoden 
režim za državljane katerekoli tretje države. 

Republika Slovenija sme zoper državljane iz držav članic, v 
katerih veljajo omejitve, uporabiti enakovredne ukrepe, zoper nove 
države članice pa sme uporabiti enake zaščitne ukrepe kot 
obstoječe države članice. Enakih ukrepov se torej lahko posluži 
tudi katerakoli nova država članica, kar konkretno za slovenske 
državljane predstavlja potencialne omejitve dostopa do trga 
delovne sile vseh posameznih držav članic EU. 

Dodatna omejitev se pojavlja s prehodnih obdobjem Avstrije in 
Nemčije glede napotenih delavcev iz novih držav članic, z izjemo 
Malte in Cipra, v zvezi z nekaterimi storitvenimi sektorji 
(gradbeništvo, čiščenje objektov in opreme ter druge storitve). 
Nemčija in Avstrija lahko tako v času prehodnega obdobja v 
nekaterih sektorjih omejita prosto gibanje delavcev, ki je potrebno 
za opravljanje storitev podjetij s sedežem v novi državi članici. Ta 
omejitev torej zadeva podjetja s sedežem v Sloveniji, ki opravljajo 
storitve na ozemlju Avstrije ali Nemčije in tja za svoje potrebe 
napotijo svoje delavce. Če ima podjetje podružnico v eni izmed 
obeh držav in v njej zakonito zaposlene slovenske državljane, 
taka omejitev na velja. Enako ta omejitev ne velja za 
samozaposlene osebe, npr. za samostojne podjetnike iz Slovenije, 
' tehko prosto opravljajo svojo dejavnost v Avstriji ali Nemčiji. 

Omejitev lahko zajame torej le napotene delavce, v primeru 
uP°rabe omejitvenih ukrepov pa sme Slovenija zoper državljane 
Nemčije in Avstrije uporabiti enakovredne ukrepe. 

(jji-) Svoboda opravljanja storitev 
To prehodno obdobje do konca' leta 2004 omogoča uveljavitev 
kapitalskih in drugih zahtev varnega in skrbnega poslovanja za 
hranilno kreditne službe (hranilnice in posojilnice), ustanovljene 
pred 20. februarjem 1999. Poleg tega za Slovenijo velja tudi 
prehodno obdobje za zaščito domače ravni in obsega sistema 
lamstva za vloge pri bankah ter zaščito višine in obsega domače 
sheme jamstva za terjatve vlagateljev pri borzno-posredniških 
ružbah do 31. decembra 2005. To pomeni, da raven in obseg 
ntia, kiju v Sloveniji zagotavljajo kreditne institucije in investicijska 

p°djetja iz drugih držav članic, ne smeta presegati ravni ali obsega 
odškodnine, ki ju zagotavlja ustrezna odškodninska shema za 
v'ogatelje v Sloveniji. 

(iv.) Prosti pretok kapitala 
Kar zadeva trg nepremičnin, se lahko Slovenija zateče k uporabi 
splošne zaščitne klavzule, določene v členu 37 Akta o pristopu, 
v obdobju največ sedem let od dne pristopa. 

Od uveljavitve pogodbe o pristopu k EU in sporazuma o udeležbi 
novih držav članic v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) 
bodo državljani EU in ostali državljani držav EGP (Islandija, 
Lichtenstein in Norveška) lahko kupovali nepremičnine pod 
enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije. 

V skladu s to klavzulo bo v primeru, da se pojavijo resne težave, 
ki bi utegnile trajati dalj časa ali ki bi lahko resno poslabšale razmere 
na trgu nepremičnin na določenem območju, lahko Slovenija 
zaprosila za dovoljenje za sprejetje zaščitnih ukrepov, da bi 
nastale razmere popravila in da bi ta sektor prilagodila 
gospodarstvu skupnega trga. 

Na prošnjo Slovenije Komisija po hitrem postopku določi zaščitne 
ukrepe, ki so po njenem mnenju potrebni, ter podrobno opredeli 
pogoje in način njihovega izvajanja. 

V resnih gospodarskih težavah in na izrecno prošnjo zadevne 
države članice Komisija odloči v petih delovnih dnevih po prejemu 
prošnje, ki so ji priloženi ustrezni podatki (utemeljitev, dokazila). 
Tako sprejeti ukrepi se začnejo uporabljati takoj, upoštevajo 
interese vseh zadevnih strank in nimajo za posledico mejnih 
kontrol. 

Ukrepi, dovoljeni na podlagi odstavka 2, lahko vsebujejo 
odstopanja od pravil Pogodbe ES in tega akta v takšnem obsegu 
in za toliko časa, kakor je nujno potrebno za doseganje ciljev iz 
odstavka 1. Prednost imajo ukrepi, ki kar najmanj ovirajo delovanje 
skupnega trga. 

(v.) Kmetijstvo 
Prehodno obdobje za postopno zmanjševanje izplačevanja 
državnih pomoči v obliki neposrednih plačil na površino za 
pridelavo oljnih buč 5 let od pristopa k Evropski uniji. 

Odstopanje od določenih najnižjih stopenj naravnega alkohola za 
namizno vino in kakovostno vino pdpo na primorskem vinorodnem 
območju do konca vinorodnega leta 2006/2007, če so vremenske 
razmere aH razmere za rast in razvoj vinske trte izredno neugodne. 

Prehodno obdobje za obstoječe objekte baterijske reje kokoši 
nesnic ■ do 1. decembra 2004 glede minimalne talne površine 
kletk kokoši nesnic ter do 31. decembra 2009 glede konstrukcije 
kletk. 

Slovenija lahko v obdobju petih let od dne pristopa na svojem 
ozemlju trži semenski material tistih sort poljščin in zelenjadnic, ki 
so na dan pristopa vpisane v nacionalno sortno listo Republike 
Slovenije, čeprav ne izpolnjujejo vseh zahtev zadevnih direktiv 
ES. V tem obdobju pa velja tudi prepoved tržiti tako seme na 
ozemlju drugih držav članic. 

(vi). Obdavčitev 
Sloveniji je najdlje do konca leta 2007 dovoljena uporaba nižje 
stopnje davka na dodano vrednost za pripravo jedi33 ter za 
gradnjo, obnovo in vzdrževanje stanovanjskih objektov, ki se ne 
opravljajo v okviru socialne politike, z izjemo dobav gradbenih 
materialov. Priloga XIII za Slovenijo predvideva tudi ohranitev 
oprostitve davka na dodano vrednost za storitve mednarodnega 

" Glej tudi naslov o izjavah Slovenije, točka IV. a., spodaj. 
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pomorskega, železniškega in zračnega potniškega prometa, 
dokler velja taka izjema vsaj še za eno državo članico. 

