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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. 

uvedbi davk8 n* 

Za nemoteno poslovanje po """""jgtkc: 
dodano vrednost vam sporočamo p° 

matična številka 
davčna številka 
TRR 

5022924 
21881677 

01100-8450000512 

izjavo ur8 dno 

Izdajatelj glasila nadomešča s to ' 
pisno informacijo posameznim naro 

Uredništvo poro^1 rale" 



sklepi 

redne seje Državnega zbora Republike Slovenije 

'^live n^V' Prec"°9a zakona o poroštvu Republike Slovenije za kredite Narodne 
ti}Jb|janjZit®p^e knjižnice, najete za financiranje izgradnje Univerzitetne knjižnice v 

°uVnavi Pred|PUblike S,oveniie ie na 6- sei'.dne 17. 05. 2005 ob *a l *' pred avenije je na o. seji, ane ^1, ub. 20U5 od 
lin 

eđite fj. °^a 2al<ona o poroštvu Republike Slovenije 
(Uir^'fanie irodne in univerzitetne knjižnice, najete za 
' ■ Mi, "*9radnm n_: . . . . .. . 
J|£i -arije j> -■"■»vifcuviii® ■\iijiLiiiwV) iiajcic t-c 

dru " NUk J™"l« Univerzitetne knjižnice v Ljubljan 
3S|9a odstavi ,UK2) " dru9a obravnava, na podlagi sdnjj a 134. člena poslovnika državnega zbora sprejel 

SKLEP 

Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za kredite 
Narodne in univerzitetne knjižnice, najete za financiranje izgradnje 
Univerzitetne knjižnice v Ljubljani (UKL - NUK 2) (ZPKNUK2) - 
druga obravnava - EPA 76-IV ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 

—     
obobr 

^tvu
VnaVi Prec"°9a zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem 

^~^-i!!_*dravstvenem zavarovanju - EPA 136 - IV   

br>,. 
06ra 

ni2b0rRe . . 
i9kQ

navi Pretil s|ovenije je na 6. seji, dne 18. 05. 2005 ob 
0 Zd°9a 2akona 0 spremembah in dopolnitvah 3rllge

roVanjlJ (22jStvenern varstvu 'n zdravstvenem 
^siJa °dstavka ;,

Z2".H> " skraJšani postopek, na podlagi nii 34- člena poslovnika državnega zbora sprejel 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ- 
H) - skrajšani postopek - EPA 136-IV, ni primeren za nadaljnjo 
obravnavo. 

^ooT   
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SKLEP ( s Jpl^ 
ob obravnavi predloga zakona o dopolnitvi in spremembi zakona o praznikih in 
prostih dnevih v Republiki Sloveniji - EPA 52 - IV   " 

Državni zbor Republike Slovenije je na 6. seji, dne 17.05.2005 ob 
obravnavi predloga zakona o dopolnitvi in spremembi zakona 
o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji 
(ZPDPD-A) - skrajšani postopek, na podlagi drugega odstavka 
134. člena poslovnika državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o dopolnitvi in spremembi za*°n_ ^ . skrai®a 

dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDP vnavo- 
postopek (EPA 52-IV) ni primeren za nadaljnjo o 

-nikiH in 

SKLEP 

ob obravnavi vprašanj poslank in poslancev 

Državni zbor Republike Slovenije je na 6. seji, dne 17. 05.2005 ob 
obravnavi vprašanj poslank in poslancev, na podlagi drugega 
odstavka 246. člena poslovnika državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor bo na naslednji redni seji opravil razp ^ vpi^L, 
ministra za finance dr. Andreja Bajuka na p°s p~«oe 
mag. Milana M. Cvikla v zvezi z naslednjo fina 
EU. 

lVonJ 



edlo9 zakona o 

f Remembah in dopolnitvah 

'AKONA o VRTCIH (ZVrt-C) 

fa'ši Postopek - EPA 235 - IV 1 

A rEF=UBLIKE SLOVENIJE 
tVA; 
fNlka- ^05"3311-0003 
lubliana, ?°7

n
2

t.
2:3./2005/6 

V|ada 

12.05.2005 

aol°€ila besedno ^'°Veni'e 'e na 24- redni se'' dne 12.5.2005 

IN 
l^DLor a D°POlMm 2aKONA O SPREMEMBAH 

Sa zakona o vrtcih, 

Po*avne9a ^.obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika st°Pku. 0ra Republike Slovenije po skrajšanem 
V'ađa R 
dotike Slo '^e..®'ovenUe predlaga Državnemu zboru 
Post°'ni,vah 2V0|,ni'e' da Predl09 zakona o spremembah in 
^Oh ■ S Drrt°na 0 vrtc'h obravnava po skrajšanem 

'^ezak zakona so predlagane spremembe in \ na o vrtcih, ki predstavljajo tako z vsebinskega 

kot tudi s pravno tehničnega vidika manj zahtevne spremembe 
in dopolnitve, saj gre zgolj za uskladitev z Zakonom o prekrških 
in s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

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 Republike Slovenije 
in njegovih delovnih teles sodelovali: 

dr. Milan Zver, minister za šolstvo in šport, 
dr. Magdalena Šverc, državna sekretarka na Ministrstvu 
za šolstvo in šport, 
Metka Zevnik, v.d. generalne direktorice Direktorata za 
vrtce in osnovno šolstvo, 
Vida Starič-Holobar, sekretarka v Ministrstvu za šolstvo 
in šport. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

?LOG 
D(w? ZakONA O SPREMEMBAH 

ulnitvah zakona o vrtcih 

•%r 

c®na 
Stania in razlogi za sprejem zakona 

' predšolske vzgoje se je sis 
"ai nove,ir° vrtcih' ki je bil sprejet leta 1996, zakon pa je 

o ran dvakrat, in sicer leta 2000 in 2003. 

°8aObUje tuđi n 
kršit etmo kazensko določbo (53. člen), ki Ve določb zakona (kršitev normativa o 

sistemsko na novo 

predpisanem največjem številu otrok v oddelku in sočasni 
prisotnosti vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja v oddelku, zaposlitev 
strokovnega delavca, ki ne izpolnjuje pogojev za nedoločen čas 
in opustitev vodenja predpisanih zbirk) opredeljuje kot prekrške 
in zanje predpisuje tudi denarne kazni. Z uveljavitvijo Zakona o 
prekrških so se denarne kazni opustile in nadomestile z globami, 
ki se lahko določajo v razponu ali v določenem znesku za 
posameznika, pravno osebo ali za odgovorno osebo pravne 
osebe. Z Zakonom o prekrških so se spremenili tudi stvarno 
pristojni organi, tako da sedaj o prekrških odločajo prekrškovni 
organi ali sodišča. Prekrškovni organi in sodišča so začeli s svojim 
delom s 1. 1. 2005, to pa za področje predšolske vzgoje pomeni, 
da je po novi ureditvi prekrškovni organ, ki izvaja nadzorstvo nad 
izvrševanjem tega zakona v skladu s 145. členom Zakona o 
prekrških v oovezavi z 52. členom Zakona o vrtcih, organ šolske 
inšpekcije 
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Glede na navedeno je Vlada Republike Slovenije pripravila predlog 
sprememb, s katerimi bo področje prekrškov v Zakonu o vrtcih 
urejeno v skladu z Zakonom o prekrških. Ker pa je Vlada 
Državnemu zboru posredovala tudi predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (EVA 2005-3311-0061), s katerim med 
drugim predlaga črtanje pravnih podlag, na podlagi katerih bi 
morale biti najkasneje s 1. 9. 2005 ustanovljene šolske uprave, ta 
sprememba narekuje nujnost uskladitve v Zakonu o vrtcih. S 
spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja se bodo vse pristojnosti šolskih uprav, ki jih določa 
ta zakon in drugi zakoni, prenesle na ministrstvo, pristojno za 
predšolsko vzgojo oziroma šolstvo. Sedanja določba 34. člena 
Zakona o vrtcih določa pogoje, ki jih mora vrtec izpolniti, da pridobi 
pravico do sofinanciranja iz proračuna lokalne skupnosti, 31. člen 
sedaj veljavnega Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (prečiščeno besedilo - Ur.l.RS, št. 115/03), 
katerega črtanje se predlaga, pa določa, da šolske uprave 
ugotavljajo izpolnjevanje pogojev za financiranje zasebnih vrtcev. 
Za zagotovitev konsistentnosti zakonske materije se predlaga 
dopolnitev omenjenega člena Zakona o vrtcih, tako da je vodenje 
teh postopkov pristojnost ministrstva. 

2. Razlogi za sprejem zakona 

Osnovni razlog, ki terja sprejem sprememb in dopolnitev zakona, 
je uskladitev njegove kazenske določbe z Zakonom o prekrških 
(Ur.l.RS, št. 7/03), ki v 123. členu določa, da se morajo predpisi, s 
katerimi so določeni prekrški, pa niso v skladu s tem zakonom, v 
treh letih po uveljavitvi tega zakona uskladiti s tem zakonom. Rok 
za uskladitev poteče 7. 3. 2006. 

Orugi razlog je uskladitev zakona s predlogom zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (EVA 2005-3311-0061), ki ga je Vlada 
predložila Državnemu zboru v sprejem po skrajšanem postopku 
in v katerem predlaga ukinitev predvidene ustanovitve šolskih 
uprav ter prenos njihovih nalog na ministrstvo, pristojno za 
predšolsko vzgojo in šolstvo. 

3. Cilji, načela in poglavitne rešitve zakona 

Vlada Republike Slovenije predlaga dopolnitev 34. člena Zakona 
o vrtcih, tako da se jasno določi pristojnost ministrstva, pristojnega 
za predšolsko vzgojo za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za 
financiranje zasebnih vrtcev iz proračunov lokalnih skupnosti. To 
pristojnost ministrstvo izvaja že sedaj, pri čemer gre. za manjši 
pripad zadev, saj je bilo v letu 2005 vodenih le 12 postopkov 
ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za financiranje zasebnih vrtcev 
iz javnih sredstev. 

Naslednji cilj zakona je, da se prekrški na področju, ki ga ureja 
Zakon o vrtcih, uskladijo z ureditvijo, ki jo določa Zakon o prekrških. 
Na podlagi izkušenj iz dosedanje prakse predlagatelj ocenjuje, da 
je smiselno sedanje kršitve kot prekrške ohraniti ter hkrati na 
novo opredeliti kot prekršek tudi dejstvo, če vrtec nima publikacije, 
v kateri so predstavljeni njegovi programi, cilji, vsebine in metode 
dela oziroma če vrtec ne sprejme letnega delovnega načrta, ki ga 
mora predhodno uskladiti z ustanoviteljem v elementi, ki imajo 
finančne posledice. 

S temi spremembami in dopolnitvami zakona bo omogočen 
učinkovitejši nadzor nad izvajanjem določb Zakona o vrtcih ter 
organu šolske inšpekcije dana možnost za ukrepanje, ki je do 
sedaj v primeru nekaterih kršitev zakona ni imel, temveč je lahko 
le izdajal opozorila za odpravo nezakonitega stanja. 

4. Ocena finančnih in drugih posledic zakona 
a o vrtcih 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah za 0 roračune 
nima novih finančnih posledic za državni niti za v 
samoupravnih lokalnih skupnosti. 

5. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistem"1 

vidika 
Predlog sprememb in dopolnitev zakona z .. sf/ _j 
predstavlja uskladitev z Zakonom o prekrških, ^ p^vnii"1 

katerega je že bila prikazana primerjava z drug 
ureditvami. 

ijfli 
6. Ocena drugih posledic, ki jih bo imela uv 

zakona 

Sprejem zakona ne bo imel drugih posledic. 

II. BESEDILO ČLENOV 

vite" 

1. člen 
v 34- 

V Zakonu o vrtcih (Ur.l.RS, št. 12/96, 44/00, 78l0^g g\as'- 
za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, 1 

»O izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega 
ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.« 

2. člen 
rirufli 

V 52. členu se za prvim odstavkom doda nov 
se glasi: . , 

je P11 

»Za odločanje o prekrških, določenih s tem ^^^gkršk''1'" 
organ šolske inšpekcije v skladu z Zakonom 

členU 

;toj«n 

3. člen 

53. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»53. člen 
(globe za prekrške) .jK 

ff za P 
Z globo od 100.000 do 1.000.000 tolarjev se k®*n

vzgoj0-' 
pravna oseba, ki opravlja dejavnost predso jih 

1. če nima publikacije, v kateri so pred5'3^®" ^ 0ds'aVe 

izvaja, njihovi cilji, vsebine in metode de 

ilena): . 
2. če je v oddelek vključenih več otrok, kot je naj 

število (prvi in drugi odstavek 17. člena), n0iite'ia 

močni*3 

če se sočasna prisotnost vzgojitelja in P° vsaj 6 u'v(iOv 

s sistemizacijo delovnih mest ne zagota J 4 ure o 
,, nrMnltsi, nn.ana dsrndniuig nhfiObi3 10 ... 

močnik3 

če se sočasna prisotnost vzgojitelj3 in P° vsaj 6 u' vnc 
s sistemizacijo delovnih mest ne zagot3 4 ure o ^ i 
v oddelku prvega starostnega obdobja in 0dsta 
oddelku drugega starostnega obdobJ3 

čiena); . niaind% 
bine živ'ie jisfl3'' 

če ne določi organizacije in podrobne vse' aV0|c 21- 
z letnim delovnim načrtom (prvi in drug1 
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j© Ig* • 
vseh t' t- ^e'ovn' na^rt sprejet brez predhodne uskladitve 
Za9otavr e'ementov' ki imajo finančne posledice za 21 {|en^

n'e sredstev s strani ustanovitelja (tretji odstavek 

^ist6
Vr°?od0kumentaciie 0 vz9°inem delu, ki jo je predpisal ' (22. člen); 

Se 2=d .. 
izpolni, ■ Za nedoločen čas strokovnega delavca, ki ne P0,nJUje pogojev (40. člen); 

8. če ne vodi predpisanih zbirk podatkov (43., 44., 45., 46. in 47. 
člen). 

Z globo od 30.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

4. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH ČLENOV: 

h členu; 
% 

0 ?0ra)o biti i oc^a 34- člena zakona v celoti določa pogoje, 
K, °v'a'Ve (j0i p?lnien', da lahko zasebni vrtec pridobiva za svoje e®(eu Zg. 0c&n delež javnih sredstev, se za konsistentno 
o0

s'aWcom, m3terije predlaga dopolnitev določbe z novim 
^°iov zarari l0<^a' da ie za ugotavljanje izpolnjevanja teh 

*'rstvo Dr '
preclv'dene ukinitve šolskih uprav, pristojno 1stojno za predšolsko vzgojo. 

hU; 
'Sft /; 1u § 

tiol0-
Ćlen0m ^al<ona o prekrških je '<ot prekrškovni 9,tc/)'e. Ca 0 storitvi prekrška, opredeljen organ šolske 

K 3. členu: 

Določeni so prekrški v primerjavi s sedanjo ureditvijo pa so na 
novo opredeljeni kot prekrški kršitve 11., 21. in 22. člena Zakona 
o vrtcih. I/ določbi so predlagane globe v razponu od 100.000 do 
1.000.000 tolarjev za pravno osebo in odgovorno osebo pravne 
osebe. 

S takšno določbo bo zagotovljeno učinkovitejše ukrepanje organa 
šolske inšpekcije, ki je do sedaj v primeru nekaterih kršitev zakona 
lahko le izdajal opozorila za odpravo nezakonitega stanja. 

K 4. členu: 

Določen je običajni rok za začetek veljavnosti zakona. 

'V. 

SP^'NMjo:
LENOV' Kl SE 

34. člen 
(Pogoji za financiranje) 

k?"' Če i>n "i' Padajo sredstva iz proračuna lokalne 
' «ei'2Vaiaio na,iT'®'0 naslednie P°9°je: ' k'Niovklh J anj P°ldnevnl program, 

in lrtlai° *ap ^n'h naiman)za dva oddelka predšolskih otrok, 
kL^očnike nQ oziroma drugače zagotovljene vzgojitelje 

°n0[n in * Vz9°iiteljev za izvedbo programa v skladu z 
> S° doStQnn

rU9irT,i Prepisi in 
VSem 0,rokom. 

°dstav, 2a9otavljajo sredstva lokalne skupnosti iz 
a 28. člena tega zakona. Osnovna za izračun 

obveznosti lokalne skupnosti za posameznega otroka, 
vključenega v zasebni vrtec, je cena istovrstnega programa 
javnega vrtca na območju lokalne skupnosti, zmanjšana za 
znesek, ki bi ga starši plačali za otroka v skladu s prvim 
odstavkom 32. člena tega zakona, če bi bil otrok vključen v javni 
vrtec. Zasebnemu vrtcu pripada za posameznega otroka 85 % 
teh sredstev. 

Za uveljavitev pravice iz prejšnjega odstavka vodi zasebni vrtec 
evidenco iz šestega odstavka 45. člena tega zakona, podatke iz 
te evidence pa posreduje lokalni skupnosti, ki je po tem zakonu 
dolžna zasebnemu vrtcu zagotavljati javna sredstva. 

V primeru, da na območju lokalne skupnosti ni javnega vrtca, se 
obseg sredstev iz tega člena, izračuna na podlagi povprečnih 
kazalcev, ki veljajo za območje Republike Slovenije in jih pred 
začetkom šolskega leta objavi ministrstvo, pristoino za predšolsko 
vzgojo. 
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52. člen 
(zakonitost dela) 

Upravni nadzor nad zakonitostjo dela in izpolnjevanjem pogojev 
za opravljanje predšolske dejavnosti v vrtcu izvaja organ šolske 
inšpekcije v skladu z zakonom. 

53. člen 
(odgovorna oseba) 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
odgovorna oseba vrtca: 

a nih 
če je v oddelek prvega, starostnega obdobja v več 
kot 12 otrok in v oddelek drugega starostnega 
kot 22 otrok (prvi odstavek 17. člena), vzg°iite'' 
če sta v oddelku prvega starostnega obdobj ^ ^ ^ 0ddelW 
pomočnik vzgojitelja hkrati prisotna manj kot _ 0(jstave 

drugega starostnega obdobja manj kot 4 ure ( 
17. člena), de,avca, n" 
če zaposli za nedoločen čas strokovnega 
izpolnjuje pogojev (40. člen), ; 46-,4 

če ne vodi predpisanih zbirk podatkov (43., •• 
48., 49. in 50. člen). 

EVA 2005-3311-0003 

IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
vrtcih - skrajšani postopek 

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

ki se nanašajo na predloženo gradivo: / 
b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče 

obveznosti izpolnjene: / 
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

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

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

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES? / 
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost / 

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

■ ES preved 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri 
slovenščino? / 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jez 
c TA^"' 

/pHAcC,0' 
7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov o 

Komisija ES, države članice Es> 
Univerza...): / 

evze"1 pl ravne 
DreVZc 

8) Povezava z Državnim programom za p ^ 
reda ES in upoštevanje roka za uskia pravnin1 

Predlog zakona ni v ničemer povezan 
Evropske unije. 

Vida Starič-Holobar, univ. dipl. iur. 
dr- MlN|S 
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Prec,l°g zakona o 

SPREMEMBAH in dopolnitvah zakona 

o ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN 

^POSLOVANJU INVALIDOV (ZZRZI-A) 

Višanj postopek - EPA 238 ■ IV 

i 

EPUBLIKE SLOVENIJE 
EVA; 
Številk-. 2o°5-261 1-0078 
^b'jana ?o ;7/2005/6 

■ '2.05.2005 

Slovenije je na 24. redni seji dne 12.5.2005 

dOPOI"?Ga ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
REHarii AH ZAKONA O ZAPOSLITVENI MUTACIJI IN ZAPOSLOVANJU INVALIDOV, 

99 
^r*avn°ena v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika 
"0stoPku *bora Republike Slovenije po skrajšanem 

Na Re 
^Pubiikg «.13''^6 S'ovenije predlaga Državnemu zboru 

Polnitve 0Veniie' da predlog zakona o spremembah in 
v zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 

invalidov obravnava po skrajšanem postopku, ker gre za manj 
zahtevne spremembe in dopolnitve zakona in manj zahtevne 
uskladitve zakona z zakonom o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju in zakonom o delovnih razmerjih. 

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 Republike Slovenije 
in njegovih delovnih teles sodelovali: 

mag. Janez Drobnič, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 
Marjeta Cotman, državna sekretarka v Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve, 
mag. Cveto Uršič, v.d. generalnega direktorja Direktorata 
za invalide, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 
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PREDLOG ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

ZAPOSLITVENI REHABILITACIJI IN 
ZAPOSLOVANJU INVALIDOV 

L UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Delo je ocenjeno kot najpomembnejša pot za vključevanje invalidov v življenje. Delo oziroma 
zaposlitev nista tako pomembna le zato, ker pomenita vir za pridobivanje sredstev za 
življenje, ampak tudi zaradi svoje socialne in psihološke vrednosti. Ljudje, ki niso zaposleni, 
so pogosto stigmatizirani kot manj pomembni oziroma manj vredni člani družbe. Tega se 
zavedajo tudi odgovorni za oblikovanje in sprejemanje politik zaposlovanja in socialneSa 

vključevanja invalidov v posameznih državah, kar je razvidno med ostalim tudi iz števi 
predpisov, ki urejajo obravnavano področje. Pa vendarle ostajajo invalidi tisti, ki poleg zens 
in starejših delavcev najbolj trpijo v sedanjih zaostrenih gospodarskih razmerah. 

Pri oblikovanju politik, predpisov oziroma ukrepov se snovalci politik na področju 
zaposlovanja in socialnega vključevanja invalidov soočajo predvsem z dvema ciljema: 

prvi cilj je invalidnim državljanom zagotoviti, da niso izključeni; vzpodbuja 
usposablja jih za sodelovanje v ekonomskem in socialnem življenju 
preprečuje, da bi bili prehitro ali prezgodaj izrinjeni s trga dela, 
drugi cilj pa je sedanjim in bodočim invalidom zagotoviti dohodkovno varno 
da zaradi invalidnosti, ki (lahko) omejuje njihovo sposobnost zaslužka, nlS° 
prikrajšani za dostojno življenje . 

Kvalitativna(in tudi kvantitativna) analiza sprejetih politik, ukrepov in programov v 
posameznih državah Evropske unije je pokazala, da med državami članicami Evropske u 
obstajajo velike razlike tako kar se tiče definicije invalidnosti kot tudi glede programov 
ukrepov za vzpodbujanje zaposlovanja in socialnega vključevanja invalidov: 

teoretična načela (od na primer pristopa s stališča človekovih pravic 
'posebne' obravnave in kvot), 
definicije invalidnosti - od nobene do številnih zelo kompleksnih siste 
kjer se upoštevajo fizične karakteristike ali funkcionalna stanja, . .fl 
sistemi storitev in podpor, komu so namenjeni, z različnimi vsebinami 
nivoji, 
različnim stanjem na področju ekonomskega razvoja in pogojev na trgu de 
stopnje vključevanja socialnih partnerjev, 
moči in vključenosti ključnih strank (vključujoč invalidske organizacije)- 

Analiza sprejetih politik in ukrepov v Sloveniji - na primer v raziskovalni nalogi 'Pravicad. 
enakih možnosti in enake obravnave - usposabljanje in zaposlovanje invalidov v Ev V ^ 
uniji in Sloveniji', ki je bila opravljena v Inštitutu Republike Slovenije za rehabilita J 
sodelovanjem šestih različnih organizacij, financirali pa sta jo v okviru J ^ 
raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2001 - 2006« Ministrstvo za ^ 
družino in socialne zadeve ter Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport - ugotavlja, ^ 
politika usposabljanja in zaposlovanja invalidov dolgo tradicijo, ki seže že tja v sedem 
leta preteklega stoletja. Pri njenem oblikovanju oziroma spreminjanju moramo zato upo 
že sprejete ukrepe (ne le v okviru invalidske politike temveč znotraj celotne socia ^ 
gospodarske politike), nadalje družbene trende, ki naj bi v prihodnosti močno vpl> ^ 
odnos družbe do vseh njenih članov, ki so zaradi tega ali onega razloga 'drugačni', torej 
do invalidov in seveda tudi gospodarske razmere, ki zahtevajo drugačen pristop k re 

poročevalec, št. 32 iq 



invalidske (in celotne socialne) problematike na trgu dela kot je to veljalo pred desetimi in več 
etl- Končno, upoštevajoč vključenost Slovenije v Združene narode. Svet Evrope in Evropsko 

UniJO, je potrebno slediti tudi direktivam oziroma usmeritvam in priporočilom za razvoj tega 
Področja, ki so bile sprejete v teh organizacijah. 