Poleg prehodnih obdobij, ki zadevajo nižjo stopnjo DDV, se je 
Slovenija dogovorila za postopno usklajevanje trošarin za cigarete 
z evropskimi predpisi. Tako bo Slovenija do 31. decembra 2007 
postopno uveljavila zahtevano stopnjo trošarine za cigarete v 
skladu z novo direktivo o strukturi in stopnjah trošarin na pridelani 
tobak. 

(vii.) Socialna politika in zaposlovanje 
Do 31. decembra 2005 se v Sloveniji ne uporabljajo določbe 
nekaterih direktiv s področja varstva in zdravja pri delu ob 
izpostavljenosti hrupu ter biološkim, fizikalnim in kemičnim 
dejavnikom. Pri tem se je Republika Slovenija zavezala, da bo od 
dne pristopa pa do izteka prehodnega obdobja redno obveščala 
Komisijo o časovnim načrtu in ukrepih, sprejetih za zagotovitev 
skladnosti z vsako od direktiv. Vsa podjetja, ki do končnega datuma 
ne bodo popolnoma usklajena s pravnim redom EU, bodo ob 
izteku prehodnega obdobja dolžna opustiti sporne proizvodne 
postopke. Vsebinsko enako prehodno obdobje je zagotovljeno 
tudi Latviji, Malti in Poljski. 

(viii.) Energetika 
Prehodno obdobje na področju nafte in varnosti oskrbe se nanaša 
na zagotovitev minimalne ravni zalog surove nafte in naftnih 
derivatov. Tako bo morala Slovenija do 31. decembra 2005 v 
skladu s prehodnimi določbami postopoma zviševati zaloge nafte: 
66-dnevne zaloge do dne pristopa, 75-dnevne do 31. decembra 
2004 in 90-dnevne zaloge do izteka prehodnega obdobja. 

(ix.) Okolje 
Vse države pristopnice razen Estonije so s prehodnim obdobjem 
na področju ravnanja z odpadki pridobile dodatni čas za dosego 
ciljev glede predelave in recikliranja embalažnih materialov. 
Slovenija bo tako do 31. decembra 2007 v skladu z razvijanjem 
ciljev ponovne uporabe in predelave postopoma zviševala delež 
predelane plastike ter splošno stopnjo ponovne uporabe 
embalažnih materialov. 

Prav tako so se vse države pristopnice dogovorile za prehodno 
obdobje v zvezi z zbiranjem, odvajanjem in čiščenjem komunalnih 
odpadnih voda. Slovenija se je dogovorila, da bo določbe zadevne 
direktive popolnoma in v celoti uveljavila do 31. decembra 2015. 
Vzporedno s tem ciljem pa sta v Prilogi XIII določena tudi dva 
vmesna cilja: do 31. decembra 2008 mora Slovenija doseči 
upoštevanje direktive (izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav) 
na območjih z več kot 10.000 prebivalci, do 31. decembra 2010 
pa na območjih za več kot 15.000 prebivalci. 

Prehodno obdobje na področju preprečevanja in nadzora nad 
industrijskim onesnaževanjem (IPPC) se nanaša na izdajanje 
dovoljenj obstoječim napravam. Do 30. oktobra 2007 se bodo za 
te naprave izdala popolnoma usklajena dovoljenja, ki bodo 
vsebovala individualno zavezujoče časovne razporede za 
doseganje popolne usklajenosti z direktivo o celovitem 
preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja. Za vsako 
napravo je tako posebej določen rok, v katerem je potrebno doseči 
popolno usklajenost, vendar najkasneje do 30. oktobra 2011. 

g. Priloga XV 

V tej prilogi so določene maksimalne, s širitvijo povezane dodatne 
odobrene pravice za prevzem obveznosti za kmetijstvo, 
strukturne operacije, notranje politike in upravo, kakor so bile 
dogovorjene v sklepih Evropskega sveta v Koebenhavnu. 

h. Priloge XVI do XVIII 

Glej točko III., 2., b., zgoraj (Akt o pristopu - Institucionalne 
določbe). 

4. Protokoli 

S protokoli so urejeni dogovori, ki bi jih zaradi njihove narave 
težko uvrstili v siceršnjo strukturo akta o pristopu. Opredelimo jih 
lahko kot dogovore, ki urejajo vprašanja, ki sicer nimajo pravne 
podlage v kateri od izvirnih pogodb. 

Protokola št. 4 in št 9 urejata dogovor o zaprtju in razgradnji 
obratov v jedrski elektrarni Ignalina v Litvi in i/ jedrski elektrarni 
Bohunice na Slovaškem. 

Protokola št. 2 in št. 8 določata način in roke za dokončno 
prestrukturiranje češke in poljske jeklarske industrije. 

Protokol št. 1 (glej tudi zgoraj, III., 2., b) ureja potrebne spremembe 
statuta Evropske investicijske banke. 

Protokol št. 5 ureja vprašanje tranzita oseb po kopnem (po ozemlju 
Litve) med Kaliningradom in Rusko federacijo. 

Protokol št. 6 ureja ohranitev režima, ki velja za pridobivanje 
sekundarnih zemljišč na Malti s strani državljanov EU, protokol 
št. 7 pa potrjuje, da noben veljaven predpis ne posega v pravico 
Malte, da sama ureja vprašanje splava na svojem ozemlju. 

Protokol številka 3 ureja status suverenih con (vojaških baz) 
Velike Britanije na Cipru. 

Protokol št. 10 je bil pripravljen zaradi neuspeha poskusa dogovora 
o združitvi Cipra in določa potrebne ukrepe za prilagoditev 
razdeljenosti otoka, oziroma ponuja pravno podlago za naknadne 
ukrepe, ki bi bili potrebni v primeru združitve z delom, ki mu 
upravlja turška narodna skupnost. 

IV. 

Sklepna listina 

V sklepni listini so našteta besedila, ki so bila sestavljena in sprejeta 
v okviru konference. Poleg pristopne pogodbe so to besedila 
aktov primarne zakonodaje v jezikih držav pristopnic, ki bodo z 
začetkom veljavnosti pristopne pogodbe šteta za avtentične 
različice teh aktov33. 

Poleg teh besedil so pooblaščenci sprejeli še dve skupni izjavi40 

in se seznanili z raznimi izjavami pogodbenic. Vse izjave so 
priložene sklepni listini. 

x Besedila Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o ustanovitvi Evropske 
skupnosti in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko 
energijo, skupaj s pogodbami, ki jih spreminjajo ali dopolnjujejo, vključno 
s Pogodbo o pristopu Kraljevine Danske, Irske in Združenega kraljestva 
Velike Britanije in Severne Irske k Evropski gospodarski skupnosti in k 
Evropski skupnosti za atomsko energijo, Pogodbo o pristopu Helenske 
republike k Evropski gospodarski skupnosti in k Evropski skupnosti za 
atomsko energijo, Pogodbo o pristopu Kraljevine Španije in Portugalske 
republike k Evropski gospodarski skupnosti in k Evropski skupnosti za 
atomsko energijo In Pogodbo o pristopu Republike Avstrije, Republike 
Finske in Kraljevine Švedske k Evropski uniji v češkem, estonskem, 
latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, poljskem, slovaškem in 
slovenskem jeziku. 

u Skupna izjava Ena Evropa in skupna izjava O sodišču evropskih 
skupnosti. 
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Pooblaščenci so se prav tako seznanili s tem, da so bila med 
Evropsko unijo in državami pristopnicami izmenjana pisma o 
postopku obveščanja in posvetovanja za sprejetje določenih 
sklepov in drugih ukrepov v obdobju pred pristopom, ki so priložena 
k sklepni listini. 

V sklepni listini so naštete vse v Atenah sprejete pogodbene 
obveznosti in pravice, pa tudi pravnopolitične zaveze, razlage ali 
razumevanje dogovorov, doseženih v pogajanjih in sprejetih ali 
vzetih na znanje. Poleg tega določa obveznost pogodbenic, da 
Komisiji in druga drugi posredujejo vse informacije, potrebne za 
uporabo akta o pristopu. 

a. Izjave pooblaščencev 

Pogodbenice so priložile k pogodbi tudi "politične" oz. "simbolne" 
izjave, ki opozarjajo na pomembnost vprašanja za eno ali več 
pogodbenic, in pa razlagalne izjave (interpretativne deklaracije), 
s katerimi podajo svoje razumevanje določb pogodbe. Če druge 
pogodbenice k taki izjavi ne podajo nasprotne razlage, se šteje, 
da se z njimi strinjajo. Vendar pa v 21. splošni skupni izjavi sedanje 
države članice poudarjajo, da izjav, priloženih k sklepni listini, ni 
mogoče razlagati aH uporabljati v nasprotju z obveznostmi držav 
članic, ki izhajajo iz pogodbe in akta o pristopu. 

Pristopna pogodba ne dovoljuje pridržkov, zato sodi večina izjav 
(deklaracij), ki so jih podale pogodbenice, med t.i. simbolne izjave, 
nekaj pa jih lahko uvrstimo med t.i. razlagalne izjave. 

Pogodbenice v različnih kombinacijah so podale 44 izjav (skupnih, 
skupinskih, dvostranskih, enostranskih). 

Izjave, ki zadevajo Slovenijo ali jih je podala Slovenija 

Deklaracija (št. 41) o prihodnjem regionalnem razvoju Slovenije 
Deklaracija je bila v podobni obliki podana že pri sklenitvi dogovora 
o tem pogajalskem področju v okviru pristopne konference. 

Deklaracija (št. 42) o Kranjski čebeli 
V okviru pristopnih pogajanj je Slovenija že pred tremi leti odprla 
tudi vprašanje ohranitve naših omejitev za uvoz katere koli druge 
vrste čebel kot kranjske čebele (Apis mellifera Carnica) na ozemlje 
Republike Slovenije. Zaradi svojih genetskih lastnosti kranjska 
čebela slabo prenaša mešanje z drugimi vrstami. Poleg tega je v 
stoletjih čebelarske tradicije na ozemlju današnje Slovenije 
čebelarjem uspelo zagotoviti gensko stabilno populacijo. Sicer 
najdemo Apis mellifero Carnico skoraj v vseh drugih državah 
članicah. V pristopnih pogajanjih sta se RS in EU strinjali, da so 
omejevalni ukrepi take vrste dovoljeni na podlagi 30. člena PES 
(omejitve ali prepovedi pri uvozu blaga, ki so (med drugim) 
utemeljene z varovanjem zdravja in življenja živali), pod pogojem, 

spoštujejo načelo sorazmernosti. To ugotovitev potrjuje tudi 
rJ>levantna sodna praksa Evropskega sodišča in praksa 
Evropske komisije v pritožbenih postopkih. Zaradi simbolne 
Pomembnosti vprašanja je primerno, da se razlogi za naše ukrepe 
kot tudi vsebina dogovora v pogajanjih odrazi v posebni deklaraciji. 

Deklaracija EU (št. 17) o razvoju med-evropskega transportnega 
omrežja v Sloveniji 
EU s to deklaracijo poudari pomembnost transportne infrastrukture 
v Sloveniji in poudarja, da bo to upoštevala pri določitvi skupnih 
Projektov transportnih povezav, ki se financirajo iz evropskega 
Proračuna. 

Deklaracija EU (št. 16) o prostem pretoku delavcev (izdana tudi 
za druge države) 
V tej deklaraciji EU poudarja, da je v izvajanju prehodnega obdobja 
možna diferenciacija in fleksibilnost, da si bodo države članice 
prizadevale za čim bolj prost dostop do trgov delovne sile za 
slovenske delavce, kar naj bi znatno izboljšalo možnosti 
zaposlitve zanje. Države članice bodo v okviru prehodnega obdobja 
čimprej odpravile omejitve. 

Deklaracija Slovenije (št. 23), ki se ji je pridružila še Madžarska, 
o prehodnem obdobju za ohranitev nižje stopnje DDV za 
obdavčevanje priprave jedi 
S to deklaracijo, ki jo je Slovenija podala že ob sklenitvi pogajanj o 
tem vprašanju leta 2001, na povabilo pa se nam je kasneje 
pridružila še Madžarska, ki ima enako prehodno obdobje, 
napovedujemo, da bomo ob izteku prehodnega obdobja zahtevali, 
da Komisija oceni vse posledice, ki bi jih imela uvedba višje stopnje 
DDV v letu 2008. 