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljevanju: ZZRZI) je bil 
sPrejet 21. maja 2004, veljati pa je začel 25. junija 2004, vendar se v praksi še ne izvaja 
0ziroma se ne izvaja v celoti. Sedanje stanje torej, ko se določeni deli zakona v praksi 
uPorabljajo, določeni pa ne, je nevzdržno in onemogoča učinkovito izvajanje zakona, ruši pa 
tudi načelo pravne varnosti in zaupanja v pravo. Zaradi tega je nujno, da se sprejmejo 
sPremembe in dopolnitve zakona, ki bodo omogočile, da bo zakon jasen in enoumen, usklajen 
2 ^gimi predpisi ter finančno uresničljiv. 

Ta*o so nujne za učinkovito izvajanje zakona spremembe, ki urejajo vprašanja: 

strokovnih delavcev v zaposlitveni rehabilitacije in zaposlovanja invalidov, 
* meril za pridobitev statusa invalida, pravice do zaposlitvene rehabilitacije, 

sestave rehabilitacijskih komisij, 
definicije primernih delovnih mest, zaščitne zaposlitve, zaposlitvenega centra, 
podporne zaposlitve, 
pogojev za delovanje invalidskega podjetja, 

- nadomestne izpolnitve kvote, 
meril za določanje subvencije plače in 
plačila stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo ter plačila 
stroškov storitev v podporni zaposlitvi. 

^rav tako so nujne spremembe zakona predvsem v tistih delih in določbah, kjer je zakon v 
"eskladju z določili zakona o delovnih razmerji (Uradni list RS, 40/02, ZDR) in zakona o 

ojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS 20/04, ZPIZ-1-UBB2). Gre za 
Kladja , ki se nanašajo na odpovedni razlog nesposobnosti in možnosti redne odpovedi 

godbe zaposlitve invalidov brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca, 

bi^1 ponovno vzpostavlja načelo absolutnega varstva zaposlitve invalida, čeprav je ' o že v ZDR in ZPIZ-1-UPB2 uzakonjeno načelo relativnega varstva zaposlitve invalida z 
nostjo odpovedi pogodbe o zaposlitvi brez ponudbe ncve pogodbe v posebej utemeljenih 

ftierih, ko ni smiselno vztrajati na neproduktivnem čakanju na zaposlitev v breme 

j Ja^ca in na škodo delavca, invalida. Izvajanje načela absolutnega varstva zaposlitve 
ida in čakanje na delo pri delodajalcu je v praksi neproduktivno, saj otežuje poslovanje 

./dajalcev, hkrati pa tudi demotivira invalide za njihovo poklicno aktivnost in zmanjšuje 
Jlhov° zaposljivost. 

dob^6 ^°'0^e zakona so tehnične oziroma nomotehnične narave ali pa uzakonjajo dosedanjo r° prakso zaposlovanja invalidov. 

Namen in cilji zakona 

'Ji Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlitveni rehabilitaciji je 

o °dpraviti nekatere nedorečenosti posameznih institutov zakona ali jih ustrezneje 
eliti, odpraviti pravne praznine, ki se ugotavljajo ob uporabi in izvajanju zakona, ter 

Vajenosti z drugo zakonodajo, ki se že kažejo v praksi izvajanja zakona in otežujejo 

*5. 
'S '*005 
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njegovo izvajanje. 

S predloženo novelo zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ostajajo 
temeljna načela, na katerih temelji ZZRZI nespremenjena, celo več, z novelo zakona se ta 
načela precizirajo in podrobneje implementirajo skozi posamezne predlagane spremembe in 
dopolnitve. 

3. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in prilagojenost predlagane ureditve Pra>u 

EU 

Države članice EU so sprejele različne politike in ukrepe za vzpodbujanje zaposlovanja m 
socialnega vključevanja invalidov. Poznavajoč to različnost, je pri prikazu in analizi stanja 
obravnavanem področju še treba upoštevati, da med državami članicami obstajajo ve 1 

razlike tako kar se tiče definicije invalidnosti kot tudi glede programov in ukrepov 
vzpodbujanje zaposlovanja in socialnega vključevanja invalidov. 

Primerjalno lahko ukrepe združimo najmanj v naslednje tri sklope: ^ 
an ti diskriminacijski ukrepi/ukrepi za izenačevanje možnosti (vključno s kv 

z varstvom pred odpuščanjem, 

rehabilitacija in usposabljanje, 

zaposlovanje pod posebnimi pogoji (zaščitena delovna mesta, podpor"0 

zaposlovanje, invalidska podjetja), 

Antidiskriminacijski ukrepi/ukrepi za izenačevanje možnosti (vključno s kvoto) 
varstvom pred odpuščanjem s0 

Zaenkrat so posebne zakone sprejele Velika Britanija, Irska in Švedska. Prve ocene. j 
pozitivne, vendar pa jim sledijo opozorila, da mora biti tak predpis dopolnjen s konkre 
posebnimi finančnimi in drugimi ukrepi, ki vzpodbujajo zaposlovanje invalidov. Ugota J 
tudi, da tak zakonski akt v večji meri koristi zaposlenim invalidov, kot pa is* 
zaposlitve. Tem bolj služijo posebni predpisi za vzpodbujanje zaposlovanja. , ^ 
Po direktivi EU (2000/78), so države članice dolžne prilagoditi zakonodajo do 2. dece 
2003, z možnostjo triletnega podaljšanja, tako da na področju invalidskega varstva v o 
članicah EU in pridruženih članicah lahko pričakujemo spremembo zakonodajnih ukrep 
naslednjih letih, v primerih, ko le-ta še ni bila uvedena. 

Kvota ^ 
Delodajalci imajo po zakonodaji obvezo, da zaposlujejo določeno število invalidov ^ 
vsemi zaposlenimi: 7% v Italiji, 6% v Franciji, 5% v Nemčiji, 4% v Avstriji, 2% v 
kvoto se upoštevajo le invalidi, ki imajo status (registrirani). Kvote se v vseh nave^vez0 

državah nanašajo na zasebni in javni sektor. Velikost podjetja je odločilna za o 
izpolnjevanja kvote. Večinoma so manjša podjetja oproščena izpolnjevanja kvote, mir" 
število vseh zaposlenih v podjetju, ki ga kvota zavezuje, je običajno med 15-25 e^v0te 

Nekatere države upoštevajo kot dvojno ali trojno enega težjega invalida. Izpolnjevanje 
je večinoma med 50-70%. 
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Rehabilitacija in usposabljanje 
Rehabilitacija ostaja eden izmed temeljnih ukrepov v vseh državah, saj razvija oziroma 
poudarja tisto, kar je z vidika delodajalcev najpomembnejše - invalidove sposobnosti in 
zmožnosti za delo. 
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. V nadaljevanju izpostavljamo nekaj 
najpomembnejših vidikov. 
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. 
^ 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 
s.amo na Danskem iz držav članic EU napoti več invalidov na poklicno rehabilitacijo, kot pa je 
^stih, 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 
Pnmeijavi s tistimi, ki prejemajo dodatke. 

!sina 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 
ortugalskem je to nadomestilo 70% minimalne plače. Nizozemska, Avstrija in Velika 

ntanija pa imajo nižja nadomestila. 
valuacije programov poklicne rehabilitacije so zelo redke zaradi naslednjih vzrokov: 

P°trebno bi bilo večletno spremljanje oseb, primerjati bi bilo potrebno rezultate z tistimi, ki 
Pojemajo nadomestila za invalidnost, v programe se pogosteje vključijo lažje zaposljivi 
'nvalidi kot težji invalidi, standardi za primerjave so večinoma neurejeni, programi se večkrat 
Vsebinsko in časovno spreminjajo, spreminjajo pa se tudi pogoji, v katerih se izvajajo. 

scitno in podporno zaposlovanje 
Pomo zaposlovanje je definirano kot kakršnakoli oblika osebne asistence na delu (trening 
^e'u ali usposabljanje), ki jo dobi delodajalec ali zaposleni. Zaščitno zaposlovanje je 

■nirano kot zaposlovanje v segregiranem okolju, bodisi v invalidskem podjetju, socialnem 
P°djetju ali zaščiteno delovno mesto na odprtem trgu dela. Države počasi nadomeščajo 

citno zaposlovanje s podpornim, vendar zaščita še vedno ostaja pomemben dejavnik. 
ajveč vključenih imajo Velika Britanija in Avstrija (0,7 med 1000 invalidi) ter Nemčija in 
anska (0,6 med 1000 invalidi). Podpora se nanaša na podporo na delovnem mestu. Danska 
° zagotavlja 20 ur asistence na teden za polno zaposlenega invalida (37 ur), za neomejeno 
0 trajanja. Ostale navedene države zagotavljajo pomoč, ki se nanaša na asistenco ali 

v P°ro invalidom. Nemčija je edina država, ki je predstavila pravico do podpore, ki 
jučuje asistenco na delu do 3 let. Financirajo se praviloma iz istega vira kot (poklicna 

2lrorna zaposlitvena) rehabilitacija. 

Poslovanje pod posebnimi pogoji (v angleščini se uporablja tudi izraz 'zaščitno 
Poslovanje') ima večina držav urejeno kot posebno zaposlovanje v zaščitenem okolju, 

,. ls| v zaščitnih delavnicah, invalidskih oziroma socialnih podjetjih ali zaščitenih delih v 
1 ajnem delovnem okolju. 

13 poročevalec, št. 32 



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). V zadnjih 
letih si številne države, kot na primer Velika Britanija, Nizozemska, Španija prizadevajo, da 
bi ta invalidska podjetja postala bolj tržno orientirana, tudi z namenom, da bi pospešili prehod 
iz zaščitnih zaposlitev na odprti trg dela. 

4. Ocena finančnih sredstev 

Neposrednih novih finančnih posledic zakon sicer nima. Spremembe zakona ne vplivajo na 
povečanje sredstev, ki jih bo moral, upoštevaje že veljavni zakon, v prihodnje zagotavljati 
državni proračun za nemoteno izvajanje zaposlitvene rehabilitacije in posebnosti zaposlovanja 
invalidov. 

5. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona 

Predlagani zakon nima drugih posledic. 
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tt- BESEDILO členov 

1. člen 

Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 63/04) 
v Prvem odstavku 8. člena črta četrta alinea. 
drugem odstavku se beseda »štirih« nadomesti z besedo »treh«. 

2. člen 

a odstavku 9. člena se črta beseda »družboslovne«. 
^na Se drugi odstavek. 

°sedanji tretji odstavek postane drugi odstavek. 

3. člen 

členu se za tretjo alineo postavi pika in črta besedilo »na način kot ga opredeljuje 
narodna klasifikacija funkcioniranja, invalidnosti in zdravja.«. 

4. člen 

jjj 2^r^
eilU Se ®rta '3esec^^° >>na podlagi mednarodne klasifikacije funkcioniranja, invalidnosti 

5. člen 

^ 13 
' clenu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

p Obvezne vsebine rehabilitacijskega načrta iz prejšnjega odstavka se opredelijo v 
niku iz prejšnjega člena.«. 

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

»(3\C^n^ tretJ' odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi: 
Uvel' °Samezne storitve zaposlitvene rehabilitacije se lahko izvajajo v postopkih za 

r JayIjanje pravic po drugih predpisih oziroma kot podporne storitve pri izvajanju poklicne 
tacije P° drugih predpisih.«. 

Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 

V28. Členu 

6. člen 

se v drugem odstavku črta zadnji stavek. 

J*«® °dstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
W) T * lsto izvedencev, ki so člani rehabilitacijskih komisij, imenuje minister, pristojen za 
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invalidsko varstvo, na predlog Zavoda.«. 

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 

7. člen 

V 29. členu se v prvem odstavku beseda »petih« nadomesti z besedo »štirih« in črta Peta 

alinea. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Pri delu rehabilitacijske komisije lahko na zahtevo invalida sodeluje izbrani zaupnik 
invalid ali predstavnik invalidske organizacije.«. 

8. člen 

V tretjem odstavku 35. člena se beseda »financiranje« nadomesti z besedo »sofinanciranje«- 
i 

9. člen 

37. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»37. člen 
(primerna delovna mesta za invalide) 

(1) Delodajalci pri planiranju zaposlovanja in zaposlovanju invalidov upoštevajo priporočila 
o ravnanju z invalidnostjo na delovnem mestu tako, da zagotavljajo enake možnosti invalidov, 
njihovo zaposlovanje in ohranitev njihove zaposlitve. 

(2) Primerna delovna mesta za invalide so vsa delovna mesta, na katerih, ob upoštevanju 
izjave o varnosti z oceno tveganja, invalidnost ni ovira za enakovredno opravljanja dela. 

(3) Delodajalci določijo v sistemizaciji delovnih mest primerna delovna mesta za invalide ter 
druge ukrepe za ravnanje z invalidnostjo na delovnem mestu. 

(4) V primeru, ko se delo opravlja s prilagoditvijo delovnega časa potrebam zaposlenega 
invalida, ki izhajajo iz njegove invalidnosti, ko se delo opravlja na domu ali na daljavo, 
posebnosti take zaposlitve uredijo v pogodbi o zaposlitvi.«. 

10. člen 

V prvem odstavku 39. člena se za besedilom »Delodajalec ne sme invalidu« doda vejica m 
besedilo »ki nima statusa delovnega invalida,«. 

Tretji in četrti odstavek se črtata. 

i 
11. člen 

40. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»40. člen 

(način zagotovitve drugega ustreznega dela invalidu) 



(1) Delodajalec lahko invalidu odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga oziroma 
delovnemu invalidu zaradi ugotovljene invalidnosti H. ali IH. kategorije ali iz poslovnega 
razloga, 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 tem zakonom oziroma predpisi o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, ali 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 
n°ve 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. 
(3) V primeru, da drugi delodajalec invalidu iz prvega odstavka tega člena kasneje odpove 
P°godbo o zaposlitvi, se pri določanju minimalnega odpovednega roka in višini odpravnine v 
skladu s predpisi o delovnih razmerjih, upošteva delovna doba invalida pri obeh delodajalcih. 

Če delodajalec invalidu utemeljeno ne more ponuditi nove pogodbe o zaposlitvi v skladu z 
drugim odstavkom prejšnjega člena ali če delodajalec invalidu oziroma delovnemu invalidu 
ne m°re ponuditi nove pogodbe o zaposlitvi v skladu s prvim odstavkom tega člena, o čemer 
°dloči komisija za ugotovitev razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi v skladu s predpisi o 

Pokojninskem in invalidskem zavarovanju, lahko redno odpove pogodbo o zaposlitvi za 
nedoločen čas brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi. 
; ) Stroški dela komisije iz prejšnjega odstavka se za invalide, ki niso delovni invalidi, krijejo 
12 sredstev Sklada za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (v nadaljnjem besedilu: Sklad).«. 

12. člen 

^41. Členu se črtajo drugi, tretji in četrti odstavek. 

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

H2) Zaščitena delovna mesta zagotavljajo zaposlitveni centri.«. 

Dosedanji peti odstavek postane tretji odstavek. 
/ 

13. člen 

^ Prvem odstavku 43. člena se za besedilom »pravna oseba, ki se ustanovi« doda besedilo »na 
Podlagi poslovnega načrta«. 

^ drugem stavku prvega odstavka, se za besedo »ustanavljanja« dodata besedi »in delovanja«. 

* 14. člen 

^en se spremeni tako, da se glasi: 

»47. člen 
(uporaba predpisov o javnih naročilih) 



»Predpisi o javnih naročilih, ki urejajo oddajo javnih naročil invalidskim podjetjem, se 

smiselno uporabljajo tudi za zaposlitvene centre.«. 

15. člen 

V prvem odstavku 48. člena se za besedama »podporo invalidu,« doda besedilo »njegovemu 
socialnemu okolju,«. 

16. člen 

Tretji odstavek 53. člena se črta. 

17. člen 

V 56. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Minister, pristojen za invalidsko varstvo, izda pravilnik, s katerim opredeli postopek >n 
način za ugotavljanje pogojev za pridobitev statusa invalidskega podjetja, za nadzor n 
izpolnjevanjem pogojev za ohranitev statusa in za nadzor nad uporabo finančnih sredstev 
naslova oprostitev in olajšav.«. 

18. člen 

Drugi odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi: 

M2) Invalidsko podjetje je dolžno predhodno pisno obvestiti ministrstvo, pristojno 
invalidsko varstvo, o sprejetju sklepa o prenehanju gospodarske družbe, drugih status 
spremembah in pomembnih razvojnih odločitvah, ki lahko vplivajo na ohranjanje delov 
mest za invalide.«. 

V tretjem odstavku se številka »15« nadomesti s številko »30«. 

V četrtem odstavku se za besedami »nad 20 delavcev« doda besedilo: »v posameznern 

koledarskem letu« 

19. člen 

Prvi odstavek 59. člena se spremenita tako, da se glasi: 

»(1) Invalidska podjetja, katerih povprečno število zaposlenih invalidov v poslovnem 'e 

presega število 25, so dolžna računovodske izkaze revidirati vsako leto na način in pod p°8 
ki jih določa zakon o revidiranju.«. 

Za prvim odstavkom se doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
» (2) Invalidska podjetja, ki niso dolžna revidirati računovodske izkaze v skladu s prCJs J 
odstavkom, so dolžna računovodskih izkazov revidirati najmanj vsako tretje poslovno leto- 

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 
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20. člen 

Drugi odstavek 63. člena se spremeni tako, da se glasi: 

K2) Invalid, zaposlen v podporni zaposlitvi, se šteje za dva zaposlena invalida.«. , 

21. člen 

^ prvem odstavku 64. člena se številka »18« nadomesti s številko »12«. 

22. člen 

69. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»69. člen 
(določanje višine subvencije plače) 

*(1) Osnova za izračun subvencije plače invalida na zaščitenih delovnih mestih, v podporni 
Zaposlitvi in pri zaposlitvi v invalidskih podjetjih je minimalna plača, 

višina subvencije plače invalida je odvisna od stopnje invalidnosti. 
) Merila in postopek za določitev višine subvencije plače za invalide predpiše minister, 

Pnstojen za invalidsko varstvo.«. 

23. člen 

^ 70. členu se spremeni tretja alinea tako, da se glasi: 
>>v invalidskem podjetju od 5 do 30%.«. 

24. člen 

^ ^2. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

>>^) Plačilo stroškov prilagoditve konkretnega delovnega mesta in sredstev za delo iz 
Prejšnjega odstavka lahko znaša največ 70% dejanskih stroškov.«. 

^ ^gem odstavku, ki postane tretji odstavek, se na koncu drugega stavka črta pika in doda 
sedilo »oziroma za določen čas najmanj 24 mesecev.« . 

Usedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

25. člen 

V n prvem odstavku 73. člena se številka «15« nadomesti s številko »30«, za besedilom »za 
nedoločen čas« pa se doda besedilo »oziroma za določen čas najmanj 24 mesecev«. 

26. člen 

^Se^mi alinei 85. člena se črta besedilo »z ločenim prikazom evidence zaposlenih invalidov 
Zaščitenih delovnih mestih v običajnem delovnem okolju«. 
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27. člen 

V 94. členu se v naslovu člena doda besedilo »in zaposlitvenih centrov«, v prvem odstavku 
pa se za besedama »invalidsko podjetje« doda besedilo »in zaposlitveni center«. 

28. člen 

V 101. členu se besedilo »v roku treh let po uveljavitvi tega zakona.« nadomesti z besedilom 
»do 1. januarja 2007.«. 

29. člen 

Pravilnik iz 17. člena tega zakona izda minister, pristojen za invalidsko varstvo, najkasneje d° 
31. decembra 2005. 

30. člen 

Merila in postopek za določitev višine subvencije plače za invalide iz 22. člena tega zakona 
določi minister, pristojen za invalidsko varstvo, najkasneje do 31. decembra 2005. 

31. člen 

Ta zakon začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 



HI. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

K1. Členu 

črtanje četrte alinee v 8. členu je utemeljeno s predlaganim poenostavljenim določanjem 
v'šine subvencije plače invalida na zaščitenih delovnih mestih, v podporni zaposlitvi in pri 
zaposlitvi v invalidskih podjetjih, tako kot je to urejeno v 69. členu. Višina subvencije plače 
b° namreč odvisna od stopnje invalidnosti, ne pa od doseganja delovnih rezultatov, zaradi 
česar ni potrebe, da bi ERSR pripravil metodologijo za ocenjevanje delovnih rezultatov 

zaposlenih invalidov in nadzor nad tem. 

K 2, členu 
Veljavna zakonska rešitev, glede na stanje predvsem v invalidskih podjetjih, v praksi ne 
°m°goča vključevanje usposobljenih strokovnih delavcev na področju zaposlitvene 
rehabilitacije kot strokovnih delavcev iz prvega odstavka 9. člena zakona s strokovno 
■zobrazbo tudi drugih ustreznih smeri, na primer tehničnih usmeritev. 

Zato se črta pogoj, da mora imeti strokovni delavec ustrezno izobrazbo zgolj družboslovne 
Usnieritve, s čemer se omogoča, da bi bili lahko strokovni delavci tudi tisti, ki imajo sicer 
Ustrezno univerzitetni, visoko ali višjo strokovno izobrazbo, vendar ne samo družboslovne 
Usmeritve. 

K 3. in 4. členu 
'ada je leta 2001 ustanovila Nacionalno delovno skupino za uvajanje mednarodne 

^ as'fikaCije okvar, prizadetosti in oviranosti - MKOPO (Ur. list št. 64-3478/2001, z dne 
•8-2001), katere naloga je uvajanje mednarodne klasifikacije s tem, da se poskrbi za prevod 
asifikacije in da se ustrezno izobrazi strokovnjake. V maju 2001 novelirana klasifikacija - 

Hnational Classification of Functioning, Disability and Health v tem času še ni bila 
Prevedena, zato tudi sklicevanje nanjo pri definiranju meril za pridobitev statusa invalida (11. 

ei0 in pri vsebini pravilnika iz 12. člena zakona ni možno. 

^ S. člen 
^>rv' odstavek 13. člena določa, da se posamezne storitve zaposlitvene rehabilitacije opredelijo 

rehabilitacijskem načrtu. Rehabilitacijski načrt je poleg zaposlitvenega načrta (saj gre za 
rezposelne osebe) novi drugi - poseben dokument, ki bo za isto osebo urejal določene 

Zakonske pravice in določal obseg zaposlitvene rehabilitacije. Vendar pa v zakonu ni nikjer 
■oceno, katere so obvezne sestavine rehabilitacijskega načrta oziroma kdo opredeli in 

^Prejme obvezne sestavine rehabilitacijskega načrta, zaradi česar predlog zakona z novim 
^gim odstavkom 13. člena določa, da se obvezne sestavine rehabilitacijskega načrta določijo 

s Pravilnikom iz 12. člena zakona. 

Zakonska rešitev, ki jo določa tretji odstavek 13. člena, po kateri lahko posamezne storitve 
zaposlitvene rehabilitacije za (delovnega) invalida, ki pridobi pravico do poklicne 
^ abilitacije po drugih predpisih, uveljavlja pristojni izvedenski organ (na primer invalidska 

misija ZPIZ Slovenije) po postopku in na način, ki je predpisan za pridobitev pravice do 
poklicne rehabilitacije, je nesprejemljiva in pravno ter materialno neizvedljiva, zaradi česar se 

teni členu ta možnost odpravlja.Po ZPIZ-1-UPB2, pa tudi po drugih predpisih, ne more o 
rocilu oziroma ne more naročati posameznih storitev zaposlitvene rehabilitacije izvedenski 
§an> saj lahko odloča o pravicah in obveznostih le tisti pravni subjekt oziroma organ, ki je 



za to legitimiran. To je na primer glede delovnih invalidov le Zavod za pokojninsko 'n 

invalidsko zavarovanje Slovenije kot nosilec in izvajalec obveznega pokojninskega W 
invalidskega zavarovanja, ne pa njegov izvedenski organ. Konkretno o pravici do poklicne 
rehabilitacije odloča zavod v upravnem postopku na podlagi izvedenskega mnenja pristojne 
invalidske komisije (v drugih postopkih pa drug subjekt na podlagi izvedenskega mnenja 
drugih pristojnih izvedenskih organov), pravice pa se lahko priznajo zgolj v obsegu- 
določenem z navedenim zakonom. Invalidske komisije, ki so v skladu z 261. členu 
UPB2 le izvedenski organi zavoda, torej ne morejo uveljavljati v imenu in za račun zavo 
posameznih storitev v okviru pravice do zaposlitvene rehabilitacije, ki so določene v 15. clenu 

ZZRZI. 