Deklaracija Slovenije (št. 22) o posebni zaščitni klavzuli, ki so se 
ji pridružile še Češka, Estonija, Litva, Poljska in Slovaška 
Slovenija je pripravila to deklaracijo in k njej povabila še ostale 
države pristopnice. Naštete so se ji pridružile. Pri tej deklaracije, 
gre za t.i. interpretativno oziroma razlagalno izjavo, s katero 
pogodbenice pojasnijo svoje razumevanje določene določbe 
pogodbe. Glede na to, da se EU v splošni izjavi, ki se nanaša na 
vse enostranske izjave pogodbenic, ni konkretno opredelila do 
podane razlage, se po mednarodnem pravu šteje, da v primeru 
spora velja razlaga iz deklaracije. Deklaracija ima tri elemente - v 
prvem poudari, da pogoj V primeru neizpolnitve zavez danih v 
pogajanjih", ki je pn/i v večstopenjskem mehanizmu za sprožitev 
zaščitne varovalke, lahko pomeni samo neizpolnjevanje pravnih 
obveznosti (neposredno izvirajočih iz pogodbe, uredb, direktiv, 
odločb) in ne drugih "mehkih" obveznosti, ki tudi sicer ne morejo 
biti predmet ukrepov institucij Skupnosti. V drugem elementu je 
poudarjeno navidez samoumevno pravilo, in sicer, da so 
kakršnikoli ukrepi v zvezi s to klavzulo podvrženi presoji 
Evropskega sodišča, t.j., da se nove države članice nanje lahko 
pritožimo na Evropsko sodišče, če menimo, da niso izdani v 
skladu s pravom EU. V zadnjem elementu je ponovljena zaveza 
Komisije dana v Koebenhavnu, da se mora pred odločitvijo o 
uvedbi ukrepov posvetovati z državo članico, ki jo ukrepi zadevajo 
in njeno mnenje primerno upoštevati. 

b. Izmenjava pisem 

Izmenjava pisem določa status opazovalcev predstavnikom 
držav pristopnic v postopkih odločanja, način obveščanja o 
predlogih predpisov in ostalih dokumentov, ki jih obravnava Svet 
in formalno urejajo postopek posvetovanja v okviru začasnega 
odbora, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic Unije in držav 
pristopnic. 

V. 

Pogodbo o pristopu v skladu s 3.a členom Ustave RS in s 75. 
členom Zakona o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor 
Republike Slovenije z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev. 

Na podlagi 79. člena Dunajske konvencije o pravu pogodb je po 
pridobitvi soglasja vseh držav podpisnic pooblaščenec depozitarja 
podpisnicam pristopne pogodbe razposlal sprejete nekatere 
popravke v besedilu pristopne pogodbe v obliki zapisnika o 
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popravkih z dne 22. julija 2003. V ta namen in zaradi možnosti 
vpogleda v integralno besedilo je v zakon v 3. členu vključena 
določba o objavi popravkov v Uradnem listu Republike Slovenije 
■ Mednarodne pogodbe. Na enak način se bodo objavljali morebitni 
prihodnji popravki napak, o katerih se bodo dogovorile države 
pogodbenice (na podlagi te določbe bi popravke objavljal/a 
generalni/a sekretar/ka državnega zbora). 

V okviru Medvladne konference o pristopu novih držav članic k 
Evropski uniji so bila sestavljena in sprejeta tudi besedila aktov 
primarne zakonodaje41 v jezikih držav pristopnic, ki so bila 
priložena Sklepni listini. Skladno s tem je v 5. členu zakona 
predvidena objava primarne zakonodaje pred uveljavitvijo pogodbe 
o pristopu. 

POVZETEK 

Pogodba o pristopu, ki so jo 16. aprila 2003 podpisale sedanje in 
bodoče države članice Evropske unije, zajema rezultate pristopnih 
pogajanj in določa, pod katerimi pogoji bodo za nove članice veljale 
določbe primame in sekundarne zakonodaje Evropske unije. 

Pogodba obsega prilagoditve pravnega reda Evropske skupnosti, 
tehnične prilagoditve, prehodna obdobja za posamezne države 
pristopnice, izjeme in druge ukrepe. Sama pogodba je izredno 
kratka, vsebuje le preambulo in tri člene, pogoji pristopa in 
prilagoditve pogodb pa so zajeti v posebnem Aktu o pristopu, ki je 
njen sestavni del in je dopolnjen s številnimi prilogami (18) in 
protokoli (10). 

K pristopnim dokumentom poleg Pogodbe o pristopu in Akta o 
pristopu sodi še Sklepna listina, s katero so pooblaščenci držav 
pogodbenic s podpisom uradno potrdili dokumente, ki so bili sprejeti 
v okviru pristopne konference (Pogodba in Akt o pristopu z vsemi 
prilogami in protokoli ter primarna zakonodaja Evropske 
skupnosti). Za Republiko Slovenijo so pogodbo podpisali 
predsednik republike, predsednik vlade in zunanji minister. 

Pogodba z vsemi sestavnimi deli je za vse države pristopnice 
enotna, dogovorjene izjeme in posebnosti, ki veljajo ob pristopu 
za vsako novo državo članico posebej, pa so določene v Aktu o 
pristopu in njegovih prilogah. Pogodba je sestavljena v vseh jezikih 
starih in novih držav članic in vse jezikovne različice pogodbe 
veljajo za enakovredne. 

Da bi pogodba začela veljati 1. maja 2004, morajo vse pogodbenice 
listine o ratifikaciji predati depozitarju najkasneje do 30. aprila 
2004. Če pogodbe ne bo ratificirala katera od sedanjih držav 
članic, pogodba ne bo začela veljati. Če pogodbe ne bo ratificirala 
katera izmed držav pristopnic, bo pogodba vseeno začela veljati, 
potrebne prilagoditve zaradi spremenjenega števila držav 
pogodbenic pa bo opravil v skladu z v pogodbi predvidenim 
postopkom Svet EU. 

PRILOGA: Zapisnik (z dne 22. julija 2003) o popravku pogodbe o 
pristopu 
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ZAPISNIK O POPRAVKU 
POGODBE 

MED 
KRALJEVINO BELGIJO, KRALJEVINO DANSKO, 

ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO, HELENSKO REPUBLIKO, 
KRALJEVINO ŠPANIJO, FRANCOSKO REPUBLIKO, IRSKO, 

ITALIJANSKO REPUBLIKO, VELIKIM VOJVODSTVOM LUKSEMBURG, 
KRALJEVINO NIZOZEMSKO, REPUBLIKO AVSTRIJO, 

PORTUGALSKO REPUBLIKO, REPUBLIKO FINSKO, KRALJEVINO 
ŠVEDSKO, ZDRUŽENIM KRALJESTVOM VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE 

(DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE) 
IN 

ČEŠKO REPUBLIKO, REPUBLIKO ESTONIJO, REPUBLIKO CIPER, 
REPUBLIKO LATVIJO, REPUBLIKO LITVO, REPUBLIKO 

MADŽARSKO, REPUBLIKO MALTO, REPUBLIKO POLJSKO, 
REPUBLIKO SLOVENIJO!SLOVAŠKO REPUBLIKO 

O PRISTOPU ČEŠKE REPUBLIKE, 
REPUBLIKE ESTONIJE, REPUBLIKE CIPER, REPUBLIKE 
LATVIJE, REPUBLIKE LITVE, REPUBLIKE MADŽARSKE, 

REPUBLIKE MALTE, REPUBLIKE POLJSKE, 
REPUBLIKE SLOVENIJE IN SLOVAŠKE REPUBLIKE 

K EVROPSKI UNIJI, 
PODPISANE V ATENAH DNE 16. APRILA 2003 

Ker so bile v izvirnem besedilu Pogodbe o pristopu k Evropski 
uniji, podpisani v Atenah dne 16. aprila 2003, katere depozitar je 
Vlada Italijanske republike, odkrite nekatere napake; 

Ker so bile države podpisnice pogodbe seznanjene s temi 
napakami s pismom pravnega svetovalca v Svetu Evropske unije 
stalnim predstavnikom držav članic in vodjem misij držav pristopnic 
k Evropski uniji z dne 10. julija 2003; ker države podpisnice pred 

iztekom v pismu predvidenega roka tam predlaganim popravkom 
niso ugovarjale. 

Omenjene napake so bile na današnji dan popravljene v 
Ministrstvu za zunanje zadeve Italijanske republike v skladu s 
Prilogo. 

V potrditev tega je bil sestavljen ta zapisnik, njegove kopije pa 
bodo poslane vladam držav podpisnic omenjene pogodbe. 
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PRILOGA 

ZAPISNIK O POPRAVKU 
POGODBE 

MED 
KRALJEVINO BELGIJO, KRALJEVINO DANSKO, 

ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO, HELENSKO REPUBLIKO, 
KRALJEVINO ŠPANIJO, FRANCOSKO REPUBLIKO, IRSKO, 

ITALIJANSKO REPUBLIKO, VELIKIM VOJVODSTVOM LUKSEMBURG, 
KRALJEVINO NIZOZEMSKO, REPUBLIKO AVSTRIJO, 

PORTUGALSKO REPUBLIKO, REPUBLIKO FINSKO, KRALJEVINO 
ŠVEDSKO, ZDRUŽENIM KRALJESTVOM VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE 

(DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE) 

IN 
ČEŠKO REPUBLIKO, REPUBLIKO ESTONIJO, REPUBLIKO CIPER, 

REPUBLIKO LATVIJO, REPUBLIKO LITVO, REPUBLIKO 
MADŽARSKO, REPUBLIKO MALTO, REPUBLIKO POLJSKO, 

REPUBLIKO SLOVENIJO, SLOVAŠKO REPUBLIKO 

O PRISTOPU ČEŠKE REPUBLIKE, 
REPUBLIKE ESTONIJE, REPUBLIKE CIPER, REPUBLIKE 
LATVIJE, REPUBLIKE LITVE, REPUBLIKE MADŽARSKE, 

REPUBLIKE MALTE, REPUBLIKE POLJSKE, 
REPUBLIKE SLOVENIJE IN SLOVAŠKE REPUBLIKE 

K EVROPSKI UNIJI, 

podpisane v Atenah dne 16. aprila 2003 

(AA2003/TR, 16.4.2003) 

1. Akt o pristopu. Priloga II "Seznam iz člena 20 Akta o pristopu", točka 6 "Kmetijstvo". 
Oddelek B "Veterinarska in fitosanitama zakonodaja". Pododdelek I "Veterinarska 
zakonodaja" 

Prilagoditev Odločbe Komisije 97/467/ES z dne 7. julija 1997 o uvedbi začasnih 
seznamov obratov v tretjih državah, iz katerih države članice dovoljujejo uvoz mesa 
kuncev in mesa gojene divjadi (UL L 199. 26. 7. 1997. str. 57) - točka Ca), zadnji 
odstavek, drugi vnos (v češčini) 
(stran AA2003/ACT/Priloga II/sl 1397) 

Besedilo: " zarizeni nebudou v ramci Společenstvi schvalena dokud nebudou prijata 
osvedčem."; 

se glasi: " Zarizeni nebudou v r&mci Společenstvi schvalena. dokud nebudou pfijata 
osvčdčeni.". 

2. Akt o pristopu. Priloga II "Seznam iz člena 20 Akta o pristopu", točka 1S "Regionalna 
Politika in usklajevanje strukturnih instrumentov" 

Prilagoditev Uredbe Sveta (ES) St. 1164/94 z dne 16. maia 1994 o ustanovitvi 
Koheziiskega sklada (UL L 130. 25. 5. 1994. str. 1) 

Novi člen 16adHe uredbe (stran AA 2003/ACT/Priloga II/sl 1895) 

Besedilo: "... se štejejo za odobrene na podlagi te uredbe."; 

se glasi: "... se štejejo za odobrene s strani Komisije na podlagi te uredbe.". 
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3. Akt o pristopu. Priloga II "Seznam iz člena 20 Akta o pristopu", točka 18 "Sodelovanje 
na področju pravosodja in notranjih zadev". Oddelek C "Zunanje meje" 

Prilagoditev Skupnega priročnika - osebna izkaznica za Slovenijo 
(stran AA2003/ACT/Priloga II/sl 2284) 

Doda se naslednja opomba: 

"Opomba: Slovenija ni posredovala podatkov.". 