Na podlagi zgoraj navedenega je torej treba črtati tretji odstavek 15. člena ZZRZI, saj ga v 

praksi ni mogoče izvajati, glede na to, da izvedenski organi nimajo pooblastil, da bi v tujem 
imenu in za tuj račun uveljavljali in naročali posamezne storitve zaposlitvene rehabilitacije 
15. člena navedenega zakona. Ob navedenem pa se v tem členu določa možnost, da se 
posamezne storitve zaposlitvene rehabilitacije uporabijo v postopkih uveljavljanja pravic P° 
drugih predpisih ali kot podporne storitve ( predhodna mnenja o poklicni rehabilitacij 
uporabijo tudi v postopkih uveljavljanja pravic po drugih predpisih, na primer po predpis' 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

K 6. členu .. ki 
S tem členom se določa le predlagatelja liste izvedencev, to je Zavod RS za zaposlovanje, 
so člani rehabilitacijskih komisij prve in druge stopnje, in pooblašča ministra, pristojnega 
invalidsko varstvo, da določi listo izvedencev, izmed katerih se oblikujejo posamez 
rehabilitacijske komisije v sestavi štirih članov. 

K 7. členu . 
Peto alineo 29. člena se črta zaradi tega, ker je v praksi nemogoče v rehabilitacijski koiflj 
zagotoviti člana, ki bi imel lastno izkušnjo invalidnosti, še posebej tako, kot jo ima invali , 
je predstavljen rehabilitacijski komisiji. Ker gre za izključno strokovno komisijo, je dolo ^ 
dodatnega člana z lastno izkušnjo invalidnosti strokovno neutemeljeno, dodatnega 
lastno izkušnjo invalidnosti glede na obravnavo invalidov z različnimi invalidnostmi v 

komisijah na prvi in drugi stopnji, pa bi bilo kot člana komisije praktično nemog 
zagotavljati. S tem se tudi sestava rehabilitacijske komisije zmanjša od sedanjih peti c 

na štiri člane - izvedence. 

Kot nadomestitev pa se invalidu daje zakonsko določena možnost, da zahteva, d2 je ^ 
obravnavo oziroma senat rehabilitacijske komisije povabljen njegov izbrani zaupnik - 
ali pa predstavnik invalidske organizacije. Invalidi potrebujejo izbranega zaupnika inv ^ 
predvsem zaradi naslednjih razlogov: (1) Postopki so invalidom pogosto neprilagojen1- 
primerih, ko rehabilitacijska komisija odloča o pravicah oseb z motnjo v duševnem f ■ ^ 
ljudi z izkušnjo duševne bolezni ali pa ljudi katerih invalidnost pomeni prizadetost 
menimo, da bi institut invalidovega zaupnika invalida prispeval k večji kvaliteti obra ^ ^ 
Pogosto se invalid ne more sam kompetentno pogovarjati s strokovnjaki, zato je 
zagotovi zaupnika, ki zagovarja njegove želje, interese, možnosti, posebne potrebe, Pre

vj0g0, 
probleme, opozori na značilne situacije, se pogovaija s člani komisije, vrši svetovalno . 
ocenjuje storitve in ukrepe, informira osebo o njenih pravicah in postopkih. (2) Cilj 
opolnomočenje in samozastopanje invalidov v prizadevanjih, da se prepoznajo p° 



potrebe invalidov pri načrtovanju politike storitev in ukrepov preprečevanja socialne 
uključenosti. (3) Smisel izbranega zaupnika je tudi, da nudi posamezniku invalidu podporo 
Pri soočanju z zunanjim svetom (kot je v tem primeru rehabilitacijska komisija) ter mu 
Pomaga izraziti njegova stališča. 

K 8. členu 
S predlagano spremembo v tretjem odstavku 35. člena zakona, se navedena določba usklajuje 
s četrtim odstavkom navedenega člena. 

K 9. členu 
0 

spremembo 37. člena zakona se na ustreznejši način definirajo primerna delovna mesta za 
•nvalide. Odpravlja se tudi kakršnokoli omejevanje določanja takih delovnih mest s strani 
delodajalcev (na primer samo na delovna mesta, kjer se delo opravlja s sodobnimi 
'formacijskimi, komunikacijskimi in drugimi podpornimi tehnologijami). 

delodajalci so tisti, ki morajo v skladu z aktom o sistematizaciji in upoštevaje izjavo varnosti 
ln oceno tveganja, ugotoviti, katera delovna mesta so primerna za invalide, kar pomeni, da gre 
*a vsa tista delovna mesta, na katerih invalidnost ni ovira za enakovredno opravljanje dela 
1 udi lažja dela, primerna predvsem za večino invalidov), pri čemer pa morajo delodajalci, 
taJco kot določa nov 37. člen, upoštevati priporočila o ravnanju z invalidnostjo na delovnem 
®estu, ter na tej podlagi izdelati načrt zaposlovanja invalidov, vključno z določitvijo 
Primernih delovnih mest za invalide. 

dosedanje besedilo prvega odstavka člena zavezuje delodajalce, da v letnem poslovnem 
načrtu izdelajo načrt zaposlovanja invalidov. Letno prepisovanje v praksi ne bo učinkovito, 

Preverjanje izdelave takšnih načrtov pa je brez sankcij, zato določilo ne bi bilo učinkovito, saj 
Je deklarativne, kar resolucijske narave. 

^ 10* Členu 
Specifična ureditev redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi razloga nesposobnosti, v 
P^nieru, kadar naj bi bila nesposobnost posledica invalidnosti, ki je določena v 39. členu 

. **ZI, je neskladna z definicijo preostale delovne zmožnosti, v okviru katere mora delovni 
lnvalid (to je v skladu z 8. členom ZPIZ-1-UPB2 zavarovanec, ki je pridobil katero od pravic 

,Z ^veznega invalidskega zavarovanja - pravico do poklicne rehabilitacije, pravico do dela s 
aJSim delovnim časom od polnega in pravico do premestitve na drugo delovno mesto), z 

n°rmalnim delovnim naporom, ki ne poslabša njegove invalidnosti, dosegati pričakovane 
rezultate dela, kar pomeni da mora opravljati delo pravočasno, strokovno in kvalitetno. 

J 
Predlagano dopolnitvijo prvega odstavka 39. člena bi v skladu z definicijo preostale delovne 

^ožnosti, ki jo določa 61. člen ZPIZ-1-UPB2, izvzeli delovne invalide, saj v okviru 
^ ostale delovne zmožnosti, ki je ugotovljena v izvedenskem mnenju invalidske komisije in 

Je podlaga za odločbo o pravici iz invalidskega zavarovanja, delovni invalid lahko in mora 
av'jati delo na delovnem mestu tako, da dosega, razen če v odločbi niso zapisane omejitve, 

"avedenem primeru pa v okviru omejitev, pričakovane rezultate dela v enakem obsegu kot 
avec, ki nima statusa delovnega invalida. Iz navedenega jasno izhaja, da specifična 
d'tev prvega odstavka 39. člena ZZRZI ne more priti v poštev za delovne invalide. 
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Tretji in četrti odstavek 39. člena se črtata zaradi tega, ker se redna odpoved brez ponudbe 
nove pogodbe o zaposlitvi in vprašanja komisije iz 103. člena ZPIZ-1-UPB2 urejajo v 

predlaganem, spremenjenem in dopolnjenem 40. členu ZZRZI. 

K 11. členu 
Veljavni 40. člen ZZRZI je v neskladju z prvim in drugim odstavkom 116. člena ZDR. Pa 

tudi s prvim odstavkom 102. člena ZPIZ-1-UPB2, kar povzroča različne pravne interpretacije 
in težave v praksi, saj ponovno uvaja, glede na to, da ne določa izrecno odpovednega razloga, 
absolutno prepoved redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi v primerih vseh odpovednih 
razlogov iz 88. člena ZDR (poslovni razlog, razlog nesposobnosti in krivdni razlog), pa tudi v 
primeru, ko delodajalec objektivno ne more zagotoviti (delovnemu) invalidu drugega dela 
oziroma delovnega mesta, in to pri sebi ali po sporazumu pri drugem delodajalcu. 

V primeru, ko delodajalec invalidu redno odpove pogodbo o zaposlitvi in sklene sporazum z 
drugim delodajalcem, ki invalidu ponudi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi na delu, kj 
ustreza invalidovi strokovni izobrazbi, usposobljenosti in delovni zmožnosti, ima invah 
enake pravice pri višini minimalnega odpovednega roka pri slednjem in pri izplačilu 
odpravnine, kot bi jih imel, če ne bi menjal delodajalca. 

Absolutna prepoved odpovedi pogodbe o zaposlitvi brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi 
je neskladna s koncepcijo, da je absolutno varstvo invalidov pred prenehanjem delovnega 
razmerja strokovno nesprejemljivo in predstavlja oviro za poklicno motivacijo in angažiranost 
invalidov, pa tudi ne pospešuje, temveč zavira pri delodajalcih njihovo zaposlovanje. 

S predlagano dopolnitvijo zakona se 40. člen ZZRZI usklajuje s prvim in drugim odstavkom 
116. člena ZDR ter 102. in 103. členom ZPIZ-1-UPB2 tako, da so opredeljeni odpovedni 
razlogi, ki so določeni v navedenem členu ZDR, upoštevaje, ali gre za redno odpov 
pogodbe o zaposlitvi delovnemu invalidu ali pa invalidu, ki nima statusa delovnega invali 
urejen je način zagotovitve drugega ustreznega dela invalidu, hkrati pa je dana tudi ustrezna 
podlaga v utemeljenih primerih, da lahko delodajalec redno odpove pogodbo o zaposlitvi tu 
brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi. 

Navedena rešitev pomeni torej jasnejšo opredelitev pravne situacije, ko delodajalec iz 

utemeljenih razlogov, ki so natančno določeni v spremenjenem prvem odstavku (poslovni 
razlog, v primeru delovnih invalidov pa še invalidnost H. ali IH. kategorije v zvezi 
zagotovitvijo drugega dela), ne more v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi invali ^ 
ki nima statusa delovnega invalida ali delovnemu invalidu, sočasno ponuditi nove pogodbo 
zaposlitvi za nedoločen čas v skladu s priznanimi pravicami iz invalidskega zavarovanj 
oziroma v skladu z delovno zmožnostjo invalida, ki nima statusa delovnega invalida, bo 
pri sebi, ali pa po sporazumu z drugim delodajalcem za delo pri le-tem. 

K 12. in 13. členu 
Spremembe in dopolnitve 41. člena zakona so nujne zaradi tega, ker se ustrezneje opredelj J ^ 
kdo lahko uresničuje zaščitno zaposlitev, pa tudi da gre za posebna delovna mesta, ^ 
prilagojena invalidu in njegovim delovnim zmožnostim, saj gre za zaposlitev invalida, 
zaposljiv na običajnem delovnem mestu. 



Zakonsko rešitev, ki sedaj določa, da se zaščiteno delovno mesto oblikuje tako, da se običajno 
delovno mesto razdeli na več funkcionalno povezanih delovnih mest, je v praksi 
neuresničljiva, in ni pričakovati, da bi delodajalci delovna mesta za invalide oblikovali tako, 
da bi delovna mesta v običajnem delovnem mestu »atomizirali« oziroma jih drobili na 

posamezna »dela in naloge«. Zato je treba opredeliti, kaj je zaščitna zaposlitev in lastnosti 
dela in delavcev v zaščitni zaposlitvi ter kot zaščitena delovna mesta opredeliti posebna 
delovna mesta, ki so posebej prilagojena delovnim sposobnostim in potrebam invalidov. 
Definicija »nizki« učinki dela je subjektivna in pomeni, da so učinki manjši od rezultatov dela 
tudi invalidov (do 50% normativa dela). Zaradi navedenega se predlaga črtanje drugega, 
tretjega in četrtega odstavka 41. člena ..posebej pa se določa, da zaščitena delovna mesta 
zagotavljajo zaposlitveni centri. 

Zaščitna zaposlitev se bo kot posebna oblika zaposlovanja invalidov v skladu s predlaganimi 
spremembami torej lahko zagotavljala samo v posebnih neprofitnih, to je zaposlitvenih 
centrih, ki se bodo ustanovili na podlagi poslovnega načrta kot pravne Osebe z izključnim 
namenom zagotavljanja zaščitne zaposlitve. Uzakonja se tudi obveza ustanoviteljev 
zaposlitvenega centra oziroma invalidskega podjetja, da ob ustanovitvi izdela poslovni načrt, 
ki bo podlaga za stabilno delovanje ter opredelitev zaščitenih delovnih mest. S tem bo 
ustanovitelj zavezan s programom, ki bo dolgoročnejši in bo zagotavljal zaščitena delovna 
mesta, ki bodo posebej kreirana in prilagojena delovnim sposobnostim in potrebam invalidov. 

Navedeno je določeno s spremembo prvega odstavka 43. člena , pri čemer se še poudaija skrb 
°bčin za, ne samo ustanavljanje, temveč tudi za delovanje zaposlitvenih centrov. 

Ustanavljanje enot v rednih gospodarskih družbah oziroma organizacijah brez statusa 
Zaposlitvenega centra oziroma invalidskega podjetja pa ni mogoče, zato se navedena možnost 
°dpravlja. 

K14. členu 
S predlagano spremembo 47. člena zakona se zagotavlja enak položaj zaposlitvenim centrom 
glede prednosti pri pridobivanju javnih naročil, kot je urejen za invalidska podjetja v skladu s 
Predpisi o javnih naročilih. 

K 15. členu 
S tem členom se omogoča, da se s podpornimi storitvami nudi podpora tudi invalidu in 
nJegovemu socialnemu okolju, v katerem funkcionira. 

^ 16. členu 
Glede na spremembe zakona, daje zaščitna zaposlitev možna samo v zaposlitvenih centrih, je 
i!° potrebno črtati tretji odstavek 53. člena. 

K 17. členu 
S tem členom je dana pravn^ podlaga, da bo lahko minister, pristojen za invalidsko varstvo, s 

Podzakonskim aktom podrobneje uredil postopek za pridobitev in odvzem statusa 
lnvalidskega podjetja ter vsebino, obseg in način nadzora nad poslovanjem le-teh. Invalidska 
Podjetja morajo biti strokovno nadzorovana, vendar mora biti vsebina nadzora in pravila 
nadzora podrobno in natančno določena in urejena. S predlagano dopolnitvijo se ureja delo 
strokovne komisije iz 56. člena ZZRZI, ki ugotavlja izpolnjevanje pogojev, izvaja nadzor nad 
'ZPolnjevanjem pogojev za ohranitev statusa ter nadzor nad izpolnjevanjem uporabe sredstev 
12 naslova oprostitev in olajšav za invalidska podjetja. 



Nadzor bo torej v skladu s predlaganim členom uredil minister, pristojen za invalidsko 
varstvo, s pravilnikom. Tako bodo pravila za vsa invalidska podjetja vnaprej določena in b° 
odpravljen kakršenkoli subjektiven ali diskrecijski pristop k posamezni gospodarski družbi 
oziroma k posameznemu invalidskemu podjetju. 

K 18. členu 
Z novim drugim odstavkom 58. člena se urejajo tista, samo relevantna in nujna razkritja 
invalidskega podjetja, ki jih mora sporočiti ministru, pristojnemu za invalidsko varstvo, 
podaljšuje pa se tudi rok, v katerem mora na podlagi razkritja invalidskega podjetja, minister- 
pristojen za invalidsko varstvo, zahtevati razveljavitev odločitve, in to od 15 na 30 dni. 

Dopolnitev četrtega odstavka pa je utemeljena s tem, da povečanje ali zmanjšanje števila 
zaposlenih v invalidskem podjetju, ki lahko bistveno vpliva na povečanje obveznosti iz 
naslova pokrivanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v veljavnem zakonu 
ni vezano na posamezno koledarsko oziroma proračunsko leto. Glede na to, da je treba pravi 
natančno postaviti, se določa, da se povečanje ali zmanjšanje števila zaposlenih veže na 
koledarsko leto, kar je pomembno za pridobitev soglasja ministra, pristojnega za invalids 
varstvo. 

Predlagano novo besedilo 59. člena pomeni na eni strani uskladitev z veljavnimi določili Z 
glede obveznosti revidiranja računovodskih izkazov gospodarskih družb po drugi strani pa za 

majhna invalidska podjetja predstavlja v primeijavi s prejšnjo ureditvijo zmanjšanje stroškov, 
obenem pa se bo še vedno— upoštevajoč določila zakona o revidiranju — tudi v teh podjetji 
izvajala revizija računovodskih izkazov skladno z zakonom o revidiranju. 

K 20. členu 'as 
Ta člen, ki je redakcijske narave, pomeni uskladitev s predlaganim 12. členom, v skla 
katerim je s spremembo 41. člena zakona zaščitna zaposlitev mogoča samo v zaposlitve 
centru, ne pa pri drugih delodajalcih. 

K 21. členu ,.Q 

S posegom v 64. člen se omogoča, da izpolnijo delodajalci nadomestno kvoto s skleni J 
pogodbe o poslovnem sodelovanju z zaposlitvenim centrom oziroma invalidskim podjej ^ 
na stroškovno blažji način, kar bo pospešilo doseganje nadomestne kvote z vlaganj®111 . 
invalidska podjetja in zaposlitvene centre. Nadomestna kvota se bo dosegla z nizj 
vstopnimi stroški, ki predstavljajo znesek 12 minimalnih plač letno za vsakega invalida* 
ga moral delodajalec zaposliti v okviru obvezne kvote. 

* bi 
Sprememba je nujna, saj je veljavna zakonska rešitev nerealna in previsoka ter ne ^ 
omogočala, da bi bili delodajalci zainteresirani za zagotavljanje poslovnega sodelovanj*^ 
primer pri zaščitnem zaposlovanju invalidov in zaposlovanju invalidov v invali s 
podjetjih. 

K 22. členu a 

Način subvencioniranja plače invalida, ki je določen v 69. členu zakona in ki teir,e<L ,n 

ugotavljanju delovnih rezultatov invalidov na podlagi metodologije, ki bi jo pripravil IK 
v praksi nadzoroval njeno izvajanje, v praksi ni izvedljiv. Zaradi tega se z novim 69. c 



Ureja osnova za izračun subvencije plače, višina pa le načelno v odvisnosti od stopnje 
invalidnosti invalida in ne njegovega doseganja delovnih rezultatov. 

Glede na to, da mora biti ta materija oziroma določanje višine subvencije plače urejeno 
fleksibilno, se določa, da bo merila in postopek za določitev višine subvencije plače za 
invalide določal minister, pristojen za invalidsko varstvo. 

K 23. členu 
^ spremembo 70. člena se izravnava višina subvencioniranja plače v podporni zaposlitvi in 
invalidskem podjetju, saj gre za kategorije zaposlenih invalidov, lahko zaposlene tudi skupaj 
v invalidskem podjetju tako, da je diferenciran pristop nesprejemljiv in strokovno 
neutemeljen. 

^ 24. in 25. členu 
S predlagano spremembo drugega odstavka 72. člena in prvega odstavka 73. člena ZZRZI, ki 

urejata plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo in plačilo stroškov 
storitev v podpornem zaposlovanju, se omogoča delodajalcu, da uveljavlja plačilo stroškov 
Prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo v višini največ 70% dejanskih stroškov tudi 
v primeru zaposlitve invalida na podlagi zaposlitve za določen čas v trajanju najmanj 24 
mesecev, s čemer se prispeva k širšemu obsegu zaposlovanja invalidov, čeprav je pravilo 
zaposlitev za nedoločen čas. Taka dopolnitev je utemeljena tudi z dosedanjim izvajanjem 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja. 

^krati s tem se povečuje tudi obseg plačila stroškov podpornih storitev iz 51. člena zakon od 

°sedanjega obsega 15 na 30 ur mesečno tovrstnih storitev. 

^ 26. Členu 
Sprememba besedila sedme alinee 85. člena je pogojena s predlaganimi spremembami 41. in 

člena ZZRZI v 12. in 13. členu tega zakona, v skladu s katerimi zaščitna zaposlitev pri 

odajalcih v običajnem delovnem okolju ni več predvidena in dopustna. 

^ 27. členu 
^ tem členom, ki posega v besedilo 94. člena zakona, se zaradi predlagane spremembe 43. 

ena zakona (zaposlitveni center kot samostojna pravna oseba) določa odgovornost za 
Prekršek tudi za zaposlitveni center, saj ni ne pravnega ne vsebinskega razloga, da ne bi bil za 
Prekrške, določene v tem členu, odgovoren tudi zaposlitveni center, tako kot velja za 
'nvalidska podjetja. 

^ 28. členu C 
Predlaganim členom se skrajšuje oziroma določa rok za vpis v register invalidskih podjetij, 

SaJ ni sprejemljivo, da bi se invalidska podjetja vpisovala v register šele v roku treh let po 
^veljavitvi zakona. Predlagana sprememba 101. člena zakona torej skrajšuje nerazumljivo 

gi rok treh let za vpis invafldskih podjetij v register invalidskih podjetij, to je do 1. januaija 

^ 29. členu 

. Predlaganim členom je določen rok za izdajo pravilnika, s katerim bo minister, pristojen za 
'nvalidsko varstvo, podrobneje uredil postopek za pridobitev in odvzem statusa invalidskim 

Jetjem ter vsebino, obseg in način nadzora nad poslovanjem invalidskim podjetjem. 

?S. 
>/*0oT 
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K 30. členu 
Določen je rok za izdajo meril in predpisanega postopka za določitev višine subvencije 
invalide iz 22. člena tega zakona. 

K 31. členu 
V členu je določen čas uveljavitve zakona. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 

8. člen 
(Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo) 

(1) Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (v nadaljnjem besedilu: Inštitut) opravlja 
naslednje naloge na področju zaposlitvene rehabilitacije: 
- usklajuje in koordinira strokovni razvoj na tem področju, 
* Pripravlja standarde storitev zaposlitvene rehabilitacije, 
- pripravlja standarde usposabljanj in znanj za strokovne delavce in izvajalce zaposlitvene 

^habilitacije, 
" Pripravi metodologijo za ocenjevanje delovnih rezultatov zaposlenih invalidov in izvaja 
nadzor na tem področju, 
" daje obvezno strokovno mnenje v primeru spora iz prvega odstavka 39. člena tega zakona, 
- 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 Sloveni 

9. člen 
(strokovni delavci in sodelavci) 

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

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

(3) Podporne storitve invalidom v rehabilitaciji in zaposlitvi lahko nudijo tudi osebe, ki ne 

j^Polnjujejo pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena, imajo pa certifikat o poklicni 
valifikaciji ali druga ustrezna dokazila o usposobljenosti za opravljanje takih del (strokovni 

sodelavci). 

11. člen 
(merila za pridobitev statusa invalida) 

^ Pridobitev statusa invalida po tem zakonu morajo biti pri osebi ugotovljene: 
tfajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni, 
^žave pri dejavnostih, ki vplivajo na njeno zaposljivost in 
0vire pri vključevanju v delovno okolje 

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



12. 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 H- 
člena tega zakona, meril za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije iz 14. člena tega 
zakona in meril za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov iz 33. člena tega zakona na 
podlagi mednarodne klasifikacije funkcioniranja, invalidnosti in zdravja. 

13. člen 
(pravica do zaposlitvene rehabilitacije) 

(1) Zaposlitvena rehabilitacija je pravica invalida do posameznih storitev iz 15. 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 invalida, ki pridobi pravico do 
poklicne rehabilitacije po drugih predpisih, uveljavlja pristojni izvedenski organ po postopku 
in na način, predpisan za pridobitev pravice do poklicne rehabilitacije. 

(4) Posamezne storitve zaposlitvene rehabilitacije lahko za invalida uveljavlja tudi 
delodajalec. V tem primeru sklene z izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije iz 18. člena tega 
zakona in invalidom pogodbo o izvajanju storitev zaposlitvene rehabilitacije, s katero 
dogovori medsebojne pravice in obveznosti. 

28. 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 j' 
minister, pristojen za invalidsko varstvo. 

(3) Član oziroma članica (v nadaljnjem besedilu: član) rehabilitacijske komisije, Je 

sodeloval pri izdaji mnenja v postopku na prvi stopnji, ne more biti član rehabilitacij 
komisije, ki o isti zadevi daje mnenje na drugi stopnji. 

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

poročevalec, št. 32 30 
25.ud 

2oos 



, 29. 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 

°ziroma 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 duševno 
°kvaro ali bolezen obravnavane osebe in 

~ enega člana - z lastno izkušnjo invalidnosti na predlog invalidske organizacije. 

35. člen 
(programi socialne vključenosti) 

(1) Programi socialne vključenosti so socialni programi, namenjeni podpori in ohranjanju 

'nvalidovih delovnih sposobnosti. V programe se vključujejo invalidi, ki zaradi invalidnosti 
n,so zaposljivi, kar Zavod po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji ugotovi z odločbo o 
Zaposljivosti iz prejšnjega člena. 