4. Akt o pristopu. Protokol št. 5 o tranzitu oseb po kopnem med območjem Kaliningrada 
in drugimi deli Ruske federacije, člen 1 
(stran AA 2003/ACT/P5/sl 4772) 

Besedilo: "... še posebej Uredba Sveta o ustanovitvi posebnega Poenostavljenega 
tranzitnega dokumenta, (FTD), Poenostavljenega železniškega tranzitnega 
dokumenta (FRTD) in o spremembah Skupnih konzularnih navodil in 
Skupnega priročnika"; 

se glasi: "... še posebej Uredba Sveta (ES) št. 693/2003 z dne 14. aprila 2003 o 
ustanovitvi posebnega Poenostavljenega tranzitnega dokumenta (FTD), 
Poenostavljenega železniškega tranzitnega dokumenta (FRTD) in o 
spremembah Skupnih konzularnih navodil in Skupnega priročnika * 

* UL L 99. 17. 4. 2003. str. 8.". 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 

Sektor za mednarodnopravne zadeve 
Datum: 26. 11.2003 

Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe o pristopu 
prikaz razporeditve gradiva v natisu 

Gradivo je v natisu zajeto v 21 fasciklov, v prvem (št. 00) je predlog zakona z obrazložitvijo, v 
naslednjih desetih (št. od 01 do 10) slovensko besedilo pristopne pogodbe in sklepne listine, 
medtem ko angleško besedilo pogodbe in sklepne listine obsega nadaljnjih 10 fasciklov (št. od 11 
do 20). 
Akt o pogojih pristopa z 18 prilogami in 10 protokoli ima kontinuirano številčenje strani. 

št fascikla vsebina strani 

00 predlog zakona z obrazložitvijo 41 strani 

01 skrajšan naziv pogodbe v vseh jezikih 

kazalo 

pogodba o pristopu v slovenščini 

podpisne strani 

akt o pogojih pristopa 

priloga I 

priloga II 

od AA2003/TR/X 1 
do AA2003/TR/X 3 
od AA2003/Index/sl 1 
do AA2003/Index/sl 13 

od AA2003/TR/sl 1 
do AA2003/TR/sl 15 
AA2003/TR/X 4, 
AA2003/TR/X 4 a 

od AA2003/TR/X 5 
do AA2003/TR/X 17 
(samo lihe številke strani) 

od AA2003/ACT/sl 1 
do AA2003/ACT/sl 63 

od AA2003/ACT/Priloga I/sl 64 
do AA2003/ACT/Priloga I/sl 76 

od AA2003/ACT/Priloga II/sl 77 
do AA2003/ACT/Priloga II/sl 450 

02 priloga II od AA2003/ACT/Priloga II/sl 451 
do AA2003/ACT/Priloga II/sl 900 

03 priloga II od AA2003/ACT/Priloga II/sl 901 
do AA2003/ACT/Priloga II/sl 1400 

04 priloga II od AA2003/ACT/Priloga II/sl 1401 
do AA2003/ACT/Priloga II/sl 1900 
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05 priloga II od AA2003/ACT/Priloga II/sl 1901 
do AA2003/ACT/Priloga II/sl 2400 

06 priloga II 

priloga III 

priloga IV 

priloga V 

priloga VI 

priloga VII 

priloga VIII 

priloga IX 

od AA2003/ACT/Priloga II/sl 2401 
do AA2003/ACT/Priloga II/sl 2476 
od AA2003/ACT/Priloga III/sl 2477 
do AA2003/ACT/Priloga III/sl 2497 
od AA2003/ACT/Priloga IV/sl 2498 
do AA2003/ACT/Priloga IV/sl 2535 
od AA2003/ACT/Priloga V/sl 2536 
do AA2003/ACT/Priloga V/sl 2573 
od AA2003/ACT/Priloga VI/sl 2574 
do AA2003/ACT/Priloga VI/sl 2608 
od AA2003/ACT/Priloga VII/sl 2609 
do AA2003/ACT/Priloga VII/sl 2738 
od AA2003/ACT/Priloga VIH/sl 2739 
do AA2003/ACT/Priloga VIII/sl 2799 
od AA2003/ACT/Priloga IX/sl 2800 
do AA2003/ACT/Priloga IX/sl 2900 

07 priloga IX 

priloga X 

priloga XI 

od AA2003/ACT/Priloga IX/sl 2901 
do AA2003/ACT/Priloga IX/sl 3203 
od AA2003/ACT/Priloga X/sl 3204 
do AA2003/ACT/Priloga X/sl 3255 
od AA2003/ACT/Priloga XI/sl 3256 
do AA2003/ACT/Priloga XI/sl 3400 

08 priloga XI 

priloga XII 

od AA2003/ACT/Priloga XI/sl 3401 
do AA2003/ACT/Priloga XI/sl 3742 
od AA2003/ACT/Priloga XII/sl 3743 
do AA2003/ACT/Priloga XII/sl 3900 

09 priloga XII od AA2003/ACT/Priloga XII/sl 3901 
do AA2003/ACT/Priloga XII/sl 4400 

10 priloga XII 

priloga XIII 

priloga XIV 

priloga XV 

priloga XVI 

priloga XVII 

priloga XVIII 

protokol št. 1 

protokol Št. 2 

priloga 1 

od AA2003/ACT/Priloga XII/sl 4401 
do AA2003/ACT/Priloga XII/sl 4466 
od AA2003/ACT/Priloga XIII/sl 4466 
do AA2003/ACT/Priloga XIII/sl 4653 
od AA2003/ACT/Priloga XIV/sl 4654 
do AA2003/ACT/Priloga XIV/sl 4692 
od AA2003/ACT/Priloga XV/sl 4693 
do AA2003/ACT/Priloga XV/sl 4694 
od AA2003/ACT/Priloga XVI/sl 4695 
do AA2003/ACT/Priloga XVI/sl 4708 
od AA2003/ACT/Priloga XVII/sl 4709 
do AA2003/ACT/Priloga XVII/sl 4713 
od AA2003/ACT/Priloga XVIII/sl 4714 
do AA2003/ACT/Priloga XVIII/sl 4715 

od AA2003/ACT /P 1 /si 4716 
do AA2003/ACT/Pl/sl 4727 
od AA2003/ACT/P2/sl 4728 
do AA2003/ACT/P2/sl 4737 
AA2003/ACT /P2/Priloga 1/sl 4738 
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priloga 2 
priloga 3 
priloga 4 

protokol št. 3 

priloga 

protokol št. 4 

protokol št. 5 

protokol št. 6 

protokol št. 7 

protokol št. 8 

priloga 1 
priloga 2 

priloga 3 

priloga 4 

protokol št. 9 

protokol št. 10 

skrajšan naziv sklepne listine v vseh 
jezikih 

sklepna listina v slovenščini 

podpisne strani 

izjave k sklepni listini 

izmenjava pisem 

AA2003/ACT/P2/Priloga 2/sl 4739 
AA2003/ACT/P2/Priloga 3/sl 4740 
od AA2003/ACT/P2/Priloga 4/sl 4741 
do AA2003/ACT/P2/Priloga 4/sl 4744 
od AA2003/ACT/P3/sl 4745 
do AA2003/ACT/P3/sl 4753 
od AA2003/ACT/P3/Priloga/sl 4754 
do AA2003/ACT/P3/Priloga/sl 4762 
od AA2003/ACT/P4/sl 4763 
do AA2003/ACT/P4/sl 4769 
od AA2003/ACT/P5/sl 4770 
do AA2003/ACT/P5/sl 4773 
od AA2003/ACT/P6/sl 4774 
do AA2003/ACT/P6/sl 4775 
od AA2003/ACT/P7/sl 4776 
do AA2003/ACT/P7/sl 4777 
od AA2003/ACT/P8/sl 4778 
do AA2003/ACT/P8/sl 4788 
AA2003/ACT/P8/Priloga 1/sl 4789 
od AA2003/ACT/P8/Priloga 2/sl 4790 
do AA2003/ACT/P8/Priloga 2/sl 4791 
od AA2003/ACT/P8/Priloga 3/sl 4792 
do AA2003/ACT/P8/Priloga 3/sl 4793 
od AA2003/ACT/P8/Priloga 4/sl 4794 
do AA2003/ACT/P8/Priloga 4/sl 4798 
od AA2003/ACT/P9/sl 4799 
do AA2003/ACT/P9/sl 4802 
od AA2003/ACT/P10/sl 4803 
do AA2003/ACT /P 10/sl 4807 

od AA2003/AF/TR/X 1 
do AA2003/AF/TR/X 3 
od AA2003/AF/TR/sl 1 
do AA2003/AF/TR/sl 9, 
AA2003/AF/TR/X 4, 
AA2003/AF/TR/X 4a 
od AA2003/AF/TR/X 5 
do AA2003/AF/TR/X 17 
(samo lihe številke strani) 

od AA2003/AF/TR/DC/sl 1 
do AA2003/AF/TR/DC/sl 47 
od AA2003/AF/TR/EI7sl 1 
do AA2003/AF/TR/EL/sl 9 
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11 skrajšan naziv pogodbe v vseh jezikih 

kazalo 

pogodba o pristopu v angleščini 

podpisne strani 

akt o pogojih pristopa 

priloga I 

priloga II 

od AA2003/TR/X 1 
do AA2003/TR/X 3 
od AA2003/Index/en 1 
do AA2003/Index/en 13 

od AA2003/TR/en 1 
do AA2003/TR/en 15 
AA2003/TR/X 4 
AA2003/TR/X 4 a 

od AA2003/TR/X 5 
do AA2003/TR/X 17 
(samo lihe številke strani) 

od AA2003/ACT/en 1 
do AA2003/ACT/en 63 

od AA2003/ACT/Annex I/en 64 
do AA2003/ACT/Annex I/en 76 

od AA2003/ACT/Annex Il/en 77 
do AA2003/ACT/Annex n/en 450 

12 priloga II od AA2003/ACT/Annex Il/en 451 
do AA2003/ACT/Annex Il/en 900 

13 priloga II od AA2003/ACT/Annex Il/en 901 
do AA2003/ACT/Annex H/en 1350 

14 priloga II od AA2003/ACT/Annex Il/en 1351 
do AA2003/ACT/Annex Il/en 1850 

15 priloga II od AA2003/ACT/Annex Il/en 1851 
do AA2003/ACT/Annex n/en 2350 

16 priloga II 

priloga III 

priloga IV 

priloga V 

priloga VI 

priloga VII 

priloga VID 

priloga IX 

od AA2003/ACT/Annex Il/en 2351 
do AA2003/ACT/Annex Il/en 2476 
od AA2003/ACT/Annex III/en 2477 
do AA2003/ACT/Annex in/en 2497 
od AA2003/ACT/Annex IV/en 2498 
do AA2003/ACT/Annex IV/en 2535 
od AA2003/ACT/Annex V/en 2536 
do AA2003/ACT/Annex V/en 2573 
od AA2003/ACT/Annex Vl/en 2574 
do AA2003/ACT/Annex Vl/en 2608 
od AA2003/ACT/Annex VH/en 2609 
do AA2003/ACT/Annex VII/en 2738 
od AA2003/ACT/Annex VIII/en 2739 
do AA2003/ACT/Annex VIII/en 2799 
od AA2003/ACT/Annex IX/en 2800 
do AA2003/ACT/Annex IX/en 2850 

17 priloga IX 

priloga X 

od AA2003/ACT/Annex DC/en 2851 
do AA2003/ACT/Annex IX/en 3203 
od AA2003/ACT/Annex X/en 3204 
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priloga XI 
do AA2003/ACT/Annex X/en 3255 
od AA2003/ACT/Annex XI/en 3256 
do AA2003/ACT/Annex XI/en 3350 

18 priloga XI 

priloga XII 

od AA2003/ACT/Annex XI/en 3351 
do AA2003/ACT/Annex XI/en 3742 
od AA2003/ACT/Annex XII/en 3743 
do AA2003/ACT/Annex XII/en 3800 

19 priloga XII od AA2003/ACT/Annex XII/en 3801 
do AA2003/ACT/Annex XII/en 4350 

20 priloga Xn 

priloga XIII 

priloga XIV 

priloga XV 

priloga XVI 

priloga XVII 

priloga XVm 

protokol št. 1 

protokol št. 2 

priloga 1 
priloga 2 
priloga 3 
priloga 4 

protokol št. 3 

priloga 

protokol št. 4 

protokol št. 5 

protokol št. 6 

protokol št 7 

protokol št. 8 

priloga 1 
priloga 2 

od AA2003/ACT/Annex XII/en 4351 
do AA2003/ACT/Annex XII/en 4466 
od AA2003/ACT/Annex XIII/en 4466 
do AA2003/ACT/Annex XIII/en 4653 
od AA2003/ACT/Annex XIV/en 4654 
do AA2003/ACT/Annex XIV/en 4692 
od AA2003/ACT/Annex XV/en 4693 
do AA2003/ACT/Annex XV/en 4694 
od AA2003/ACT/Annex XVI/en 4695 
do AA2003/ACT/Annex XVI/en 4708 
od AA2003/ACT/Annex XVII/en 4709 
do AA2003/ACT/Annex XVII/en 4713 
od AA2003/ACT/Annex XVIII/en 4714 
do AA2003/ACT/Annex XVni/en 4715 