(2) Programe socialne vključenosti izvajajo izvajalci, izbrani na javnem razpisu, ki ga objavi 

^nistrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, in v katerem določi pogoje za izvajanje 
Pr°gramov. Javni razpis se izvede v skladu s predpisi o izvrševanju proračuna. 

^ ^ branimi izvajalci iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo, 
Wene večletno pogodbo o izvajanju programov socialne vključenosti, financiranje pa se 

Ogovori z letno pogodbo. 

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

37. člen 
(primerna delovna mesta za invalide) 

p) Delodajalci v letnem poslovnem načrtu, v sistemizaciji oziroma v razvidu delovnih mest 
^lajo načrt zaposlovanja invalidov, v katerem predvidijo delovna mesta, ki so primerna za 

2aP°slitev invalidov in druge ukrepe za ravnanje z invalidnostjo na delovnem mestu. 

j^) Primerna delovna mesta za invalide so zlasti delovna mesta, opremljena z informacijsko, 
munikacijsko in z drugo podporno tehnologijo, na katerih invalidnost ni ovira za 
akovredno opravljanje dela. Primerna delovna mesta za invalide so tudi delovna mesta, na 
erih je mogoče enakovredno opravljanje dela s prilagoditvijo delovnega časa potrebam 

Poslenega invalida ob upoštevanju specifičnosti, ki izhajajo iz njihove invalidnosti. 
agoditev delovnega časa je potrebno urediti v pogodbi o zaposlitvi. 

Kot primerno delovno mesto se lahko šteje tudi delo na domu in delo na daljavo. 
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(4) Delo na daljavo je način dela, kadar se delo v celoti ali delno opravlja izven sedenj 
oziroma poslovnih enot delodajalca, največkrat na domu ali v telecentrih, pri čemer invai 
uporablja informacijsko-komunikacijske tehnologije. 

39. 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^ 
zaposlitvi za nedoločen čas za dela, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi ' 
usposobljenosti ter so v skladu z njegovo delovno zmožnostjo. 

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

(4) Stroški dela komisije iz prejšnjega odstavka se za invalide, ki niso delovni invalidi, krijeJ° 
iz sredstev Sklada za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (v nadaljnjem besedilu: Sklad). 

40. člen 
(način zagotovitve drugega ustreznega dela invalidu) 

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

(2) Če je invalidu pri drugem delodajalcu ponujena v podpis pogodba o zaposli^1 

nedoločen čas v smislu prejšnjega odstavka, oziroma invalid ne sprejme ponudbe skle ^ 
nove pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, nima pravice do odpravnine in nima PraV1^er 

nadomestila za čas brezposelnosti po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za P 
brezposelnosti. 

41. člen 
(zaščitna zaposlitev) 

(1) Zaščitna zaposlitev je zaposlitev invalida na delovnem mestu in v delovnem 
prilagojenem delovnim sposobnostim in potrebam invalida, ki ni zaposljiv na obic j 
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 34. 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. 

43. 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 
VzP°dbujanje ustanavljanja zaposlitvenih centrov na svojem območju. 

(2) Zaposlitveni center s splošnim aktom opredeli število zaščitenih delovnih mest za 
lnvalide. Opredeli tudi število delovnih mest za strokovne delavce in sodelavce iz 9. člena 
tega zakona, ki se financirajo iz javnih sredstev. 

(3) Invalidom, zaposlenim na zaščitenih delovnih mestih, zagotavlja zaposlitveni center delo 
nf V

sv°jem sedežu, v svojih poslovnih enotah, na podlagi sklenjenih poslovnih pogodb pa 
časno lahko tudi pri poslovnih partneijih. Zaposlitveni center mora zagotavljati programe, 
vsem zaposlenim invalidom zagotavljajo stalno in neprekinjeno delo in vse pravice, ki 

shajajo iz sklenjenega delovnega razmeija. 

47. člen 
(prednost pri pridobivanju javnih naročil) 

^aP°slitvenim centrom lahko naročniki oddajo javno naročilo na enak način, kot je to v 
Predpisih o javnih naročilih urejeno za invalidska podjetja. 

48. člen 
(podporna zaposlitev) 

^0^Porna zaposlitev je zaposlitev invalida na delovnem mestu v običajnem delovnem 
0,ju s strokovno in tehnično podporo invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju. 

dg] *nvalidu se lahko zagotavlja pri uvajanju v delo, na delovnem mestu in pri vključevanju v 
0Vn° okolje strokovna podpora z informiranjem, svetovanjem in usposabljanjem, osebno 

'005 33 poročevalec, št. 32 



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. 

53. člen 
(pogoji delovanja) 

(1) Gospodarska družba, ki je registrirana kot družba z omejeno odgovornostjo, delniška 
družba ali komanditna delniška družba, lahko posluje kot invalidsko podjetje, če med ce i 
poslovnim letom zaposluje in usposablja najmanj 40% invalidov od vseh zaposlenih v druz 

&6' 
(2) Kapitalska družba izpolnjuje pogoj iz prejšnjega odstavka, 

- ima izdelan poslovni načrt, 

- zaposluje in usposablja invalide, ki se zaradi invalidnosti ne morejo zaposliti ali zadržati 
zaposlitve pri delodajalcih v običajnem delovnem okolju, ker jim ne morejo zagotovl 

ustreznih delovnih mest in 

- zaposluje najmanj enega strokovnega delavca iz 9. člena tega zakona, če zaposluje in 
usposablja več kot tri invalide, sicer pa na vsakih 20 zaposlenih invalidov enega strokovneg 
delavca. 

(3) Invalidi, zaposleni na zaščitenih delovnih mestih v invalidskem podjetju, se ne štejejo v 

kvoto iz prvega odstavka tega člena. 

56. člen 
(strokovna komisija) 

Za obravnavo vlog in ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev statusa invalidskeg 
podjetja, nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za ohranitev statusa in nadzor nad UP° 
finančnih sredstev iz naslova oprostitev in olajšav, minister, pristojen za invalidsko va 
imenuje strokovno komisijo. 

58. člen 
(lastništvo in vpliv na sprejemanje odločitev) 

(1) V primeru, da se lastniški delež posameznega družbenika oziroma delničarja poveča 
da bi znašal 25% ali več osnovnega kapitala družbe, je invalidsko podjetje predhodno do 
o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. 

(2) Invalidsko podjetje je dolžno pisno obvestiti ministrstvo, pristojno za invalidsko varS^a 

tudi o večji širitvi ali krčenju dejavnosti, pridobitvi ali odtujitvi nepremičnin, v katerih P° ^ 
glavnina dejavnosti, sprejetju sklepa o prenehanju gospodarske družbe in drugih pomern 

razvojnih odločitvah, ki lahko vplivajo na ohranjanje delovnih mest za invalide. 

' u 2^ 
(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko minister, pristoj 
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invalidsko varstvo, v roku 15 dni od prejema obvestila zahteva razveljavitev sprejete 
odločitve, ki bi lahko škodljivo vplivala 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. 

59. 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. 

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

63. člen 
(vštevanje v kvoto) 

(1) V kvoto se vštevajo vsi invalidi iz 3. člena tega zakona, ki imajo sklenjeno pogodbo o 
2aP°slitvi za najmanj 20 ur tedensko. 

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

64. člen 
(nadomestna izpolnitev kvote) 

(1) Za izpolnitev kvote šteje tudi sklenitev pogodbe o poslovnem sodelovanju z zaposlitvenim 
^ntrom oziroma invalidskim podjetjem, po kateri se priznavajo stroški dela v višini zneska 

minimalnih plač letno za vsakega invalida, ki bi ga moral delodajalec zaposliti v okviru 
Podpisane kvote. 

(2) Pogodbe o poslovnem sodelovanju iz prejšnjega odstavka so dolžne gospodarske družbe 

Posredovati Skladu v roku sedem dni po sklenitvi. 

69. člen 
(določanje višine subvencije plače) 

Osnova za izračun subvencije plače invalida v podporni zaposlitvi in v invalidskih 
£ Mletjih je izhodiščna plača tarifnega razreda delovnega mesta invalida po veljavni 

0 ektivni pogodbi ali minimalna plača, če je ta višja, na zaščitenih delovnih mestih pa 
Animalna plača. 
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(2) Višina subvencije plače je odvisna od doseganja delovnih rezultatov invalida, ki se 

preveija enkrat letno na podlagi ocene, ki jo 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 invalide, ki prejemajo subvencijo v podporni zaposlitvi- 

(3) Metodologijo za oceno doseganja delovnih rezultatov na predlog Inštituta predpise 
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. 

70. člen 
(odstotek subvencije plače) 

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

72. 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 nameravam 
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. 

73. 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 51. člena tega zakona v obse0 

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 zaposlene^ 
invalida nad predpisano kvoto po tem zakonu 
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(2) O pravici do plačila stroškov storitev v podpornem zaposlovanju iz prejšnjega odstavka 
odloča Sklad, pritožbe pa rešuje ministrstvo, pristojno za invalidsko varstvo. 

85. 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. 

94. člen 

(prekrški invalidskih podjetij) 

(1) Z globo od 3,000.000 do 10,000.000 tolaijev se kaznuje za prekršek invalidsko 
podjetje, če: 

- uporablja odstopljena sredstva v nasprotju z nameni in 61. člena tega zakona, 

razdeli dobiček v nasprotju z določbo 57. člena tega zakona, 

ne predloži revidiranega poročila iz 59. 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. 

101. člen 
(rok za vzpostavitev registra invalidskih podjetij) 

^validska podjetja se vpišejo v register invalidskih podjetij najkasneje v roku treh let po 
Uveljavitvi tega zakona. 
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Predl°g zakona o 

SPREMEMBAH in dopolnitvah 

zakona o davku od prometa 

^VAROVALNIH POSLOV (ZDPZP-A) 

sNšani postopek - EPA 249 - IV 

A ^PUBLIKE SLOVENIJE 
SVA: 
^1^. 2004"1611-0011 
Obijan, 00712-21/2005/6 l3na' 19.05.2005 

d^ilaRe
b
P

e
Ub,ike Sloveni'e i® na 25' redni se'' dne 19-5-2005 

DqpDlOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
Za\/YXLNITVAH ZAKONA O DAVKU OD PROMETA 
varovalnih poslov, 

ki ga 
^rJjVtl° '''a v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika 
Postop^3 Z^0ra Republike Slovenije po skrajšanem 

^'ađa p 
Sub|ik

epublike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
^olnitvV*'0*'0'1''6, da Predlo9 zakona 0 spremembah in a 2akona o davku od prometa zavarovalnih poslov 

obravnava po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne 
spremembe in dopolnitve predloga zakona, potrebne zaradi 
uskladitve z drugimi predpisi. 

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 Republike Slovenije 
in njegovih delovnih teles sodelovali: 

dr. Andrej Bajuk, minister za finance, 
- Bogomir Špiletič, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 

Irena Erjavec, v.d. generalne direktorice Direktorata za 
sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov, 
Ministrstvo za finance. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O DAVKU OD PROMETA ZAVAROVALNIH POSLOV 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov (Uradni list RS, št. 57/99; v nadaljevanju- 
ZDPZP), ki določa obveznost plačevanja davka od prometa zavarovalnih poslov, je 1)1 

uveljavljen julija 1999, hkrati z začetkom uporabe zakona o davku na dodano vrednost, in na 
področju obdavčitve zavarovalnih poslov dopolnjuje sistem davka na dodano vrednost, 
skladu z uveljavljenim sistemom DDV se namreč DDV od zavarovalnih poslov ne 
obračunava, izvajalci zavarovalnih poslov pa nimajo pravice uveljavljati odbitka vstopnega 
DDV. Vzporedno ZDPZP določa, da zavarovalnice oziroma druge osebe, ki opravljaj0 

zavarovalne posle na območju Republike Slovenije, plačujejo 6,5 % davek od prome 
zavarovalnih poslov. 

Po uveljavitvi ZDPZP je bila v Sloveniji uveljavljena nova materialna zakonodaja s področja 
zavarovalništva, spremenjena zakonodaja s področja davčnega postopka in spremenjen^ 
zakonodaja na področju prekrškov. Vsi ti predpisi vplivajo tudi na izvajanje ZDPZP 
nekatere neusklajenosti med predpisi povzročajo v praksi nejasnosti, za katere predlaga 
ocenjuje, da jih je treba odpraviti. 

2. Cilji in načela zakona 

Predlagani zakon o spremembah in dopolnitvah ZDPZP ne posega v temeljna nap£p 
zakona, uveljavljena že z osnovnim zakonom, ampak želi le doseči uskladitev med ZDK f 

na eni strani in zakonom, ki ureja zavarovalništvo, zakonom, ki ureja davčni postopek 
zakonom, ki ureja sistem kaznovanja prekrškov, na drugi strani. 

S predlaganimi spremembami želi predlagatelj doseči medsebojno skladnost omenjeni11 

predpisov ter omogočiti lažje izvajanje zakona tako za zavezance kot tudi za davčno sluz 

3. Bistvene rešitve zakona 

S predlaganimi spremembami zakona predlagatelj želi: ^ 
1. uskladiti definicijo zavarovalnih poslov, ki so predmet obdavčitve z davkom 

prometa zavarovalnih poslov cziroma definicijo tistih zavarovalnih poslov, od ka 
se davek ne plačuje, z definicijani, kijih določa temeljni materialni predpis s podro 
zavarovalništva (3. in 8. člen); . ^ 

2. dopolniti določbe o obveznosti naknadnega plačila davka za posle, ki prenehajo p 
potekom 10 let, tako da se posploši obveznost naknadnega plačila davka na 
oblike prenehanja poslov, hkrati pa se določi, da v upravičenih primerih nakna 
plačilo davka ni potrebno (11. člen); 
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3. uskladiti določbo 12. člena, ki ureja postopkovne zadeve z novostmi, ki jih prinaša v 
letu 2005 uveljavljeni zakon o davčnem postopku 

4. uskladiti kazensko določbo z novim zakonom o prekrških, ki se je začel uporabljati s 
1. januarjem 2005 in zahteva, da se vsi predpisi, ki določajo kazni za prekrške 
uskladijo z zakonom o prekrških najpozneje do 7. 2. 2006. 

Glede na to, da gre za manjše spremembe zakona, ki ne vplivajo na davčno obveznost 
zavezancev, predlagatelj predlaga, da se zakon uveljavi petnajsti dan po objavi v Uradnem 
'istu Republike Slovenije. 

4- Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

Področje obdavčevanja zavarovalnih poslov z davkom od zavarovalnih poslov v Evropski 
ur|iji ni urejeno enotno. Države članice so samostojne pri urejanju tega davka, pri normativni 
ureditvi in izvajanju morajo upoštevati le, da rešitve ne posegajo v temeljne svoboščine 
Evropske unije - prost pretok blaga, storitev, kapitala in ljudi. 

finsjsa1 

Davek od zavarovalnih poslov znaša 22.0 %. 

Davek od zavarovalnih poslov se plačuje od opravljenih zavarovalnih poslov. Osnova za 
obračun davka od zavarovalnih poslov je zavarovalna premija. Zavezanec za plačevanje 
tega davka je zavarovalnica, ki opravlja zavarovalne posle na območju Finske. Davčni 
zavezanec plačuje davek od zavarovalnih poslov mesečno. Davka od zavarovalnih poslov se 
na Finskem ne plačuje od premij, ki se nanašajo na osebna ali kreditna zavarovanja, 
Pozavarovanja, transportna zavarovanja za blago v tranzitu in tudi ne od premij, ki se 
hanašajo na zavarovanje prevoza opreme. 

Nizozemska2 

Davek od zavarovalnih poslov znaša 7.0 %. 

Davek od zavarovalnih poslov se plačuje od opravljenih zavarovalnih poslov. Osnova za 
°bračun davka od zavarovalnih poslov je zavarovalna premija. Davka od zavarovalnih poslov 
Se na Nizozemskem ne plačuje od življenjskih zavarovanj, nezgodnih zavarovanj, invalidskih 
zavarovanj oziroma zavarovanj za nezmožnost, zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za 
Primer nezaposlenosti in transportnega zavarovanja. 

^§ljka Britanija3 

^ davkom od zavarovalnih poslov se v splošnem obdavčujejo zavarovalni posli, ki krijejo 
r|ziko na območju Velike Britanije. Davka od zavarovalnih poslov se v Veliki Britaniji ne 
P'ačuje npr. od pozavarovanj, v zvezi z dolgoročnimi posli, mednarodno trgovino ter 
komercialno vodno in zračno plovbo, idr. 

^'šja stopnja davka od zavarovalnih poslov znaša 17,5 % in se plačuje od zavarovalnih 
Poslov, povezanih z naslednjimi tremi vrstami prometa blaga in storitev, in sicer: 

(a) prodaja motornih vozil, kombijev in motornih koles; 
(b) prodaja domačih električnih ali mehanskih orodij, naprav oziroma strojev; 
(c) prodaja potovalnih zavarovanj. 

^a druge zavarovalne posle se uporablja standardna 5 % davčna stopnja. 

j J/''r Taxation in Finland 2001, Ministry ol Finance, str. 105. 
3 Taxation in the Netherlands 2005, Ministry ol Finance, str.47. 

vir: UK Trade info: Insurance Premium Tax Faclsheet, www.uktradeinfo.com/index.cfm?task=factipt. 



5. Ocena finančnih posledic zakona za državni proračun 

Predlagani zakon ne bo imel finančnih posledic za državni proračun. 

6. Druge posledice zakona 

Predlagani zakon ne bo imel drugih posledic. 

II. BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V Zakonu o davku od prometa zavarovalnih poslov (Uradni list RS, št. 57/99) se v 3. členu 
drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»Zavarovalni posli po tem zakonu so sklepanje in izvrševanje pogodb o premoženjskem 
oziroma življenjskem zavarovanju.« 

2. člen 

V 8. členu se v 2. točki prvega odstavka besedilo »osebnih (zdravstvenih, nezgodnih j" 
življenjskih)« nadomesti z besedilom »premoženjskih (nezgodnih, zdravstvenih in dodatni 
pokojninskih) in življenjskih«. 

3. člen 
. 2 

V 11. členu se v prvem odstavku besedilo »Če se zavarovalna pogodba za zavarovanja iz ^ 
točke 8. člena tega zakona razdre pred potekom 10 let,« nadomesti z besedilom " 
zavarovalna pogodba za zavarovanja iz 2. točke prvega odstavka 8. člena preneha Pr 

potekom 10 let,«. 

Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi: 

»Ne glede na prejšnji odstavek se davka od zavarovalnih poslov ne obračuna in g 
primerih izrednega prenehanja zavarovalne pogodbe iz 2. točke prvega odstavka 8. c 
tega zakona zaradi smrti zavarovanca.« 

Besedilo dosedanjega drugega odstavka, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Davek iz prvega odstavka tega člena se odmeri od vsote, ki se izplača zavarovancu, in 

sicer v 15 dneh po poteku meseca, v katerem je zavarovanje prenehalo.« 

4. člen 

V 12.. členu se v drugem odstavku pred besedilom »zamudnih obresti« doda besedil 
»obresti in«. 

5. člen 

V 14. členu se v prvem odstavku besedilo »z denarno kaznijo« nadomesti z besedilo^ 
globo«. 

»z 

V drugem odstavku se besedilo »Z denarno Kaznijo« nadomesti z besedilom »Z globo"- 
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6. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV: 

* 

KJ- členu: 
Predlagana sprememba drugega odstavka 3. člena zakona je redakcijskega značaja in je 
Posledica prilagoditve člena opredelitvam iz predpisov, ki urejajo zavarovalništvo. Zakon 
o zavarovalništvu - ZZavar (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1) je spremenil razvrstitev 
zavarovalnih vrst v zavarovalne skupine. Zakon o zavarovalnicah iz leta 1994 je poznal 
Pojem osebnih zavarovanj in vanj uvrščal nezgodna, zdravstvena, življenjska zavarovanja in 
dodatna pokojninska zavarovanja. ZZavar pa je nezgodna, zdravstvena in dodatna 
Pokojninska zavarovanja uvrstil v zavarovalno skupino premoženjskih zavarovanj, 
zavarovalno skupino osebnih zavarovanj pa posledično preimenoval v zavarovalno skupino 
življenjskih zavarovanj. Tej novi razvrstitvi sledi tudi Sklep o letnem poročilu in trimesečnih 
računovodskih izkazih zavarovalnic - SKL 2002 (Uradni list RS, št. 111/2002, 129/03, 74/04 
in 139/2004) in tudi Sklep o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov - SKL2002 (Uradni 
Ust RS, št. 8/2002, 69/02, 77/02, 129/03 in 105/2004). 

S spremembo drugega odstavka 3. člena zakona je povezana tudi sprememba 2. točke 
Prvega odstavka 8. člena zakona. 

112. členu- 
Predlagana sprememba 2. točke prvega odstavka 8. člena zakona je redakcijskega značaja 
ln je povezana s predlagano spremembo drugega odstavka 3. člena zakona. Predstavlja 
Uskladitev tega zakona z ZZavar. 

H3. členu: 
Spremembe 11. člena zakona so redakcijskega in pojasnevalnega značaja, ki pomenijo 
jasnejšo formulacijo primerov prenehanja zavarovalne pogodbe za zavarovanja iz 2. točke 
Prvega odstavka 8. člena zakona pred potekom 10 let od njene sklenitve in prilagoditev 
c|ena, opredelitvam iz predpisov, ki tovrstne primere prenehanja urejajo. 

Besedna zveza "razdrtje zavarovalne pogodbe" iz prvega odstavka 11. člena zakona ne 
odraža vseh primerov, ko bi zaradi predčasnega prenehanja zavarovalnega posla morala 
nastati obveznost naknadnega obračuna davka od zavarovalnih poslov. V skladu s 
Predlagano spremembo prvega odstavka 11 člena zakona, bo v vseh primerih (tako rednega 
kot izrednega) prenehanja sklenjene zavarovalne pogodbe za zavarovanja iz 2. točke prvega 
odstavka 8. člena zakona pred potekom predpisanih 10 let, nastala obveznost naknadnega 
obračuna in plačila davka od zavarovalnih poslov. 

'zjemo od navedenega predstavlja izredno prenehanje zavarovanja zaradi smrti 
zavarovanca. V primeru smrti zavarovanca gre torej za izredno prenehanje zavarovanja, pri 
čemer predlagatelj ocenjuje, da ni primerno, da bi se tudi v teh primerih naknadno obračunal 
davek od zavarovalnih poslov. 

*5. 

HA členu- 
S spremembo drugega odstavka 12. člena se besedilo določbe usklajuje z zakonom o 
davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/2004, 57/2004, 109/04-odl. US, 128/04-odl. US in 
139/04, 25/05), ki poleg zamudnih obresti v določenih primerih predvideva tudi plačevanje 

'^2005 43 poročevalec, št. 32 



»običajnih« obresti, s katerimi se ohranja realna vrednost davčnega dolga. S predlaga110 

spremembo bosta oba predpisa medsebojno usklajena. 

K 5. členu: . 
S predlagano spremembo 14. člena se kazenska določba usklajuje z zakonom o prekrških, 
se uporablja od 1. januarja 2005 in ki je v 223. členu določil, da je treba vse predpise, s 
katerimi so določeni prekrški, uskladiti z zakonom o prekrških najpozneje v roku treh let P 
uveljavitvi zakona, to je do 7. 2. 2006. V skladu z zakonom o prekrških se prekrški n 
kaznujejo več z denarnimi kaznimi, ampak z globami, kar je upoštevano tudi v predlaga 
spremembi 14. člena. 

Ta končni člen določa, da bo zakon začel veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu RepubH 
Slovenije. Predlagatelj ocenjuje, da glede na vsebino novele za njeno uveljavitev zados 
petnajstdnevni rok. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO: 

3. člen 

Davek od zavarovalnih poslov se plačuje od opravljenih zavarovalnih poslov. 

Zavarovalni posli po tem zakonu so sklepanje in izvrševanje pogodb o premoženjskem m 
osebnem zavarovanju. 

8. člen 

Davka od zavarovalnih poslov se ne plačuje od: 
1. obveznih pokojninskih in invalidskih zavarovanj ter obveznih zdravstvenih zavarovanj, 
2. osebnih (zdravstvenih, nezgodnih in življenjskih) zavarovanj, pri katerih zavarovalno 
razmerje ni krajše od dobe 10 let; 
3. zavarovanj, ki krijejo nevarnosti izven območja Republike Slovenije; 
4. pozavarovanj. 

Za življenjska zavarovanja iz 2. točke prejšnjega odstavka se štejejo vsa življenjska j 
zavarovanja, ne glede na to, ali se zavarovalna vsota izplača v enkratnem znesku ali v o 
rente. 

11. člen 

če se zavarovalna pogodba za zavarovanja iz 2. točke 8. člena tega zakona razdre PreCj v 

potekom 10 let, mora davčni zavezanec obračunati in plačati davek od zavarovalnih p°s 

Davek iz prejšnjega odstavka se odmeri od vsote, ki se izplača zavarovancu, in sicer v 15 
dneh po poteku meseca, v katerem je bilo zavarovanje razdrto. 

12. člen 

Obračunavanje in plačevanje davka od zavarovalnih poslov nadzoruje davčni organ v sklad 
z zakonom, ki ureja davčni postopek in zakonom, ki ureja davčno službo. 

Če davčni zavezanec ne predloži obračuna davka od zavarovalnih poslov, ali ga predloživ 

nepopolni obliki, ali če davčni organ ugotovi, da davčna obveznost ni pravilno obračunan . 
kot tudi glede zamudnih obresti, pravnih sredstev in vseh vprašanj postopka in pristojno 
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davčnega organa, ki niso določeni s tem zakonom, se uporablja zakon, ki ureja davčni 
postopek in zakon, ki ureja davčno službo. 

14. člen 

Davčni zavezanec se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 1.000.000 do 18.000.000 
tolarjev, če: 

1. ne obračuna davka ter ne sestavi in ne predloži mesečnega obračuna davka 
davčnemu organu v skladu z 10. členom tega zakona; 

2. ne plača davka v roku iz 10. in 11. člena tega zakona. 

z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe. 
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redl°g zakona o 

^REMEMBAH in dopolnitvah 

Jakona o varnosti cestnega 

Dometa (zvcMB) 

šišani postopek - EPA 250 - IV 

RePUBLIKE SLOVENIJE 
EVA: 
številka. 2005-2411-0065 
Ljubljana 00721 "3/2005/9 lana' 19.05.2005 

^o'očila bes^ci^8 ^'oven''e 'e na 2®" recin' sei' c'ne 19-5-2005 

DOp^°GA zakona o spremembah in 
PRoffVAH ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA 

^r^avn°e'''a v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika 
Postopku9a zbora Republike Slovenije po skrajšanem 

^'ada Re 
^sPublik Ppblike s|ovenije predlaga Državnemu zboru 
t*°f,°lnitvah da Prec"°9 zakona 0 spremembah in Po skrai - 

zakona o varnosti cestnega prometa obravnava 
sPremeJkanem Postopku, ker gre za manj zahtevne 6 in dopolnitve predloga zakona. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o varnosti v cestnem prometu obravnava 
po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne 
spremembe in dopolnitve, ki so potrebne za nemoteno izvajanje 
zakona (rok za ustanovitev agencije), kakor tudi za uskladitev 
z drugimi zakoni s področja varovanja okolja (inšpekcijski 
nadzor nad izrabljenimi motornimi vozili). 

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 

1 njeni predstavniki pri delu Državnega zbora Republike Slovenije 
in njegovih delovnih teles sodelovali: ' 

- mag. Janez Božič, minister za promet, 
dr. Peter Verlič, državni sekretar v Ministrstvu za promet, 
mag. Miloš Pregl, sekretar v Ministrstvu za promet. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 

I. UVOD 

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Prevozniški sektor je v veliki meri odvisen od režima cestnega prometa. Zakon o varnosti v 
cestnem prometu opredeljuje odgovornosti voznikov, pravnih oseb in podjetnikov 
posameznikov za posamezne kršitve. V praksi se je izkazalo, da te kazni lahko bistveno 
vplivajo na poslovanje prevoznih podjetij po eni strani, po drugi strani pa tudi, da so 
posamezne odgovornosti za kršitev med seboj izključujoče. Tudi drugače niso primerljive z 
tujino. 

Gre za predloge sprememb, ki so usmerjene predvsem v višine kazni, odgovornost pravne 
osebe in tolerance z vidika smiselnosti, primerljivosti po višini z drugimi državami ter 
upravičenosti odgovornosti pravnih ter fizičnih oseb. Pri tem so se upoštevala razmerja do 
teže prekrška in medsebojna primerljivost prekrškov. 

Ker dvomilijonske kazni posegajo v eksistenco prevozniških podjetij, je potrebno spremembe 
čimprej sprejeti. 

Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 01201-10/2005-05, z dne 24.2.2005, ustanovila 
medresorsko koordinacijsko delovno skupino za reševanje aktualne problemati 
prevozništva in jo zadolžila da oblikuje stališča, mnenja in predloge do zakonskih ' 
podzakonskih aktov za oblikovanje ustreznih zakonskih rešitev s področja cestnega prome 
in področja varnosti cestnega prometa, organiziranosti avtoprevoznikov ter ostalih zadev, 
se dotikajo avtoprevozništva v Republiki Sloveniji. 

Posebna delovna skupina, je oblikovala predloge sprememb, ki so usmerjene predvsem v 
višine kazni, odgovornost pravne osebe in tolerance z vidika smiselnosti, primerljivosti P 
višini z drugimi državami ter upravičenosti odgovornosti pravnih ter fizičnih oseb. Pri tern s 

se upoštevala razmerja do teže prekrška in medsebojna primerljivost prekrškov. 
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Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga zakona 

Predlog tega zakona je rezultat pobude oziroma zahtev predstavnikov avtoprevoznikov in 
voznikov, ki so združeni v različna interesna združenja (GIZ Transport, GIZ Intertransport, 
SAS, OZS in GZS) predlagali znižanje visokih glob za prekrške, ki so v Zakonu o varnosti 
cestnega prometa povezani z opravljanjem prevozov v cestnem prometu. 

Predlogi predstavnikov avtoprevoznikov in voznikov v zvezi z znižanjem višine glob so bili 
Povezani z 69. členom (Obremenitev in dimenzije vozila), 70. členom (Izredni prevoz), 73. 
členom (Trajanje vožnje), 74. členom (Odmor), 75. členom (Dnevni odmor), 76. členom 
(Prekinitev dnevnega počitka), 77. členom (Tedenski počitek), 78. členom (Prepovedano 
[Vgrajevanje), 79. členom (Tahograf), 80. členom (Zapisni list in zapisna kartica) in 92. 
členom (Prevozi otrok). Poleg tega so ugotavljali pomanjkljivosti tudi pri določbah 52. 
(Ustavitev in parkiranje) in 53. člena (Parkiranje na kraju, kjer to ni dovoljeno). 

Predpisane globe v navedenih členih so bile oblikovane pri pripravi novega Zakona o 
varnosti cestnega prometa tako, da so se upoštevale spodnje minimalne meje, ki jo 
Predpisuje Zakon o prekrških in globe, določene za ostale prekrške, ki jih predpisuje ta zakon 
oziroma drugi predpisi, ki urejajo prevoze v cestnem prometu, predvsem Zakon o prevozih v 
cestnem prometu. Višina globe za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike 
■n odgovorne osebe je bila predpisana predvsem zaradi odvračanja morebitnih storilcev 
Prekrškov od storitve prekrškov, ki pomenijo poleg kršitve varnosti cestnega prometa tudi 
kršitve varstva konkurence in kršitve povezane s pogoji dela voznikov, ki opravljajo prevoze v 
cestnem prometu. Poleg tega se je pri določanju sankcij upoštevalo tudi kazenske določbe 
Zakona o prevozih v cestnem prometu in Zakonu o prevozu nevarnega blaga, ki za prekrške, 
ki jih storijo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki določajo globo od 200.000 
SIT do 8.000.0000 SIT. 

Ob upoštevanju kazenskih določb navedenih predpisov in usklajevanju predlogov 
Predstavnikov avtoprevoznikov in voznikov so bile predpisane globe za prekrške navedenih 
členov ustrezno zmanjšane. Pri predpisovanju novih sankcij se je upošteval vidik pravičnosti 
9'ede na druge vrste podobnih prekrškov po teži oziroma individualizacije pri njeni odmeri. 
Glede na višino zagroženih sankcij je še mogoče pričakovati, da se vozniki in pravne osebe, 
samostojni podjetniki posamezniki ter odgovorne osebe ne bodo odločali za prekrške v tistih 
Primerih, ko zlo, ki grozi storjenemu prekršku (globa) ne bo doseglo dobička, ki bi ga s 
storjenim prekrškom lahko kršitelji pridobili. S določitvijo nižjih sankcij se bi navedena »cost 
Penefit« analiza lahko izvedla zelo pogosto. 

Poleg tega pa so nekatere kazenske določbe, ki so se izkazale kot neživljenjske in jih ni bilo 
Mogoče izvajati ter preverjati v smislu odgovornosti pravnih oseb, samostojnih podjetnikov 
Posameznikov in odgovornih oseb brisane iz določb zakona. S tem so se upoštevale zahteve 
Predstavnikov avtoprevoznikov in voznikov po ustrezni individualizaciji predpisanih sankcij. 
v *akon so vključene tudi določbe za odlog ustanovitve Javne agencije za varnost cestnega 
Prometa saj v predvidenem času ni moč zagotoviti finančnih, kadrovskih in drugih pogojev za 
nJeno ustanovitev in izvajanje nalog. 
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Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in pravu EU 

V zvezi s predpisanimi sankcijami za kršitev t.i. socialne zakonodaje so bili pridobljeni 
podatki o višini glob v drugih evropskih državah, in sicer: Nemčije, Velike Britanije, Avstrije in 
Belgije. Višine oziroma začetne višine predpisanih glob so razvidne iz naslednjih tabel: 

Prekoračitev dnevnega časa trajanja vožnje: 

Voznik pravna oseba Odgovorna oseba 
Nemčija 7.200 SIT za 

prekoračitve do ene 
ure in nadalje 7.200 
SIT za vsake začete 
pol ure 

14.400 SIT za 
prekoračitve do ene ure 
in nadalje 14.400 SIT za 
vsake začete pol ure 

Velika Britanija do 1.750.000 SIT do 1.750.000 SIT 
Francija do 6 ur 32.400 SIT in 

prepoved nadaljnje 
vožnje; 
nad 6 ur 360.000 SIT 
prekrškovni organ in 
prepoved nadaljnje 
vožnje 

Avstrija od 8.400 do 240.000 
SIT 

od 16.800 do 240.000 
SIT 

Belgija Od 14.880 do 360.000 
SIT (odvisno od št. 
prekoračenih ur) 

višino globe izreče 
sodišče 

Neupoštevanje določb o tedenskem počitku 

Voznik pravna oseba Odgovorna oseba —.— 
Nemčija 7.200 SIT za vsak 

začeti dan, ko bi moral 
imeti voznik tedenski 
počitek 

14.400 SIT za vsak 
začeti dan, ko bi moral 
imeti voznik tedenski 
počitek 

Velika Britanija do 1.750.000 SIT do 1.750.000 SIT 
Francija do 20 ur 32.400 SIT 

(oziroma 180.000 SIT 
če se globa ne plača v 
45 dneh) in prepoved 
nadaljnje vožnje; 
nad 20 ur 360.000 SIT 
prekrškovni organ in 
prepoved nadaljnje 
vožnje 

Avstrija od 8.400 do 240.000 
SIT 

od 16.800 do 240.000 
SIT 

Belgija 14.900 SIT za vsakih 
30 minut prekoračitve 

višino globe izreče 
sodišče _____ 

Neupoštevanje določb o odmoru 

Voznik pravna oseba Odgovorna oseba 
Nemčija 7.200 SIT za vsakih 

začetih 15 min, ko bi 
moral imeti voznih 
odmor 

14.400 SIT za vsakih 
začetih 15 min, ko bi 
moral imeti voznih 
odmor 

25. V31' 
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Britanija do 1.750.000 SIT do 1.750.000 SIT - 
Francija do 20% 32.400 SIT 

(oziroma 180.000 SIT 
če se globa ne plača v 
45 dneh) in prepoved 
nadaljnje vožnje 

Avstrija od 8.400 do 240.000 
SIT 

od 16.800 do 240.000 
SIT 

Belgija od 14.900 do 360.000 
SIT (odvisno od št. 
prekoračenih ur) 

višino globe izreče 
sodišče 

Nepravilnosti v zvezi z delovanjem tahografa 

  Voznik pravna oseba odgovorna oseba 
Nemčija 18.000 SIT za delovni 

dan, koje ugotovljena 
napaka 

36.000 SIT za delovni 
dan, ko je ugotovljena 
napaka 

~ 

-^ejika Britanija do 1.750.000 SIT do 1.750.000 SIT - 
Francija 32.400 SIT (oziroma 

180.000 SIT če se 
globa ne plača v 45 
dneh); 
360.000 SIT1 

prekrškovni organ in 
prepoved nadaljnje 
vožnje) 

Oštrija od 8.400 do 240.000 
SIT 

od 16.800 do 240.000 
SIT 

oelgija 60.000 SIT za pregled 
funkcionalnosti 
60.000 SIT za 
popravilo tahografa 

60.000 SIT za pregled 
funkcionalnosti 
60.000 SIT za popravilo 
tahografa 

Podjetje ne hrani zapisnih listov 

"—   Voznik pravna oseba odqovorna oseba 
Nemčija - 120.000 SIT za delovni 

dan 
^2!l!S§J3ritanija do 1.750.000 SIT do 1.750.000 SIT - 
intencija - 32.400 SIT - 
Avstrija od 8.400 do 240.000 

SIT 
od 16.800 do 240.000 
SIT 

Belgija - višino globe izreče 
sodišče 

zvezi s prekoračitvami časa trajanja vožnje lahko v Nemčiji policisti izrečejo globo za 
Pekrske, za katere je predpisana kazen v višini 7.200 SIT. Za ostale kršitve je pristojen 
Prekrškovni organ pri Ministrstvu za delo, socialno, zdravje in varstvo potrošnikov. 

A . v , V|sini izrečenih denarnih kazni v Veliki Britaniji odloča sodišče in je odvisno od okoliščin 
Ostanka prekrška. 

T* w a kazen se izreče, če voznik ne pokaže zapisnega lista, če voznik uporablja en zapisni list več kot 24 ur ali če 
nik uporablja več zapisnih listov v enem dnevu. 
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Osnovna globa v Avstriji za tovrstne kršitve je 8.400 SIT za posamezno kršitev. Policist pri 
pregledu zapisnega lista voznika kaznuje za vsako posamezno kršitev zapisnega lista po 
8.400 SIT. V hujših primerih lahko sodišče na predlog policije izreče 120.000 SIT za 
posamezni zapisni list. 

Prekoračitev osnih obremenitev ali skupne mase (tovorna vozila z nad 7,51 skupne 
dovoljene mase): 

Voznik oseba, ki dopusti oziroma 
naroči 

pravna 
oseba 

Odgovorna 
oseba  

Nemčija od 2 do 5% 7.200 
SIT 
nad 5 do 10% 12.000 
SIT 
nad 10 do 15% 14.400 
SIT 
nad 15 do 20% 18.000 
SIT 
nad 20 do 25% 24.000 
SIT 
nad 25 do 30% 36.000 
SIT 
nad 30% 48.000 
SIT 

od 2 do 5% 7.200 SIT 
nad 5 do 10% 12.000 SIT 
nad 10 do 15% 14.400 SIT 
nad 15 do 20% 18.000 SIT 
nad 20 do 25% 36.000 SIT 
nad 25 % 48.000 SIT 

Velika 
Britanija 

do 875.000 SIT do 875.000 
SIT 

Francija 

Avstrija 

Belgija 

do 20% 32.400 SIT 
(oziroma 180.000 SIT 
če se globa ne plača v 
45 dneh); 
nad 20% 360.000 SIT 
prekrškovni organ in 
prepoved nadaljnje 
vožnje  
od 8.400 do 240.000 
SIT 

od 16.800 do 240.000 SIT 

120.000 SIT višino globe izreče sodišče 
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Ocena finančnih posledic za državni proračun in druga javna 

finančna sredstva 

finančnih posledic zaradi neznanega bodočega obsega kaznovanja ni moč opredeliti. Glede 
na do sedaj znani obseg kršitev cestno prometnih predpisov oz. deležev kršitev, ki jih storijo 
vozniki težjih vozil bo to imelo predvidoma minimalen vpliv na prihodke proračuna (tako 
rekoč zanemarljiv), saj je delež teh kršitev tudi manjši, zanemarljiv pa je predvsem delež 
kršitev, ki se jih pripisuje pravnim osebam. 

Druge morebitne posledice 

Drugih morebitnih posledic se s to spremembo ZVCP ne predvideva. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04 in 35/05) se v 12. členu 
doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»(3) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov izdanih na njegovi 

podlagi, ki urejajo obveznosti lastnikov vozil in izvajalcev javne službe ravnanja z izrabljenimi 
motornimi vozili, ki se nanašajo na potrdilo o uničenju vozila in izjavo o lokaciji vozila, 
opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.«. 

2. člen 

Črta se sedmi odstavek 52. člena. 

3. člen 
V sedmem odstavku 53. člena se beseda »promet« nadomesti z besedilom »notranje 
zadeve«. 
Črta se enajsti odstavek. 
Dosedanji dvanajsti odstavek postane enajsti odstavek. 

4. člen 
V 69. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: »(4) Ne glede na določbe prvega, 
drugega in tretjega odstavka tega člena, so dovoljene tolerance do 3% pri skupni masi in 
osni obremenitvi motornih in priklopnih vozil.«. 

, V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se znesek »50.000« obakrat 
nadomesti z zneskom »40.000«. 
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se znesek »500.000« obakrat 
nadomesti z zneskom »100.000«. 

5. člen 
V sedmem odstavku 70. člena se znesek »50.000« nadomesti z zneskom »40.000«. 
V osmem odstavku se znesek »500.000« nadomesti z zneskom »100.000«. 

6. člen 
V sedmem odstavku 73. člena se znesek »50.000« nadomesti z zneskom »40.000«. 
V osmem odstavku se znesek »2.000.000« nadomesti z zneskom »200.000«, znesek 
»200.000« pa z zneskom »80.000« . 

7. člen 
V šestem odstavku 74. člena se znesek »50.000« nadomesti z zneskom »40.000«. 
V sedmem odstavku se znesek »2.000.000« nadomesti z zneskom »200.000«, znesek 
»200.000« pa z zneskom »80.000« . 

8. člen 
V petem odstavku 75. člena se znesek »50.000« nadomesti z zneskom »40.000«. 
V šestem odstavku se znesek »2.000.000« nadomesti z zneskom »200.000«, znesek 
»200.000« pa z zneskom »80.000« . 
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9. člen 
V tretjem odstavku 76. člena se znesek »50.000« nadomesti z zneskom »40.000«. 
V četrtem odstavku se znesek »2.000.000« nadomesti z zneskom »200.000«, znesek 
"200.000« pa z zneskom »80.000« . 

10. člen 
V sedmem odstavku 77. člena se znesek »50.000« nadomesti z zneskom »40.000«. 
V osmem odstavku se znesek »2.000.000« nadomesti z zneskom »200.000«, znesek 
"200.000« pa z zneskom »80.000« . 

11. člen 
V drugem odstavku 78. člena znesek »4.000.000« nadomesti z zneskom »400.000«, znesek 
"400.000« pa z zneskom »100.000« . 

12. člen 
v desetem odstavku 79. člena se znesek »50.000« nadomesti z zneskom »40.000«. 
v enajstem odstavku se znesek »2.000.000« nadomesti z zneskom »200.000«, znesek 
"200.000« pa z zneskom »80.000« . 
v dvanajstem odstavku se znesek »4.000.000« nadomesti z zneskom »200.000«, znesek 
"400.000« pa z zneskom »100.000« . 

13. člen 
» sedmem odstavku 80. člena se znesek »50.000« nadomesti z zneskom »40.000«. 
V osmem odstavku se znesek »100.000« nadomesti z zneskom »40.000«. 
°eveti odstavek se črta. 

14.člen 
V desetem odstavku 92. člena se znesek »50.000« nadomesti z zneskom »40.000«. 
* enajstem odstavku se znesek »100.000« nadomesti z zneskom »40.000«. 

dvanajstem odstavku se znesek »2.000.000« nadomesti z zneskom »200.000«, znesek 
"200.000« pa z zneskom »80.000« . 

15.člen 

V prvem odstavku 252. člena se besedilo »enem letu« nadomesti z besedilom »treh letih«. 

16.člen 

256. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"(l)Določbe 139. člena tega zakona o vožnji s spremljevalcem se začnejo uporabljati v dveh 
etih po uveljavitvi tega zakona. 

(2)Določbe 140. člena tega zakona o vozniku začetniku se začnejo uporabljati v štirih letih 
P° uveljavitvi tega zakona. 

(3)Program iz četrtega, petega in šestega odstavka 167. člena, program iz prvega odstavka 
68- člena in program iz drugega odstavka 189. člena tega zakona do ustanovitve javne 

a9encije izvajajo organizacije, ki jih za to pooblasti minister, pristojen za notranje zadeve. 

(4)Program iz drugega odstavka 189. člena tega zakona do ustanovitve javne agencije 
Podpiše minister, pristojen za notranje zadeve, na predlog Sveta za preventivo in vzgojo v 
Cestnem prometu Republike Slovenije.«. 

17. člen 
2akon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH ČLENOV 

K 1. členu 

Pri izvajanju sistema ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili v Sloveniji Ministrstvo za okolje 
in prostor ugotavlja, da pristojnosti glede nadzora nad izvajanjem določb, ki se nanašajo na 
potrdilo o uničenju vozila in izjavo o lokaciji vozila (198. člen zakona o varnosti cestnega 
prometa) niso nikjer ustrezno določene. Zaradi tega prihaja na terenu pri inšpekcijskem 
nadzoru do težav, ki vodijo do neučinkovitega izvajanja določb 198. člena zakona, predvsem 
v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje izjav o lokaciji vozila. Ugotavlja se, da v veliko primerih 
vozile ni na lokaciji, za katerega je bila izdana izjava o lokaciji, lastnika vozila pa kljub temu, 
da je za tak prekršek globa določena v 198. členu, ni mogoče učinkovito kaznovati. Zato bi 
bilo potrebno zakon nujno dopolniti, kakor je predlagano. 

K 2. in 3. členu 
Kazenske določbe, ki so predpisovale sankcije za pravne osebe, samostojne podjetnike 
posameznike in odgovorne osebe za prekrške v zvezi z parkiranjem in ustavitvijo vozila ter 
parkiranjem na kraju, kjer to ni dovoljeno so se izkazale kot neživljenjske in jih ni bilo mogoče 
izvajati ter preverjati v smislu odgovornosti navedenih pravnih subjektov. Z brisanje^ 
kazenskih določb, s katerimi so bili lahko za prekršek odgovorni tudi navedeni pravni subjekti 
so se upoštevale zahteve predstavnikov avtoprevoznikov in voznikov po ustrezni 
individualizaciji predpisanih sankcij. 

7. odstavek 53. člena določa da obliko parkirne karte, njeno veljavnost, postopek in stroške 
za njeno izldajo, evidenco izdanih parkirnih kart in način označevanja vozila, predpise 
minister, pristojen za promet. Delokrog Ministrstva za promet določa 38. člen Zakona o 
državni upravi RS. Iz določb tega člena ni mogoče sklepati, daje v delokrogu Ministrstva za 
promet kakorkoli omenjeno vprašanje invalidov. Verjetno je pri končnem oblikovanju besedila 
prišlo do napake, zato se predlaga, da spremembe vzpostavijo prvotno stanje z pristojnostjo 
Ministrstva za notranje zadeve. 

K 4. členu in 5. členu 
Tolerance pri ugotavljanju teže izhajajo iz narave tehnike prevozov, pri katerih nastajajo 
možnosti prekoračitev teže (npr. razsuti tovori, kjer je možnost tehtanja omejena in specificn 
teža različna, vlaga materialov...) . . 
Izhajajoč iz primerjave z drugimi prekrški iz Zakona o varnosti cestnega prometa, kazenski 
sankcijami iz Zakona o prevozih v cestnem prometu in Zakona o prevozu nevarnega blaga i 
ob upoštevanju zahtev predstavnikov avtoprevoznikov in voznikov so se sankcije znižale z 
20% za voznike in za pravne osebe do 90 %. Z vidika poslovanja podjetij je prejšnja sankcij^ 
vrednostno pomenila izpad prihodka, ki bi ga podjetje doseglo npr. z osmimi prevozi 
Hamburg in nazaj v Slovenijo. V praksi bi to poleg tega pomenilo cca pet do sede 
tedensko angažiranost vozila, ki bi vozilo na tej relaciji. 

K 6., 7, 8.,9 in 10. členu I 
Izhajajoč iz primerjave z drugimi prekrški iz Zakona o varnosti cestnega prometa, kazenski ^ 
sankcijami iz Zakona o prevozih v cestnem prometu in Zakona o prevozu nevarnega blaga 
ob upoštevanju zahtev predstavnikov avtoprevoznikov in voznikov so se sankcije znižale 
20% in za pravne osebe 90%. 