od AA2003/ACT /P 1 /en 4716 
do AA2003/ACT/Pl/cn 4727 
od AA2003/ACT/P2/cn 4728 
do AA2003/ACT/P2/en 4737 
AA2003/ACT/P2/Annex l/en 4738 
AA2003/ACT/P2/Annex 2/en 4739 
AA2003/ACT/P2/Annex 3/en 4740 
od AA2003/ACT/P2/Annex 4/en 4741 
do AA2003/ACT/P2/Annex 4/en 4744 
od AA2003/ACT/P3/en 4745 
do AA2003/ACT/P3/en 4753 
od AA2003/ACT/P3/Annex/en 4754 
do AA2003/ACT/P3/Annex/en 4762 
od AA2003/ACT/P4/en 4763 
do AA2003/ACT/P4/en 4769 
od AA2003/ACT /P5/en 4770 
do AA2003/ACT/P5/en 4773 
od AA2003/ACT/P6/en 4774 
do AA2003/ACT/P6/en 4775 
od AA2003/ACT/P7/en 4776 
do AA2003/ACT/P7/en 4777 
od AA2003/ACT /P8/en 4778 
do AA2003/ACT/P8/en 4788 
AA2003/ACT/P8/Annex l/en 4789 
od AA2003/ACT/P8/Annex 2/en 4790 
do AA2003/ACT/P8/Annex 2/en 4791 
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priloga 3 

priloga 4 

protokol št. 9 

protokol št. 10 

skrajšan naziv sklepne listine v vseh 
jezikih 

sklepna listina v angleščini 

podpisne strani 

izjave k sklepni listini 

izmenjava pisem 

od AA2003/ACT/P8/Annex 3/en 4792 
do AA2003/ACT/P8/Annex 3/en 4793 
od AA2003/ACT/P8/Annex 4/en 4794 
do AA2003/ACT/P8/Annex 4/en 4798 
od AA2003/ACT/P9/en 4799 
do AA2003/ACT/P9/en 4802 
od AA2003/ACT/P1 O/en 4803 
do AA2003/ACT/P1 O/en 4807 

od AA2003/AF/TR/X 1 
do AA2003/AF/TR/X 3 
od AA2003/AF/TR/en 1 
do AA2003/AF/TR/en 9 
AA2003/AF/TR/X 4 
AA2003/AF/TR/X 4a 
od AA2003/AF/TR/X 5 
do AA2003/AF/TR/X 17 
(samo lihe številke strani) 

od AA2003/AF/TR/DC/en 1 
do AA2003/AF/TR/DC/en 47 
od AA2003/AF/TR/EL/en 1 
do AA2003/AF/TR/EL/en 9 

Opomba: 

Besedilo je kljub nekaterim praznim oštevilčenim stranem in kljub prekrivanju številk strani na 
nekaterih mestih (v slovenski različici pogodbe: AA2003/ACT/Priloga II/sl 1519 do 1521; 
AA2003/ACT/Priloga II/sl 1888 do 1890; AA2003/ACT/Priloga II/sl 2284; AA2003/ACT/Priloga 
XII/sl 4466; v angleški različici pogodbe: AA2003/ACT/Annex XH/en 4466) popolno in ustreza 
oveijeni kopiji. 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Navedeno gradivo )e na vpogled v računalniški mreži 
Državnega zbora v programu LOTUS-NOTES in v 
Glavni pisarni Državnega zbora. 
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§ 
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 
Sektor za mednarodnopravne zadeve 
Datum: 26.11.2003 

Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe o pristopu • 
prikaz razporeditve gradiva na zgoščenki 

1 zakon z obrazložitvijo 

2 slovensko besedilo 2.01. naziv pogodbe 
2.02. kazalo 
2.03. pogodba o pristopu 
2.04. kraj in datum 
2.05. podpisi 

2.06. akt o pogojih pristopa 

2.07. priloge in protokoli 

2.08. naziv sklepne listine 
2.09. sklepna listina 
2.10. kraj in datum 

2.11. podpisi 

2.12. izjave, izmenjava pisem 

členitev na 7 
dokumentov 

členitev na 67 
dokumentov 

členitev na 7 
dokumentov 

3 angleško besedilo 3.01. naziv pogodbe 
3.02. kazalo 
3.03. pogodba o pristopu 
3.04. kraj in datum 
3.05. podpisi 

3.06. akt o pogojih pristopa 

3.07. priloge in protokoli 

3.08. naziv sklepne listine 
3.09. sklepna listina 
3.10. kraj in datum 

3.11. podpisi 

3.12. izjave, izmenjava pisem 

členitev na 7 
dokumentov 

členitev na 67 
dokumentov 

členitev na 7 
dokumentov 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Navedeno gradivo je na vpogled v računalniški mreži 
Državnega zbora v programu LOTUS-NOTES In v 
Glavni pisarni Državnega zbora. 
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Zahteva za splošno razpravo o 

PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

, IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 VOLITVAH 

V DRŽAVNI ZBOR (ZVDZ-E) 

-EPA 1068-III 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Skupina poslancev 

Ljubljana, 04. december 2003 

Dne 02.12.2003 je bil poslankam in poslancem posredovan 

Predlog zakona o sprembah in dopolnitvah zakona o 
volitvah v državni zbor (ZVDZ) - EPA 1068-111 

Na podlagi prvega odstavka 122. člena poslovnika zbora 
podpisani poslanci zahtevajo, da se o predlogu zakona opravi 
splošna razprava. 

Skupina poslancev: 

Ime in priimek Podpis 

1. ' vTftV =" 

2. 45S.3-?. F&žSm  

3. 

4. I.&S.  «/-4 «?d-v 

5. k ~)J&C± 

c V v^-CB- 
6-   

7   

9. v  ,  7^ 

— <r- Ca r 
10.  —<s<^- 
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j NAROČILNICA 

I 'ne in priimek:   

| Naslov:    

| Telefon:   Poštna številka:  

I Podjetje:  

Davčna številka:  

I naročam  izvod(OV) poročevalca dz republike Slovenije 

| Datum:  

| Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

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

^Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 



     
Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel, (01) 47-89-787 - Tis" 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa -TRR: Državni zbor Republike Slovenk' 
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona" 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. R®' 
št.89/98) 
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