K 11., 12.,13 in 14. členu I 
Izhajajoč iz primerjave z drugimi prekrški iz Zakona o varnosti cestnega prometa, kazenski ^ 
sankcijami iz Zakona o prevozih v cestnem prometu in Zakona o prevozu nevarnega 
ob upoštevanju zahtev predstavnikov avtoprevoznikov in voznikov so se sankcije za vozni 
znižale za 20% in za pravne osebe v povprečju do 90%. Znižane so tudi kazni za odgovor 
osebe in sicer do 50%. 
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K 15. in 16. členu 
Za ustanovitve Javne agencije za varnost cestnega prometa niso zagotovljeni finančni, 
kadrovski in prostorski pogoji za delovanje zato se ustanovitev odloži na leto 2007. Do 
ustanovitve agencije se odloži tudi uresničevanje programa za voznike začetnike, za 
katerega bo skrbela javna agencija, za druge programe pa je omogočeno, da minister, 
Pristojen za notranje zadeve pooblasti ustrezne organizacije in zagotovi njihovo izvajanje. 

K 17. členu 

S tem členom se določa uveljavitev zakona. 



BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 

Pooblastila drugih organov 
12. člen 

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, ki urejajo vzdrževanje in varstvo cest 
opravljajo inšpektorice in inšpektorji (v nadaljevanju: inšpektorji), pristojni za inšpekcijski 
nadzor cest. Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, ki se nanašajo na delo subjektov, ki 
opravljajo javni prevoz potnikov ali blaga oziroma prevoz oseb ali blaga za lastne potrebe, ter 
določb, ki se nanašajo na vozila in voznike, ki opravljajo take prevoze, opravljajo inšpektorji 
pristojni za inšpekcijsko nadzorstvo prevozov v cestnem prometu in za delo, vsak v okviru 
svojega delovnega področja. 

2) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov izdanih na njegov 
podlagi, ki urejajo področje zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov 
motornih vozil, opravlja zdravstvena inšpekcija. 

Ustavitev in parkiranje 
52. člen 

(1) Ustavitev ali parkiranje na vozišču je dovoljeno le na desni strani vozišča v smeri vožnje- 
Če so na desni strani vozišča tirnice, je dovoljena ustavitev ali parkiranje na levi stran 
vozišča. Na enosmerni cesti je dovoljena ustavitev ali parkiranje na obeh straneh smernega 
vozišča. 

(2) Na vozišču ustavljeno ali parkirano vozilo mora biti vzporedno z robom vozišča in sm 
biti oddaljeno od roba največ 30 cm, razen če je drugače določeno s predpisano prometn 
signalizacijo. Parkiranje v drugi vrsti, ob parkiranih vozilih, je prepovedano. , 

(3) Če so parkirna mesta označena s predpisanimi označbami na vozišču ali na drug 
prometni površini, je dovoljena ustavitev ali parkiranje le v skladu s temi označbami. 

(4) Ustavitev in parkiranje je prepovedano: _ ^ 
1. na prehodu za pešce in na razdalji manj kot 5 m pred prehodom. Če so na vozišču pi"e 

prehodom označena parkirna mesta, mora biti prepoved iz te točke označena s predpisal1 

označbo na vozišču; . h 

2. na kolesarski stezi, kolesarski poti, pločniku, pešpoti, kolesarskem pasu ali na tirnica ^ 
Če je s predpisano prometno signalizacijo dovoljeno parkiranje na pločniku, mora biti 
pešce zagotovljen najmanj 1,60 m širok del pločnika, ki ne sme mejiti na vozišče; , 

3. na prehodu ceste čez železniško progo in na razdalji manj kot 15 m od najblizj 
železniške tirnice; j 

4. na križišču in na razdalji manj kot 15 m od najbližjega roba prečnega vozišča Pr 

križiščem, razen če je drugače določeno s predpisano prometno signalizacijo; 
5. v predoru, galeriji in podvozu, ter na viaduktu, mostu in nadvozu; a 

6. na označenem avtobusnem postajališču. Zaradi vstopa ali izstopa potnika je dovolje 
ustavitev na postajališču, ki je zunaj vozišča, če s tem ni oviran avtobusni promet; 

7. na ozkem ali nepreglednem delu ceste (v ovinku, pod vrhom klanca ipd.); jn 

8. na delu ceste, kjer bi bil prost prehod med ustavljenim oziroma parkiranim voZ'lorT1-ga 

neprekinjeno ločilno črto ali usmerjevalnim poljem na vozišču ali nasprotnim robom vozi 
ali kakšno drugo oviro na cesti širok manj kot 3 m; . 0 

9. na pospeševalnem, zaviralnem in odstavnem pasu. Na odstavnem pasu je za n 

potreben čas dovoljena ustavitev vozila v sili. Ob tem mora voznik storiti vse potrebno, 
ustavljeno vozilo, osebe ali tovor ne ogrožajo udeležencev v cestnem prometu; 

10. na mestu, na katerem bi vozilo zakrivalo postavljeni prometni znak; 
11. na vozišču ceste zunaj naselja; 
12. na smernem vozišču ceste v naselju z dvema ali več prometnimi pasovi; . js0 

13. na vseh prometnih in drugih javnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil ali 
namenjene prometu tovrstnih vozil; 

14. na mestu, na katerem bi parkirano vozilo onemogočilo vključitev v prorne 
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Parkiranemu vozilu ali onemogočilo dovoz na dvorišče stavbe, do garaže, skladiščnega 
Prostora ali drugega podobnega objekta ali do zasebnega zemljišča. Dovoz na dvorišče, v 
objekt ali k objektu, pred katerim je prepovedana ustavitev ali parkiranje, mora biti na vhodu 
označen s predpisanim prometnim znakom, če pa so na vozišču pri vhodu označena 
Parkirna mesta, pa tudi s predpisano označbo na vozišču; 

15. na označenem parkirnem prostoru za invalide oziroma invalidke (v nadaljnjem besedilu: 
•nvalide), razen za osebe iz četrtega odstavka 53. člena tega zakona; 

16. na označenih poteh, namenjenih intervencijskim vozilom; 
17. nad priključkom za vodovodno omrežje (hidrant). Prepoved iz te točke mora biti 

označena s predpisano prometno signalizacijo; 
18. v območju umirjenega prometa, razen kjer je izrecno dovoljeno s predpisano prometno 

Signalizacijo, in v območju za pešce. 
(5) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, 

drugim ali tretjim odstavkom tega člena ali s 1., ali 3., ali 4., ali 6., ali 10., ali 11., ali 12., ali 
13-, točko prejšnjega odstavka. 
(6) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekrške voznik, ki ravna v nasprotju z 2., ali 5., ali 

'•> ali 8., ali 9., ali 14., ali 15., ali 16., ali 17., ali 18., točko četrtega odstavka tega člena. 
(7) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni 

Podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s 1., ali 2., ali 14., ali 17. točko četrtega odstavka 
9a člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 50.000 tolarjev. 

Parkiranje na kraju, kjer to ni dovoljeno 
53. člen 

(1) Zdravstveni delavci, delavci socialnih služb in delavci invalidskih organizacij smejo ob 
obiskih oskrbovancev (bolnikov oziroma bolnic, ostarelih, onemoglih in invalidov) na domu 
2aradi nujnih in neodložljivih storitev, potrebnih za njihovo zdravje in življenje, za največ dve 
^ri Parkirati vozila na krajih, kjer to sicer ni dovoljeno, če tako parkirano vozilo ne ogroža 
drugih udeležencev v cestnem prometu ali jih ne ovira v smislu 2. do 7. točke petega 
odstavka 123. člena tega zakona. Na način iz prejšnjega stavka lahko parkirajo tudi osebe iz 
četrtega odstavka tega člena. 

(2) Na način iz prejšnjega odstavka smejo za nujno potreben čas parkirati tudi policisti pri 
opravljanju nalog policije. 

(3) Kadar upravičenec oziroma upravičenka (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) iz prvega 
drugega odstavka tega člena parkira vozilo na pločniku, mora pustiti prost najmanj 1,60 m 

S|rok del pločnika za pešce, ki ne sme mejiti na vozišče. 
v+) Na označenem parkirnem prostoru za invalida sme parkirati vozilo: 
~ oseba, ki ima zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali 

ledenice priznano najmanj 60% telesno okvaro, osebe z multiplo sklerozo in osebe z 
Mišičnimi in živčno mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30% telesno okvaro, 

težko telesno prizadeta oseba, ki ji je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o 
varstvu telesno in duševno prizadetih oseb, 
~ spremljevalec, ki vozi in spremlja osebo iz prve ali druge alinee tega odstavka, ki sama ne 

^ore ali ne sme voziti motornega vozila, težko duševno prizadeto osebo, ki ji je zaradi tega 
Priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb ali osebo, ki je 
s|epa, 
~ spremljevalec, ki vozi in spremlja mladoletno osebo, ki je težko telesno ali duševno 

Prizadeta oziroma je zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice 
°virana pri gibanju. 

(5) Voznik vozila, parkiranega v skladu s prvim ali četrtim odstavkom tega člena, mora 
°značiti parkirano vozilo z veljavno parkirno karto. 

(6) Osebi iz četrtega odstavka tega člena in zdravstveni službi, socialni službi oziroma 
■^alidski organizaciji, katere delavci obiskujejo oskrbovance na domu zaradi nujnih in 
e°dložljivih storitev, potrebnih za njihovo zdravje in življenje, izda parkirno karto na njeno 
ahtevo upravna enota, na območju katere ima stalno prebivališče ali začasno prebivališče 
2iroma sedež. 
(J) Obliko parkirne karte, njeno veljavnost, postopek in stroške za njeno izdajo, evidenco 
danih parkirnih kart in način označevanja vozila predpiše minister, pristojen za promet. 
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(8) Z globo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ima veljavno parkirno karto m 
ki ravna v nasprotju s petim odstavkom tega člena. 

(9) Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek oseba iz prvega odstavka tega člena, k' 
ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom tega člena. 
(10) Z globo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki neupravičeno uporabi 

parkirno karto. 
(11) Z globo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni 

podjetnik posameznik, katerega delavec neupravičeno uporabi parkirno karto, odgovorna 
oseba pa z globo najmanj 30.000 tolarjev. 

(12) Neupravičeno uporabljeno parkirno karto policist ali občinski redar odvzame in jo poslj 
upravni enoti, ki jo je izdala. O odvzemu izda potrdilo. 

Obremenitve in dimenzije vozila 
69. člen 

(1) Skupna masa vozila ne sme presegati največje dovoljene mase vozila ali s prometnim 
znakom omejene skupne mase. 

(2) Tovor ne sme obremenjevati posameznih osi vozila nad dovoljeno osno obremenitvijo 
po določilih proizvajalca vozila. 

(3) Tovor ne sme obremenjevati posameznih osi vozila preko predpisane ali s prometni 
znakom omejene osne obremenitve. Vozilo s tovorom ne sme presegati predpisane ali s 

prometnim znakom omejene skupne mase ali dimenzije, predpisane za posamezno vrs 
vozil ali omejeno s prometnim znakom, razen v primerih in pod pogoji iz 70. člena teg 
zakona. .. 

(4) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki opravlja prevoz, in oseba, 
naloži tovor, ki se opravlja v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena. Z 9 .. 
50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi oseba, ki je naročnik prevoza, če se oprav] 
prevoz v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena na njeno zahtevo. . 

(5) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostoj 
podjetnik posameznik, ki opravlja prevoz, in pravna oseba ali samostojni podjetni 
posameznik, ki naloži tovor, ki se opravlja v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom teg 
člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 50.000 tolarjev. Z globo najmanj 500.0 
tolarjev se kaznuje za prekršek tudi pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki j 
naročnik prevoza, če se opravlja prevoz v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega čle 
na njeno zahtevo, odgovorna oseba pa z globo najmanj 50.000 tolarjev. 

Izredni prevoz 
70. člen 

(1) Izredni prevoz je prevoz z vozilom, ki samo ali skupaj s tovorom presega predpisano ali 
s prometnim znakom omejeno osno obremenitev, predpisano ali s prometnim zna^°rn 

omejeno skupno maso ali za posamezno vrsto vozil predpisano ali s prometnim znaKo 
omejeno dimenzijo. 

(2) Izredni prevoz se lahko opravi le, če je pristojni organ izdal zanj dovoljenje. 
(3) Izredni prevoz se lahko opravi le pod pogoji, navedenimi v dovoljenju , I 
(4) Ne glede na določbi drugega in tretjega odstavka tega člena se lahko opravi 'zre 

prevoz v primerih in pod pogoji, določenimi v zakonu o javnih cestah, tudi brez dovoljenja z 

izredni prevoz. Brez dovoljenja se lahko opravi izredni prevoz tudi v primeru v 
pokvarjenega ali poškodovanega avtobusa ali tovornega vozila, ustavljenega na voziš ^ 
vendar le do najbližjega kraja, kjer se lahko to vozilo izloči iz prometa, ter pluženja 
posipanja cest pri zimskem vzdrževanju cest. ,.|U: 

(5) Voznik, spremljevalec in organizator oziroma organizatorka (v nadaljnjem bese . 
organizator) izrednega prevoza morajo biti za izvajanje izrednih prevozov usposobljen1 v^ 
predpisanem programu. Med izvajanjem izrednega prevoza morajo imeti potrdilo 
usposobljenosti pri sebi in ga na zahtevo dati policistu na vpogled. -e 

(6) Minister, pristojen za promet, predpiše program usposabljanja za organiza J : 
spremljevalce in voznike izrednih prevozov, pogoje, ki jih mora izpolnjevati izobraževalna 
druga organizacija za izvajanje tega programa, obrazec Dotrdila o uspešno opravljen 
programu, način vodenja evidence o izdanih potrdilih, in pooblasti organizacije za izvaj 
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te9a programa. 
(7) 2 globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki opravlja izredni prevoz, oseba, 

ki naloži tovor in oseba, ki je naročnik prevoza, ki se opravlja v nasprotju z drugim ali tretjim 
odstavkom tega člena, ter voznik, spremljevalec ali organizator, ki ravna v nasprotju s petim 
odstavkom tega člena. 

(8) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni 
Podjetnik posameznik, ki opravlja izredni prevoz, pravna oseba ali samostojni podjetnik 
Posameznik, ki naloži tovor, in pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je 
"aročnik prevoza, ki se opravlja v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom tega člena, ter 
Pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja izredni prevoz v nasprotju s 
Petim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo najmanj 50.000 
tolarjev. 

Trajanje vožnje 
73. člen 

0) Voznik v 24 urah, oziroma med dvema dnevnima počitkoma po določbi, ki opredeljuje 
dnevni počitek, ali med dnevnim počitkom in tedenskim počitkom (v nadaljnjem besedilu: 
dnevna vožnja) ne sme voziti več kot 9 ur. V enem tednu se čas vožnje lahko dvakrat 
Podaljša na 10 ur. 

(2) Najkasneje po šestih dnevnih vožnjah mora imeti voznik tedenski počitek, kot je 
določeno v 77. členu tega zakona. 

(3) Tedenski počitek se lahko preloži do konca šestega dne, če skupni čas vožnje v šestih 
dneh ne presega najdaljšega časa vožnje, ki ustreza šestim dnevnim vožnjam iz prvega 
odstavka tega člena. 

(4) Pri opravljanju mednarodnih občasnih prevozov in izmeničnih voženj potnikov se 
oločbe drugega in tretjega odstavka tega člena uporabljajo za obdobje največ dvanajst 

dnevnih voženj. 
(5) Voznik v dveh zaporednih tednih ne sme voziti več kot 90 ur. 
(6) Teden je čas od ponedeljka od 00.00 ure do nedelje do 24.00 ure. 
(') Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali 

Petim odstavkom tega člena. 
(8) Z globo najmanj 2,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni 

Podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, tretjim ali petim odstavkom tega člena, 
odgovorna oseba pa z globo najmanj 200.000 tolarjev. 

Odmor 
74. člen 

(1) Najkasneje po 4 urah in 30 minutah vožnje mora imeti voznik najmanj 45-minutni odmor, 
razen če takrat že ne začne z dnevnim ali tedenskim počitkom. 

(2) Odmor iz prejšnjega odstavka lahko nadomesti z najmanj tremi 15-minutnimi odmori, 
r®2P°rejenimi med 4 in polurno vožnjo. 

(3) V notranjem linijskem prevozu potnikov lahko traja odmor voznika najmanj 30 minut, če 
V°znik pred tem ne vozi več kot 4 ure. Odmor v takšnem obsegu ima voznik lahko le v 
Primeru, če bi odmori, ki presegajo 30 minut, ovirali potek mestnega prometa. 

\4) Med odmori voznik ne sme opravljati nobenih drugih del, drugače se ta čas ne šteje za 
drnor. Za drugo delo se ne šteje čas čakanja in čas, ko voznik ne vozi, čas pa prebije v 

vozilu, ki se vozi na trajektu ali na vlaku. 
w) Odmori po tem členu ne štejejo za dnevni počitek. 
'«) Z globo 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, 
j^gim ali tretjim odstavkom tega člena. 
(') Z globo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni 

Podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, ali tretjim odstavkom tega člena, 
odgovorna oseba pa z globo najmanj 200.000 tolarjev. 
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Dnevni počitek 
75. člen 

(1) Voznik mora imeti v 24 urah najmanj 11 neprekinjenih ur dnevnega počitka, ki se lahko 
največ trikrat v posameznem tednu skrajša na najmanj 9 neprekinjenih ur, pod pogojem, da 
se mu kot nadomestilo omogoči pred koncem naslednjega tedna počitek, podaljšan za enako 
obdobje, za kakršno mu je bil skrajšan v prejšnjem tednu. 

(2) V dnevih, ko se počitek ne skrajša v skladu s prejšnjim odstavkom, lahko voznik izkoristi 
počitek v dveh ali treh ločenih obdobjih v 24 urah. Eno od teh obdobij mora trajati najmanj ° 
neprekinjenih ur. Voznik mora imeti v tem primeru skupno najmanj 12 ur dnevnega počitka. 

(3) Če se pri vožnji menjata najmanj dva voznika, mora imeti vsak voznik v 30 urah najmanj 
8 nepretrganih ur dnevnega počitka. 

(4) Dnevni počitek voznik lahko prebije na ležišču v vozilu, če vozilo ta čas stoji. 
(5) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, 

drugim ali tretjim odstavkom tega člena. 
(6) Z globo najmanj 2,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni 

podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena, 
odgovorna oseba pa z globo najmanj 200.000 tolarjev. 

Prekinitev dnevnega počitka 
76. člen 

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena se lahko dnevni počitek prekine samo enkrat, Če 
so za voznika, ki prevaža blago ali potnike in spremlja vozilo, ki se prevaža s trajektom a i 
vlakom, kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji: 
- voznik mora imeti možnost preživeti del dnevnega počitka na .. 
kopnem neposredno pred ali po delu dnevnega počitka, ki ga je preživel na trajektu ai 

vlaku; . 
- čas med obema deloma dnevnega počitka iz prejšnje alinee mora biti čim krajši m 

nobenem primeru ne sme presegati 1 ure pred vkrcanjem ali po izkrcanju vozila na oziroma 
trajekta ali vlaka. V čas vkrcavanja oziroma izkrcavanja se všteva tudi čas, porabljen z 
carinske formalnosti; 
- voznik mora imeti v času obeh delov dnevnega počitka zagotovljeno ležišče. t . 
(2) Če je dnevni počitek prekinjen na način, določen v tem členu, mora biti skupni ca 

dnevnega počitka podaljšan za dve uri. . 
(3) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugi 

odstavkom tega člena. . j 
(4) Z globo najmanj 2,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostoj 

podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorn 
oseba pa z globo najmanj 200.000 tolarjev. 

Tedenski počitek 
77. člen 

(1) V vsakem tednu se eden od dnevnih počitkov podaljša tako, da skupaj s tedenskim 
počitkom znaša najmanj 45 neprekinjenih ur (v nadaljnjem besedilu: tedenski počitek). 

(2) Tedenski počitek se lahko skrajša na najmanj 36 neprekinjenih ur, če poteka na me 
kjer je na podlagi licence zagotovljeno parkirno mesto ali kjer je voznik običajno nastanj 
ali na najmanj 24 neprekinjenih ur, če poteka drugje. 

(3) Vsako zmanjšanje tedenskega počitka je treba nadomestiti z enakovredn 
neprekinjenim počitkom pred koncem tretjega tedna, šteto od tedna, v katerem je bil teden 
počitek skrajšan. k0 

(4) Tedenski počitek, ki se začne v enem tednu in se nadaljuje v naslednji teden, se la 
prišteje kateremukoli od teh dveh tednov. , g 

(5) Pri mednarodnem občasnem prevozu in izmeničnih vožnjah potnikov, za katere v 

četrti odstavek 73. člena tega zakona, se lahko tedenski počitek prenese v naslednji teden 
se izkoristi skupaj s tedenskim počitkom v tem tednu. 
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(6) Vsak počitek, ki je nadomestilo za skrajšanje dnevnega ali tedenskega počitka, mora biti 
dodan drugemu, najmanj 8 ur trajajočemu počitku. Na voznikovo zahtevo se mu ta počitek 
dodeli v kraju, kjer ima prevoznik na podlagi licence zagotovljeno parkirno mesto ali kjer je 
voznik običajno nastanjen. 

(7) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, 
drugim, ali tretjim odstavkom tega člena. 

(8) Z globo najmanj 2,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni 
Podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali šestim odstavkom tega 
člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 200.000 tolarjev. 

Prepovedano naarajevanje 
78. člen 

0) Prepovedano je kakršnokoli nagrajevanje voznika za prevoženo razdaljo ali količino 
Prevoženega blaga, če so s tem kršeni predpisi o trajanju vožnje in počitkih voznikov ali drugi 
Predpisi o varnosti cestnega prometa. 

(2) Z globo najmanj 4,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni 
Podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena, odgovorna oseba pa z 
9lobo najmanj 400.000 tolarjev. 

Tahograf 
79. člen 

0) Motoma vozila, ki morajo biti opremljena s tahografom, morajo imeti v njem pravilno 
vložen in izpolnjen ustrezen zapisni list glede na tip tahografa in hitrostno območje. Voznik 
mora imeti pri sebi ključ tahografa in izpolnjene zapisne liste iz tahografa, iz katerih so 
razvidni podatki o vožnji, odmorih in počitkih ter drugih dejavnostih voznika v tekočem tednu, 
ter zapisni list za zadnji dan vožnje v preteklem tednu. V primeru, da je bil voznik v tekočem 
tednu odsoten z dela, mora imeti v vozilu potrdilo delodajalca o odsotnosti z dela. Pri 
elektronski snemalni opremi, ki beleži podatke na drugačen način kot tahograf, nadomešča 
2aPisni list zapisna kartica. 

(2) Voznik je na zahtevo policista ali pristojnega inšpektorja oziroma inšpektorice (v 
Nadaljnjem besedilu: inšpektor) dolžan omogočiti kontrolo tahografa ali snemalne opreme ter 
l2ročiti na vpogled zapisne liste, zapisno kartico ali izpis iz snemalne opreme kakor tudi 
dovoliti pregled zapisnih listov, zapisne kartice ali izpisa iz snemalne opreme. Policist ali 
Pristojni inšpektor lahko začasno odvzame zapisni list ali izpis iz snemalne opreme kot 
dokazilo v postopku ali v isti namen opravi prepis podatkov iz zapisne kartice. 
. (3) Ob sumu, da tahograf ali snemalna oprema ne deluje pravilno, lahko policist ali pristojni 
'nšpektor odredi, da se opravi izredni pregled tahografa ali snemalne opreme in vseh drugih, 
2 njim povezanih elementov, ki morajo biti vgrajeni v vozilu za pravilno njihovo delovanje. 

(4) Pregled iz prejšnjega odstavka opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki 
Posamezniki, ki jih pooblasti minister, pristojen za premet. O pregledu se izda pisno mnenje. 

(5) Minister, pristojen za promet, natančneje določi tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati 
tahograf, snemalna naprava in zapisni list, postopke ugotavljanja skladnosti, vgradnje, rednih 
ln izrednih pregledov ter zahteve, ki jih morajo izpolniti pravne osebe oziroma samostojni 
Podjetniki posamezniki za izvajanje rednih in izrednih pregledov. 

(6) Šteje se, da izpolnjujejo zahteve iz prejšnjega odstavka pravne osebe, ki imajo veljavno 
°dločbo ministra, pristojnega za meroslovje, o imenovanju za izvajanje postopkov 
u9otavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev za nadzorne naprave za kontrolo dela 
Voznika in gibanja vozila v cestnem prometu oziroma samostojni podjetniki posamezniki, ki 
'majo za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev za 
nadzorne naprave za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu veljavno 
akreditacijsko listino izdano v skladu s standardom o zahtevah za usposobljenost kontrolnih 
0r9anov. 

(7) Tahograf ali snemalna oprema ne sme biti poškodovana, pokvarjena ali predelana tako, 
da beleži manjše hitrosti oziroma spremenjene druge vrednosti. 
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(8) Če se pri pregledu iz tretjega odstavka tega člena ugotovi, da je tahograf ali snemalna 
oprema poškodovana, pokvarjena ali predelana tako, da beleži manjše hitrosti oziroma 
spremenjene druge vrednosti ali se ugotovi, da ne deluje, plača stroške pregleda lastniK 
vozila, katerega tahograf ali snemalna oprema je bila pregledana. 

(9) Uporabljene zapisne liste ali zapisne kartice, izpise iz te kartice ali podatke, zapisane na 
drugi medij, mora prevoznik hraniti na sedežu eno leto. 

(10) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim ai 
drugim odstavkom tega člena. 
(11) Z globo najmanj 2,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni 

podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali devetim odstavkom tega člena, 
odgovorna oseba pa z globo najmanj 200.000 tolarjev. . . 

(12) Z globo najmanj 4,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostoj^ 
podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s sedmim odstavkom tega člena, odgovorn 
oseba pa z globo najmanj 400.000 tolarjev. 

Zapisni list in zapisna kartica 
80. člen 

(1) Voznik ne sme uporabljati poškodovanih ali umazanih zapisnih listov in ne ponarejene 
ali poškodovane zapisne kartice. Če je poškodovan 'ali umazan zapisni list zamenjal z novim, 
ga mora priložiti k novemu. 

(2) Vozniki morajo uporabljati zapisne liste ali zapisne kartice vsak dan vožnje, od trenutka, 
ko prevzamejo vozilo, in jih ne smejo odstraniti pred koncem dneva oziroma dela. 

(3) Nobenega zapisnega lista ali zapisne kartice se ne sme uporabljati dlje kot do kon 

obdobja, za katerega je namenjen. Če voznik zaradi morebitne odsotnosti iz vozila ne mo 
primerno uporabljati nameščene opreme, se časovna obdobja, določena v četrtem °dsta^. 
tega člena, vnesejo na zapisni list ročno, z avtomatskim snemanjem ali na drug na 1 ■ 
zapisana pa morajo biti razločno in ne smejo umazati zapisa. m 

(4) Voznik mora zagotoviti, da se čas zapisa na posameznem listu ujema z uradnim caso^ 
države, v kateri je vozilo registrirano, in upravljati preklopne mehanizme ter zagotoviti, da s 
sproti in jasno zapisani: 

a) čas vožnje; 
b) čas drugih dejavnosti; 
c) druga obdobja, in sicer: 
- čas, ko je čakal, to je čas, ko je bil v pripravljenosti na delovnem mestu; 
- čas, ko je bil med vožnjo v vozilu kot sovoznik; 
- čas, ko je počival med vožnjo drugega voznika; 
- odmori med delom in čas dnevnega počitka. tnj 
(5) Če med vožnjo pride do okvare tahografa ali snemalne opreme mora voznik na P 1 

nalog zabeležiti vse podatke o različnih časovnih obdobjih, ki niso bila registrirana. Ce ^ 
potnem nalogu ni dovolj prostora, lahko voznik te podatke vpisuje na dodaten list, { 

katerega vpiše znamko in registrsko oznako vozila ter ime in priimek voznika. Ta dodatni 
se priloži k potnemu nalogu. :e 

(6) Okvara iz prejšnjega odstavka se mora odpraviti takoj po končani vožnji, med katere> 
prišlo do okvare. Če vožnja traja več kot en teden od dne, ko je prišlo do okvare, se m 
okvara odpraviti v času te vožnje. . s 

(7) Z globo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v naspr°J 
prvim, drugim, tretjim ali četrtim odstavkom tega člena. u s 

(8) Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v naspr°l 
petim odstavkom tega člena. :nj 

(9) Z globo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali sam°s 

podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s šestim odstavkom tega člena, odgovorna o 
pa z globo najmanj 200.000 tolarjev. 
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Prevoz skupine otrok 
92. člen 

(1) Skupino otrok je dovoljeno prevažati le z motornim vozilom, ki poleg splošnih pogojev, 
Predpisanih v tem zakonu, izpolnjuje tudi posebne pogoje glede starosti, naprav in opreme in 
Je označeno s predpisanim znakom. Avtobus, s katerim se prevaža skupina otrok, ki presega 
Podpisano starost, mora poleg rednih tudi na preventivne tehnične preglede. 

(2) Skupino otrok, ki se vozi z avtobusom, mora, razen pri prevozu v šolo in iz šole v 
Posebnem linijskem prevozu, spremljati najmanj en pedagoški spremljevalec (učitelj oziroma 

učiteljica, vzgojitelj oziroma vzgojiteljica, trener oziroma trenerka ipd.), ki skrbi za varnost 
°|rok pri vstopanju v vozilo in izstopanju iz njega ter za red in varnost otrok v vozilu. 

(3) Otroci morajo med vožnjo sedeti na sedežih, vgrajenih v vozilu. Na sedežih, pred 
a,erimi ni drugega sedeža ali predpisane varnostne pregrade, smejo sedeti le, če so pripeti 

grajenimi varnostnimi pasovi. 
'4) Voznik, ki vozi skupino otrok, mora poleg splošnih pogojev, predpisanih v tem zakonu, 

zPolnjevati posebne pogoje glede posedovanja vozniškega dovoljenja oziroma vozniških 
'zkušenj. 

(5) Voznik iz prejšnjega odstavka ne sme v delovnem dnevu, ko vozi skupino otrok, 
opravljati drugega dela, ki bi lahko vplivalo na njegovo zmožnost varnega upravljanja 
motornega vozila (npr. vodenje ali sodelovanje pri vodenju izleta ali ekskurzije, izvedba ali 
ode|ovanje prj športne vadbe ali treninga ipd.). 

(6) Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše posebne pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
°znik, ki vozi skupino otrok, in vozilo, s katerim se prevaža skupina otrok. Minister, pristojen 

•a s°lstvo in šport, predpiše število pedagoških spremljevalcev glede na število otrok v vozilu 
druge, za varnost pomembne okoliščine, njihove naloge pri spremljanje skupine otrok, ter 

P°9oje, ki jih morajo izpolnjevati. 

Si/ Skupina otrok je skupina najmanj pet otrok, ki predstavlja večino potnikov v vozilu, 
kupina pet ali več otrok, sestavljena v družinskem krogu, se ne šteje za skupino otrok po 

lerri zakonu. 
(8) Določbe tega člena se ne uporabljajo v javnem linijskem avtobusnem prevozu. 
v9) Določbe tretjega odstavka tega člena se ne uporabljajo v prometu v naselju, ko se 
Pravljajo prevozi otrok z mestnimi avtobusi. 
(1°) Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pedagoški spremljevalec, ki ravna v 
sprotju z drugim odstavkom tega člena. 

\'1) Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki vozi skupino otrok v 
fsprotju z določili tega člena ali podzakonskega akta, izdanega na njegovi podlagi. 
^ 2) Z globo najmanj 2,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni 

P°djetnik posameznik, ki prevaža skupino otrok v nasprotju z določbami tega člena ali 
~^2akonskega akta, izdanega na njegovi podlagi, odgovorna oseba pa z globo najmanj 
^O-OOO tolarjev. 

252. člen 

t6 0) Vlada Republike Slovenije ustanovi Javno agencijo v enem letu od uveljavitve 
zakona. Z dnem ustanovitve Javne agencije preneha delovati Svet za preventivo in 

9°jo v cestnem prometu Republike Slovenije. 

cp (2) Sredstva za delovanje, oprema in zaposleni v Svetu za preventivo in vzgojo v s,nem prometu se prenesejo oziroma preidejo v javno agencijo. 

(3) Organi, ki opravljajo naloge, določene z Zakonom o varnosti cestnega prometa 

2l/ndni 'iSt RS' št" 30/98, 33/2000-odl.US, 39/2000-popr.odl.US, 61/2000, 100/2000-odl.US, 
Ust 'n 67/r°2)- ki so s tem zakonom prenesene na javno agencijo, izvajajo te naloge do 

anovitve javne agencije. 

(4) Organi, ki vodijo evidenco o izdanih dovoljenjih za voznika inštruktorja, učitelja 



predpisov in vodjo avtošole, določene z Zakonom o varnosti cestnega prometa (Uradni lis 
RS, št. 30/98, 33/2000-odl.US, 39/2000-popr.odl.US, 61/2000, 100/2000-odl.US, 21/02 m 
67/02), prenesejo podatke iz teh evidenc na javno agencijo. 

256. člen 

Določbe 139. člena tega zakona o vožnji s spremljevalcem in določbe 140. člena 
tega zakona o vozniku začetniku se pričnejo uporabljati v dveh letih po uveljavitvi tega 
zakona 
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redl°g zakona o 

""POLNITVAH ZAKONA 0 DRŽAVNEM 

SVETU (ZDSVe-A) 

šišani postopek - EPA 251 - IV 

Republike Slovenije 
vUda 

EVA; 
Številka 20°5-3111-0032 
Ljubila^' 00714-11/2005/5 l9na. 19.05.2005 

<^blike Slovenije je na 25. redni seji dne 19.5.2005 

Dol?Loga ZAKONA o dopolnitvah zakona o R2aVNEM svetu, 
ki 

v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika 
P0st°Pku^a zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
V|ada R 
^ePubiikepub,ike Slovenije predlaga Državnemu zboru e Slovenije, da predlog zakona o dopolnitvah zakona 

o državnem svetu obravnava po skrajšanem postopku, ker 
gre za manj zahtevne dopolnitve predloga zakona. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika pri delu Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala: 

dr. Gregor Virant, minister za javno upravo, 
Gorazd Perenič, državni sekretar v Ministrstvu za javno 
upravo. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 
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PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH 

ZAKONA O DRŽAVNEM SVETU 

I. UVOD 

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

V preteklih letih se je večkrat postavilo vprašanje dopustnosti poklicnega opravljanja 
predsednika, podpredsednika ali članov Državnega sveta. Z vprašanjem so se uk ^ 
poslanci Državnega zbora RS, v svojih revizijah ga je obravnavalo Računsko sodisce 
sprožena je bila tudi ustavnosodna presoja. 

Ustava Republike Slovenije v 95. členu ureja nagrajevanje poslancev in določa, 
prejemajo plačo ali nadomestilo, ki sta določeni z zakonom. Kakršnekoli podobne o° | 
glede članov Državnega sveta v ustavi ni zaslediti, kar kaže na dejstvo, da }e^ana 

ustavodajalec namen razlikovati med poklicnostjo funkcij poslanca Državnega zbora in 
Državnega sveta. Določbam oziroma ciljem Ustave RS sledi tudj Zakon o državnem g 

RS (Ur. I. RS, št. 44/1992), ki v 62. členu jasno določa, da je funkcija člana Državnega ^ 
častna ter da ima član Državnega sveta pravico do nadomestila izgubljenega zasluz 
čas opravljanja funkcije in pravico do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije. 

pc členU 

Enako ureditev glede vprašanja nagrajevanja članov Državnega sveta je v svojem ^ v 

povzel Poslovnik Državnega sveta Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 44/1993, 1 eStila 
nadaljevanju: Poslovnik), kjer je določeno, da imajo državni svetniki pravico do nado 
izgubljenega zaslužka in pravico do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem W 
Vendar pa to vprašanje povsem drugače ureja 100. člen, ki določa, da Pre° -vnj 
Državnega sveta opravlja svojo funkcijo poklicno. Prav tako pa omogoča tudi, da s)<upin 

svet lahko na predlog predsednika Državnega sveta, komisije ali ene od interesnih 
sklene, da bo svojo funkcijo poklicno opravljal tudi kateri od drugih državnih sve' jp 
Takšna določba Poslovnika je po mnenju predlagatelja v neskladju z določbami Us ^ 
Zakona o državnem svetu. Ker je predsednik državnega sveta član Državnega svet?'vnega 
pa zakon ne vsebuje posebnih določb glede pravic in dolžnosti predsednika ^rz^erima 
sveta, veljajo zanj enaka pravila kot za ostale člane in je torej njegova funkcija častna 
zgolj pravico do nadomestila izgubljenega zaslužka za čas opravljanja funkcije in Pra .^ng 
povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije. Enako pa seveda velja tudi za osta 
Državnega sveta. 

•stavka 
Ustavno sodišče RS je v svojem sklepu št. U-l-428/02 ugotovilo, da določba prvega o ^ 
100. člena Poslovnika ne pomeni pravne podlage za izplačilo plače predsednika ^'Ja ikf 
sveta. Po mnenju Ustavnega sodišča RS vprašanje zakonitosti izplačil plač pred„ 
Državnega sveta ni odvisno od Poslovnika, temveč imajo izplačila podlago v prorac nj 
ima moč zakona). Ustavno sodišče se v presojo ustavnosti zakonitosti Poslov 
spuščalo, temveč je zahtevo zavrglo iz procesnih razlogov. 
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^ sP0rnost poklicnega opravljanja funkcije predsednika je opozorilo tudi Računsko sodišče 
evizijskem poročilu z dne 14. februarja 2003. 

j^žavni svet do danes ni črtal spornih poslovniških določb. Državnemu zboru je predlagal 

Pq ®rT1enr,be in dopolnitve Zakona o državnem svetu, s katerimi bi bila ustvarjena podlaga za 
p lcno opravljanje funkcije predsednika Državnega sveta, vendar je Državni zbor ta 

Dej . na sv°ji drugi redni seji dne 25.1.2005 zavrnil. Tudi po tej odločitvi zakonodajalca je 
n 

avn' svet vztrajal pri nezakoniti določbi in na njeni podlagi predsednik Državnega sveta še 
j °Pravlja funkcijo poklicno. 

svet*^' Vse9a navedenega predlagatelj želi s predlaganimi dopolnitvami Zakona o državnem u Republike Slovenije prekiniti dosedanjo z ustavo in zakonom neusklajeno stanje. 

''!> načela in poglavitne rešitve predloga zakona 

Pr i. 

do|rTK9ane dopolnitve so enostavne ter povsem nedvoumno določajo, da dosedanja 
Tak* a> ^3 je opravljanje funkcije častno, pomeni, da se funkcija opravlja nepoklicno, 
orrj-f'na raz'aga je bila seveda mogoča že do sedaj, vendar pa je kljub temu Državni svet 
nechf°^a pol<'icno opravljanje funkcije. S predlogom zakona zato predlagatelj želi povsem 
dQ °Umno urediti vprašanje opravljanja funkcije in zagotoviti popolno skladnost z 

aanjimi določbami ustave in zakona. 

ureditev v drugih pravnih sistemih 

Ker nrp 
sPrem 2^°'' za 'mPlementacijo ustavnih določb in dosedanjih določb zakona ter ne gre za 
tudi !?erTlt3® zakonodajne politike, prikaz ureditev v drugih pravnih sistemih ni niti mogoč in 
Veiia. 6 Srn'seln, saj zakonodajalec ob sprejemu tega predloga zakona ne more spremeniti 

ne ustavne ureditve. 

113 finančnih posledic 

^r h 

Potreh^ 2al<c>na bo imel pozitivne učinke za državni proračun, saj bo zmanjšal sredstva, ki so na za delovanje Državnega sveta Republike Slovenije. 

&rUge D 
Posledice, ki jih bo imel sprejem zakona 

^ 6J6rn zakona ne bo imel drugih posledic. 

*5. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V 43. členu Zakona o državnem svetu (Ur.l. RS, št. 44/1992, 11/2003 Skl.US: 
73/2003 Odl.US: U-l-346/02-13) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Funkcija predsednika in podpredsednika je častna in se opravlja nepoklicno.« 

2. člen 

V prvem odstavku 62. se pred piko doda besedilo: »in se opravlja nepoklicno«. 

3. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona predsedniku, podpredsedniku in članom državnega sV g^jo 
svojo funkcijo opravljajo poklicno, preneha delovno razmerje v državnem svetu, 
funkcijo do izteka mandata opravljajo nepoklicno. 

4. člen 

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

*1- členu 

Pori^ Ve'^avni zakon ne vsebuje posebnih določb glede opravljanja funkcije predsednika in 
D Predsednika. Zakon sicer ureja pravice in dolžnosti članov Državnega sveta v posebnem 

9lavju, v katerem je tudi določba 62. člena. Prvi odstavek 62. člena določa, da je funkcija 
na Državnega sveta častna, drugi odstavek tega člena pa, da ima član Državnega sveta 

Po VlC° do nadomestila izgubljenega zaslužka za čas opravljanja funkcije in pravico do račila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije. 

^°9ib kakršnimkoli nejasnostim je predlagana določba, da je funkcija predsednika in 
Predsednika državnega sveta častna in da se opravlja nepoklicno. 

^ členu 

Prvi 
čast °C'stave'< 62- člena veljavnega zakona določa, da je funkcija člana državnega sveta 

"a- Ker je Državni svet v svojem poslovniku dopustil tudi poklicno opravljanje funkcije 

funiT-3 ^'ana> Je predlagana razširitev določbe s povsem nedvoumno določbo, da se C|Ja opravlja nepoklicno. 

^ členu 

p 

Pred ?ak°na vsebuje prehodno določbo, ki je potrebna zaradi dejstva, da sedanji S6c*nik Državnega sveta RS opravlja funkcijo poklicno. Z dnem uveljavitve predlaganega 

Uvelina Zato Predsedniku (pa tudi podpredsedniku in članom državnega sveta, ki bi ob 
Svetu qV' Zakona sv°j° funkcijo opravljali poklicno), preneha delovno razmerje v državnem • Svojo funkcijo do izteka mandata opravlja nepoklicno. 

K4-členu 

ed'agatelj je predvidel običajen rok za uveljavitev zakona. 
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IV. BESEDILO ČLEtfOV, KI SE SPREMINJAJO 

43. člen 

Državni svet ima predsednika in podpredsednika, ki ju izvoli z večino glasov vseh članov- 

62. člen 

Funkcija člana državnega sveta je častna. 

Član državnega sveta ima pravico do nadomestila izgubljenega zaslužka za čas oprali31"1' 
funkcije in pravico do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije. 
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edlo9 zakona o 

nezdružljivosti opravljanja 

Javne funkcije s pridobitno 

"(JAVNOSTJO (ZNOJF-1) 

0rva ®bra»na»a - EPA 228 - IV 

°^UBOr°VENIJA 

S|ovensk! skuPina 
nacionalrie stranke 

iub|iana 16 m a' '6. maj 2005 

• člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list 

b 'rađr|i list do 42/97> 66/00), 19. člena Zakona o poslancih 
B°sl°vnika n- št' 48/92' 15/94' 19/94' 44/94) in 114- člena 

35/pnI
2avne9a zbora Republike Slovenije (Uradni list 

°2) vlagajo podpisani poslanci 

PREDLOG ZAKONA O NEZDRUŽLJIVOSTI 
OPRAVLJANJA JAVNE FUNKCIJE S PRIDOBITNO 

DEJAVNOSTJO 

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem po rednem postopku. 

Na podlagi 176. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije bo na sejah Državnega zbora Republike Slovenije in 
na sejah matičnih delovnih teles sodeloval prvo podpisani 
poslanec Zmago Jelinčič Plemeniti. 

Poslanci SNS: 
Zmago Jelinčič Plemeniti, l.r. 

Srečko Prijatelj, l.r. 
Bogdan Barovič, l.r. 

^q
ASLov zakona 

^Kcije s
Nezdružljivosti OPRAVLJANJA JAVNE 

PRIDOBITNO DEJAVNOSTJO 

"UVOD 

i. 
Oce 

0ne lQ 
nJa in razlogi za sprejem zakona 

1eb°n 0 1 ?92, i® bil v Uradnem listu RS št. 49/1992 objavljen 
)p Vr,ostjo, kj j 'iiv°sti opravljanja javne funkcije s pridobitno 
0bv 

v'ianja prj'
e določal omejitve in prepovedi funkcionarjev.glede 

^nosti prj ° 
tne dejavnosti, sprejemanja daril in ugodnosti, 

■- .'ova,,;, Javljanja premoženjskega stanja ter prepovedi 

Dpr .°stjo, ■ )lv°sti opravljanja javne funkcije s pridobitno 
V'lania nrii9 ?°'očal omejitve in prepovedi funkcionarjev.glede 

s^6*noSti obitne   
5'>iaPdriiaVlianil 

O"' pravnih oseb z državo, javnimi podjetji ali 
' ^^i'h doloi 'ma dol°čen funkcionar ali njegovi družinski 6n lastniški delež. Omenjeni zakon je za opravljanje 

•nsst-   

nalog in nadzorovanje izvajanja zakona določil posebno komisijo 
Državnega zbora republike Slovenije. 

Navedeni zakon je bil razveljavljen s sprejetjem Zakona o 
preprečevanju korupcije (ZPKor), Uradni list RS št. 2/04, ki je na 
novo in zelo podrobno določil nezdružljivost opravljanja javne 
funkcije s pridobitno dejavnostjo za funkcionarje, omejitve glede 
sprejemanja daril, nadzor nad premoženjskim stanjem 
funkcionarjev ter omejitev poslovanja naročnikov po predpisih o 
javnih naročilih s poslovnimi subjekti, v katerih je udeležen 
funkcionar ali njegov družinski član. Za opravljanje nalog po tem 
zakonu je določena Komisija za preprečevanje korupcije, ki je 
bila na podlagi tega zakona na novo ustanovljena. Naloge komisije 
so na tem področju zelo podrobno določene. Komisija ima povsem 
samostojen status, pet članov komisije ima status funkcionarjev. 
ZPKor dokaj podrobno ureja imenovanje in razrešitev članov te 
komisije. Za nadzor dela te komisije pa je predvidena še ena 
komisija, imenovana Komisija Državnega zbora po zakonu o 
preprečevanju korupcije (v nadaljevanju državnozborska 
komisija). 
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Čeprav pretežni del ZPKor vsebuje zgoraj navedeno vsebino je 
materija tega zakona nekoliko širša. Zakon je prvenstveno 
namenjen preprečevanju korupcije in poleg zgoraj navedenega 
vsebuje tudi ukrepe za preprečevanje korupcije, odpravljanje 
vzrokov za korupcijo, oblikovanje načrtov integritete in preverjanje 
njihovega delovanja. 

Sedaj veljavni ZPKor je pomanjkljiv, saj je naravnan izključno 
preventivno, kar izhaja že iz samega naslova zakona, ki govori le 
o preprečevanju korupcije. Zakon ne vsebuje nikakršnih ukrepov 
za odkrivanje korupcije ter za hitro in učinkovito vodenje 
predkazenskih in kazenskih postopkov, ki se nanašajo na kazniva 
dejanja korupcije. Zakon torej ni kurativno naravnan, se ne ukvarja 
z že obstoječo korupcijo, temveč le s preprečevanjem korupcije, 
ki bi se utegnila pojaviti, kar pa je mnogo premalo za učinkovit boj 
zoper korupcijo. 

2. Cilji in načela predlaganega zakona 

Kot je navedeno zgoraj, je pretežni del ZPKor namenjen 
nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo 
za funkcionarje, omejitvam glede sprejemanja daril, nadzoru nad 
premoženjskim stanjem funkcionarjev ter omejitvam poslovanja 
naročnikov po predpisih o javnih naročilih s poslovnimi subjekti, v 
katerih je udeležen funkcionar ali njegov družinski član. Vse te 
prepovedi, omejitve in obveznosti so pomembne in potrebne, 
vendar pa budno spremljanje teh zadev zelo malo pripomore k 
učinkovitemu boju zoper korupcijo. Če bi se denimo ugotovilo, da 
se je premoženjsko stanje nekega funkcionarja zgolj povečalo, 
to ni niti indic za obstoj korupcije, kaj šele dokaz, ki bi imel 
kakršnokoli vrednost. Če pa bi se povečalo premoženjsko stanje 
nekega funkcionarja iz razloga, ki se ga ne da pojasniti, bi bil to 
lahko le indic za ugotavljanje korupcije, še vedno pa ne zadosten 
dokaz. Iz navedenega razloga je pomembno, da se premoženjsko 
stanje, opravljanje pridobitne dejavnosti, sprejemanje daril ipd. 
spremlja in nadzoruje, ni pa to tako bistvenega pomena, da je bilo 
zaradi tega potrebno ustanoviti povsem nov državni organ 
(Komisija za preprečevanje korupcije), saj lahko te naloge dovolj 
učinkovito opravlja posebna komisija Državnega zbora. Iz 
navedenega razloga novi Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne 
funkcije s pridobitno dejavnostjo imenovano komisijo ukinja in 
prenaša pristojnosti iz Komisije za preprečevanje korupcije na 
Državni zbor Republike Slovenije. 

3. Poglavitne rešitve 

Ta zakon je po vsebini podoben Zakonu o nezdružljivosti 
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo sprejetemu v 
letu 1992, s tem, da odpravlja nekatere njegove pomanjkljivosti. 
Tako je na primer po tem zakonu funkcionar, ki se mu je od 
zadnje prijave vrednost premoženja povečala, dolžan obrazložiti 
na kakšen način je prišlo do povečanja vrednosti premoženja. 

Komisija, ki bo opravljala naloge po tem zakonu ima tako sestavo, 
kot obstoječa Komisija Državnega zbora, ki jo določa ZPKor. 
Pravzaprav bo Komisija Državnega zbora po Zakonu o 
preprečevanju korupcije v isti sestavi opravljala naloge po tem 
zakonu. Dobra stran sestave te komisije je v tem, da ima 
večstrankarsko sestavo, kar omogoča bolj objektivno delovanje. 

Nesmiselnost ureditve nadzora nad premoženjem funkcionarjev 
po sedaj veljavnem ZPKor pa je tudi v tem, da prihaja do 
nepotrebnega podvajanje nalog obeh komisij, Komisije za 

2akonu 
preprečevanje korupcije in Komisije Državnega 
o preprečevanju korupcije. Tako podvajanje nalog Je 

in zato nepotrebno, zato ga ta zakon odpravlja. 

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih 
prilagojenost predlagane ureditve pra 

Evropske unije 
v vprašan!a 

Za primerjavo v nadaljevanju navajamo urecl.it®^/
clejavnostj0 

nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobi 
v posameznih državah Evrope. 

Huda 
Švedska 

Ta država ima poleg specializiranih policijskih ®vods^ 
kazniva dejanja, vključno s korupcijo - pod neposre nezaKonit'" 
tožilca) tudi samostojni "Inštitut za PrePre^evan'nts) kaWre^a 

plačil" (Institute for the Prevention of lllicit Paym0 nepr0'itn° 
naloge so strateške in preventivne narave. Gre tan0vite'j'Pa 

organizacijo, ki je bila ustanovljena leta 1923, n'enJ.gnC|anes tesn° 
so bili iz vrst trgovinskih in industrijskih združenj, u 
sodeluje tudi z zvezo švedskih delodajalcev. 

nmčevanjaP^ 
Na Švedskem je uveljavljen policijski model prepr nSpolisfll\' 
denarja. Pristojno telo se imenuje FIPO (F'n gervjce - ^ 
Rikspolisstyrelsen (National Financial lntellig©nce .jCjje. 
tional Police Board), in deluje v okviru švedske po 

Republika Irska 
funkcij® 

Irska ima problematiko nezdružljivosti opravljanja j 0^ 
s pridobitno dejavnostjo urejeno v zakonu Ethics ^ p0datk ^ 
Act iz leta 1995, ki ureja dolžnost objave in Pred 0 obeh do^° 
za osebe, zaposlene v javnih službah (tudi čl®n v pekater' 
parlamenta), ter direktorje in določene zapos e . ^ poki'' 
javnih organih. Gre za podatke v zvezi z °Pra^'|j0 v ka,e aa 
lastništvom vrednostnih papirjev, vodilno ^ pref 

mo 
uuiuuciiu vauiu, uuiuuoiiiini uanii, uvj. tk6ifl^,ar nS 
parlamenta morajo predložiti zgoraj navedene P° v polefl te"L 

gospodarski družbi, lastninsko pravico na zerT1'j^o^notfirS,<0^ 
določeno vsoto, določenimi darili, itd. člani obe jnna 
panai i ioi na iiiuiciju pieuiu^-iu ^.yuiaj ^ puiv? .. 
tega se pri obeh domovih sestavi register intere

(e a\\ glasoVi 

morajo prijaviti tudi finančne interese v okviru |0Sih. ^ 0 dnj 
o določeni zadevi v parlamentu ali v njego^"^ a|j po ur^j| U UUIUUOIII ^dUcVI V (Jdlldlllclliu d" v mj~»- -a a|l t:|a 
domovih se ustanovita odbora, ki na podlagi pred 9 osetja k 
dolžnosti opravita preiskavo o tem ali je dolo e r0gj|o i" 
določila zakona. Na koncu preiskave odbor naP' nj 0beb ni 
predloži parlamentu v obravnavo. Osebe, ki niso dfZ 

parlamenta, za katere pa tudi velja ta zakon (to so jpredss 
pravobranilec - Attorney General, predsednika1 0 nadz° a 
obeh domov parlamenta ), v postopku pr®' račurlS vjfi 
drug organ-toje komisija, ki jo sestavljajo sodni člov e* m 
sodišča (Comptroller and Auditor General), v ar|amen ^3 
pravic, predsednik predstavniškega doma q g0 prav 
sekretarja obeh domov parlamenta. Končno pof obrav 0 
predloži parlamentu v obravnavo. Ko parja s)j|a:|ahk°^0 v 
omenjena poročila, ima pri tem naslednja poob j0to os® 
vzame na znanje poročilo, lahko opomni pr'zaKOfl tud' d0^ 
skrajnem primeru pa jo lahko tudi suspendira. ^e(1 pot''8 iz 
pristojnosti odborov in komisije ter povrnitev k0mis'l^5t 
stroškov v zvezi s preiskavo pred odbor0. ap(\e^a\ it 
proračuna; seje odborov in komisije so lahko tudi sankci) 
V kazenskih določbah so določene tudi kaze ^aZ0n za P 
kršitev določb tega zakona - denarna kazen in 
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Grčiji la 

V ^°ločen?hanStVO V Parlamentu nezdružljivo s funkcijo upravljanja 
Gristi s st ®.ospodarskih družbah, predvsem tistih, ki uživajo 
narave, tjJ?1"" dr*ave, tistih katerih dejavnost je zgolj finančne 
^loča'o n! \

ki delai° primarno za državo in podobno. Organ, ki 
Prem6 c0u^

ruž'iivos,i v Grčiji ie posebno sodišče (Special Su- 

pQc|atkj, |(| jju. 
"a nePrem -'e poslanec dolžan predložiti se večinoma nanašajo 
^re,noženipIC/i!ine' Prenosljive vrednostne papirje, premično dePozite h | na primer avtomobili, ladje, letala), terjatve, 
i a<1nj6 daVi 0 90ve- Funkcionarji so dolžni predložiti tudi kopijo 

Se lanaš 06 napovedi. kakor tudi vse donacije in druga darila, 
®rčiji predložiti |adPoli1ično dejavnost. Tovrstne podatke morajo v 

Sankcije v 

Se nanaš 06 napovedi. kakor tudi vse donacije in druga darila, rčiii». 1° na politično dejavnost. Tovrstne podatke morajo » 
1 ,udi zakonec in otroci, ki jih preživljajo starši. 

f>r6rnoženjškPrimeru' da P°s|anec ne predloži podatkov o S° Prepovecj
em s,anju. ali jih predloži nepopolno ali nepravilno, 

Mandata =>i; °prav|janja funkcije za določen čas, je odvzem d a'i ce n    _i  . ' Cel° kazen zapora oziroma denarna kazen. 

Cicija 
V Franc... . 

?'a%nja!? ,f'ans,vo v Par,amen,u nezdružljivo s funkcijo 
s u^'vajo k0 

ol°čenih gospodarskih družbah, predvsem tistih, 
'nančne nara'8'' S Strani države, tistih katerih dejavnost je zgolj 
'ten, kj 0(j.

v®'tistih. ki delajo primarno za državo in podobno. 
Etat. a 0 nezdružljivosti v Franciji se imenuje Conseil 

FranCjji 
PrerrioženjSk° ,unl<cionarji dolžni poleg ostalih podatkov o 
pSe ^oriacije s,an'u Priložiti kopijo zadnje davčne napovedi, 
, ,ra_vtako mor"1 uga darila, ki se nanašajo na politično dejavnost. 

' ^ nreživ|ja
a|° pred'ožitl tovrstne podatke tudi zakonec in otroci, 

'o nav,0.s,arši- Podatke o premoženju in dejavnostih je 1 v Poseben dokument. 
pfanciji so ■ 

a"aiT|entu '2|aVe 9lede položajev oziroma funkcij shranjene v 
Slancevv/^medtem ko register premoženjskega stanja V°ul DOSahor, „JI   z t. j 1 

Sa 
Ni, '"kciie v 

.. —■■ i cyioici pi cmu/LCMjor\cya diaiija 1 Poseben odbor za finančno preglednost v politiki. 

ijgkp r'meru.* da Poslanec ne predloži podatkov o l0*enjskem ■ ^ -   
Spoved m staniu> al' i'h predloži nepopolno ali nepravilno, 
Uata ali c °pravlianja funkcije za določen čas, je odvzem e o kazen zapora oziroma denarna kazen. 

P°rtu, 

Por,u9aiski 
^^OdeT^i?' red 2ah,eva od funkcionarjev predložitev 
0k 6iavn0stih 62lh v 9°spodarskih dTužbah. Podatki o premoženju 
Va'a tudi d0^e izkazuiejo na posebnih dokumentih. Poleg tega 
p21 °2irorr,a i. st Poslanda, da razkrije poslovne ali finančne 

^antu °ris,i v 2vez' 2 zadevo, ki je predmet debate v 
^ P, 

nih fu t S° iz'ave g|0de položajev oziroma funkcij 
^'s'6r Prem0 n '°nariev shranjene v parlamentu, medtem, ko 

Ka, *eniskega stanja poslancev vodi Ustavno sodišče. . qr S* .. 

OiJJ^iarjev °')'ave podatkov o premoženjskem stanju 
enj®nih v ^ranc'ji nagibajo k nejavnosti oziroma neobjavi Moaatkov 

^kcij, y 
ri m e ru, da poslanec ne predloži podatkov o 

fiai?r8p°veij 01 stanju' ali jih predloži nepopolno ali nepravilno, đata a|j c^
prav''ania funkcije za določen čas, je odvzem 
0 kazen zapora oziroma denarna kazen. 

5. Finančne in druge posledice zakona 

Sprejem predloga zakona nima učinkov na proračun Republike 
Slovenije. 

Po predlaganem zakonu bo državnozborska komisija v obstoječi 
sestavi prevzela naloge in pristojnosti Komisije za preprečevanje 
korupcije. Z novo ureditvijo bo tako ukinjeno neracionalno in 
nepotrebno podvajanje nalog sedaj obstoječih komisij. 

III. BESEDILO ČLENOV: 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem zakonom se urejajo omejitve glede opravljanja pridobitne 
dejavnosti v zasebne namene za funkcionarke in funkcionarje (v 
nadaljnjem besedilu funkcionarji), ki opravljajo funkcije v državnih 
organih in organih lokalnih skupnosti, ter nadzorstvo nad njihovim 
premoženjskim stanjem. 

2. člen 

Funkcionarji po tem zakonu so poslanci, člani državnega sveta, 
predsednik republike, predsednik vlade, ministri, državni sekretarji, 
sodniki ustavnega sodišča, sodniki, državni tožilci, guverner 
Banke Slovenije, varuh človekovih pravic, funkcionarji v službah 
državnega zbora, državnega sveta in predsednika republike, 
funkcionarji v vladi, funkcionarji v službah ustavnega sodišča, 
funkcionarji na vrhovnem sodišču, funkcionarji v računskem 
sodišču, Banki Slovenije in pri varuhu človekovih pravic, 
funkcionarji v drugih državnih organih in funkcionarji samoupravnih 
lokalnih skupnosti. 

3. člen 

Funkcionar med trajanjem funkcije ne sme opravljati pridobitne 
dejavnosti, ki je po tem zakonu nezdružljiva z njegovo funkcijo. 

4. člen 

Funkcionar v zvezi z opravljanjem funkcije ne sme sprejemati 
daril in si pridobivati ugodnosti, ki bi mu bila ponujena z namenom, 
da bi v okviru opravljanja svoje funkcije opravil kakšno uradno 
dejanje, ali pa da kakšnega uradnega dejanja ne bi opravil. 

Prepoved sprejemanja daril in pridobivanja ugodnosti velja tudi za 
funkcionarjevega zakonca oziroma osebo, s katero živi v 
izvenzakonski skupnosti, pa tudi za otroke in posvojence, starše, 
vnuke, brate in sestre, ki živijo z njim v istem gospodinjstvu. 

Funkcionar ni odgovoren, če dokaže, da ni mogel vplivati na 
ravnanje oseb iz prejšnjega odstavka, oziroma, če dokaže, da 
darilo ali ugodnost ni v zvezi z opravljanjem njegove funkcije. 

5. člen 

Za opravljanje nalog po tem zakonu je pristojna komisija državnega 
zbora za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju komisija), ki jo 
sestavlja predsednik in šest članov, katere izvoli državni zbor. 
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Mesto predsednika in treh članov komisije pripada poslancem 
opozicije. 

Komisija odloča na sejah, sklepe pa sprejema z večino glasov 
vseh članov. 

Zaradi varovanja osebnih podatkov dela komisija na zaprtih sejah. 

Način svojega dela komisija uredi s poslovnikom, ki ga sprejme z 
dvotretjinsko večino vseh članov. 

Poslovnik komisije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

II. FUNKCIONARJI, KI POKLICNO OPRAVLJAJO 
FUNKCIJO 

6. člen 

Funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo (v nadaljnjem besedilu 
poklicni funkcionar), v času trajanja funkcije ne sme opravljati 
nobene pridobitne dejavnosti v zasebne namene, ki bi lahko 
vplivala na objektivno ali od zunanjih vplivov neodvisno opravljanje 
funkcije. 

Kot pridobitna dejavnost po prejšnjem odstavku se ne šteje 
upravljanje lastnega premoženja, ki ne služi za pridobivanje 
dohodka kot so stanovanjska hiša, hiša za počitek, zemljišča in 
podobno, vodenje kmetije ter znanstveno - raziskovalno, 
umetniško, kulturno in publicistično delo. 

7. člen 

Poklicni funkcionar, ki je pred nastopom funkcije kot lastnik sam 
opravljal gospodarsko družbo, podjetje ali zavod, opravljal poklic 
ali drugo zasebno dejavnost, lahko za čas trajanja funkcije v 
skladu z zakonom poveri upravljanje gospodarske družbe, 
podjetja ali zavoda oziroma opravljanje poklica ali druge zasebne 
dejavnosti, upravitelju. 

Upravitelj ne more biti funkcionarjev zakonec oziroma oseba, s 
katero živi v izvenzakonski skupnosti. Prepoved velja tudi za 
otroke in posvojence, starše, vnuke, brate in sestre, ki živijo s 
funkcionarjem v istem gospodinjstvu. 

IV. PREMOŽENJSKO STANJE FUNKCIONAR«^ 

10. člen 

Poklicni in nepoklicni funkcionar morata takoj, naiP°^j ^0rnisij' 
enem mesecu po nastopu in prenehanju funkcije spor 
podatke o svojem premoženjskem stanju. 

11. člen 

Funkcionar mora komisiji predložiti podatke o: 
- funkciji, ki jo opravlja poklicno ali nepoklicno, 
- drugih funkcijah oziroma položajih, ki jih zase1da. fUnkci]e- 

pridobitni dejavnosti, ki jo je opravljal pred nastop 
- premoženju, 

plači in drugih dohodkih v preteklem letu. 

Pri premoženju navede funkcionar podatke o: 
nepremičninah z vsemi zemljiškoknjižnimi P° .f'gina drug1 

gospodarski družbi, podjetju, zavodu, poklicu o ter 
zasebni dejavnosti z opisom dejavnosti, ozn 
podatki o deležih in vrednosti, 
denarnih sredstvih in vrednostnih papirjih. ^ 

- dolgovih in obveznostih oziroma prevzetih jarn '^nin® 
premičninah večje vrednosti, pri čemer se k° ^ presegai° 
večje vrednosti štejejo stvari oziroma predme i, 
vrednost 500.000 tolarjev. 

Funkcionar sporoči komisiji tudi podatke o Premožen^j'ns|<upnosti' 
zakonca oziroma osebe, ki z njo živi v izvenzakon p0dinjstvU' 
ter družinskih članov, s katerimi živi v skupnem g cjonarja 1 

kakor tudi podatke o skupnem premoženju . .zvenzak0,,s 

njegovega zakonca oziroma osebe, s katero živi v 
skupnosti. 

Funkcionarje v času trajanja mandata dolžan prijavi' P 
vsaki dve leti. |6,u 

Na zahtevo pristojnega organa mora funkcionar še> ^ podatl<e 

po prenehanju opravljanja funkcije dati pristojnemu 
o premoženju. 

8. člen 

Ne glede na določbo prejšnjega člena, lahko poklicni funkcionar, 
ki je bil pred nastopom funkcije samostojni obrtnik, za čas trajanja 
funkcije v skladu z zakonom poveri vodenje obratovalnice enemu 
od zaposlenih delavcev ali družinskemu članu. 

13. člen 

Če se je funkcionarju v času od zadnje 
povečalo, je dolžan ob prijavi obrazložiti, na kakše 
do povečanja premoženja. 

reiTi° ižanie 

III. FUNKCIONARJI, KI NEPOKLICNO OPRAVLJAJO 
FUNKCIJO 

9. člen 

Funkcionar, ki funkcije ne opravlja poklicno (v nadaljnjem besedilu, 
nepoklicni funkcionar) lahko opravlja pridobitno dejavnost v 
zasebne namene, če to ne vpliva na izvrševanje njegove funkcije 
oziroma, če zaradi narave pridobitne dejavnosti, ki jo opravlja, to 
ne ovira objektivnega in od zunanjih vplivov neodvisnega 
opravljanja funkcije. 

, štej0'0 
14. člen 

Podatki o premoženju In dohodkih funkcionarja^ 
osebni podatki in se smejo uporabljati izkljticno nU 
premoženjskega stanja funkcionarjev po tem z 

• izpr0 

Plače in drugi prejemki funkcionarjev, ki se izpla^j0'0 

so javni. 
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v. NALOGE KOMISIJE 20. člen 

15. člen 
^misija 2ak°nom 1 . u9°tovi, da poklicni funkcionar v nasprotju s tem 

^1»' Ponehal opravljati pridobitne dejavnosti, ki je 
"a najp02

a 2 °Prav|janjem funkcije, s sklepom naloži funkcionarju, 
"ejavnost V treh mesecih preneha opravljati pridobitno 

'Unkci'onaS^'epu °bvesti komisija tudi organ, katerega član je 
'"^cionarja"1 °r^an' Pris,°jen za izvolitev ali imenovanje 

j 16. člen 

^Isvnost'v U90tovi' da nepoklicni funkcipnar opravlja pridobitno 
in neodvisn

2asebne namene tako, da je s tem ovirano objektivno 
uikcionarv° oprav'ianie funkcije, s sklepom odloči, da mora dejavnost r0l<11 ,reb mesecev prenehati opravljati tako pridobitno 

^lo^epu obvesti komisija tudi organ, katerega član je 
Unkcionarja'

n or9an> pristojen za izvolitev ali imenovanje 

Če iz obvestila o premoženju in dohodkih funkcionarja izhaja, da 
je delež funkcionarja, njegovega zakonca ali osebe, s katero živi 
v izvenzakonski skupnosti ali njegovih družinskih članov, s 
katerimi živi v istem gospodinjstvu, v gospodarski družbi, podjetju 
ali zavodu večji od 25 % vrednosti, taka družba, podjetje ali zavod 
ne sme poslovati z državo ter javnimi podjetji ali javnimi zavodi. 

Komisija lahko izjemoma dovoli gospodarski družbi, podjetju ali 
zavodu iz prejšnjega odstavka takšno poslovanje, če to ni 
povezano z javnim delovanjem funkcionarja. 

Komisija sestavi poročilo, v katerem so navedene gospodarske 
družbe, podjetja ali zavodi, za katere velja omejitev iz prvega 
odstavka tega člena. Poročilo se predloži državnemu zboru in po 
obravnavi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

21. člen 

Kadar komisija, organ, katerega član je funkcionar, ter organ, 
pristojen za izvolitev ali imenovanje funkcionarja, odločajo o 
zadevah iz 15. do 20. člena tega zakona, morajo prizadetemu 
funkcionarju omogočiti, da se izjavi o dejstvih, ki so pomembna 
za odločitev. 

Pr^o5au9o,ovi 

17. člen 

da ji funkcionar ni sporočil podatkov o svojem ' J ■ ■unnviviiui in vvii f v w»wjwm 
2ak°na v '^otlocikih1 ki jih je dolžan sporočiti po 11. členu tega 
p°2ove, dg • kot iu določata 10. in 12. člen tega zakon, ga 
Po<iatke, '' v roku' ^ ga sama določi, predloži predpisane 

^atkov L^ar. k|iub opozorilu komisije ne predloži zahtevanih 
°r93n, prjstQ

miSi'a °bvesti organ, katerega član je funkcionar in 
len za izvolitev ali imenovanje funkcionarjev. 

5 komj 
18. člen 

urT>isija o naspro,ju 
Cen'' da je funkcionar opravljal pridobitno dejavnost 

,OHnosti l-S tem zakonom, sprejemal darila ali si pridobival ■v . ' KI SO V7nliw»l~ __ : Y • -I _ X  
U90di 

so vplivale na izvrševanje funkcije, obvesti o tem 
in ' k9tere p"vale na izvršev 

lrtl6nova^- ^'an ie funkcionar in organ, pristojen za izvolitev 
f 16 funkcionarja. 

Org^ 
plitev irj i^tere9a ^'an ie funkcionar in organ, pristojen za 
s?

rav|jai prirj6n0Van'e fur|kcionarja, ugotovita, da je funkcionar 
eierna| d °bi,no dejavnost v nasprotju s tem zakonom, 

VrSevanje n 3 3'' Si pridob'va' ugodnosti, ki so vplivale na 
ancJata o2jr

,e9°ve funkcije, začneta postopek za prenehanje 0rT|a za razrešitev v skladu z ustavo in zakonom. 

te korn. 19. člen 

^'a9i drigju3 podlagi podatkov o premoženjskem stanju ali na 
g'ror*ia nje 

Poda,kov ugotovi, da seje premoženje funkcionarja 
ka|SPo<liriistvuOVih družinskih članov, s katerimi živi v istem 
iiti 6re9a član' •l2'emno Povečalo, mora o tem obvestiti organ, en°v9niQ i 'e 'unkcionar in organ, pristojen za izvolitev ali 

Sa kcionaria- 

oJ^Ovan?^ "an ie funkcionar, in organ, pristojen za izvolitev 
a ^ahto nkci°narja, lahko v vsakem času od pristojnega Va,a takšno poročilo. 

22. člen 

Na zahtevo komisije so davčni organi in drugi organi, ki vodijo 
uradne evidence, dolžni dati podatke iz uradnih evidenc, ki se 
nanašajo na premoženje ali dohodke funkcionarja, o katerih je ta 
dolžan obvestiti komisijo. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

23. člen 

Z globo od 50.000 do 150.000 se kaznuje za prekrške posameznik, 
ki: 
- je v nasprotju z določbo 4. člena tega zakona sprejemal darila 

v zvezi z opravljanjem funkcije, 
v nasprotju z določbo 13. člena tega zakona v primeru 
povečanja premoženja ni pojasnil, na kakšen način je prišlo 
do povečanja, 

- v nasprotju z določbo 15. člena tega zakona ni v roku treh 
mesecev prenehal opravljati pridobitne dejavnosti, ki je 
nezdružljiva z opravljanjem funkcije, 

- v nasprotju z določbo 16. člena tega zakona v roku treh 
mesecev ni prenehal opravljati pridobitne dejavnosti v zasebne 
namene, tako da je s tem oviral objektivno in neodvisno 
opravljanje funkcije, 

- v nasprotju z določbo 17. člena tega zakona komisiji v roku, 
ki mu ga je postavila, ni sporočil podatkov o svojem 
premoženju in dohodkih. 

Z globo od 500.000 do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
gospodarska družba, podjetje ali zavod, ki posluje z državo, javnimi 
podjetji ali javnimi zavodi v nasprotju z 20. členom tega zakona. 

Z globo od 50.000 do 150.000 se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba pravne osebe za dejanje iz prejšnjega odstavka tega člena. 

Za izvajanje določb prvega in drugega odstavka tega člena je 
pristojna Davčna uprava Republike Slovenije, kateri je komisija 
dolžna prijaviti opisane kršitve. 
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VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

24. člen 

Z dnem začetka uporabe tega zakona preneha delovati Komisija 
za preprečevanje korupcije, ustanovljena po 4. členu Zakona o 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04). 

Tehnična, materialna in druga sredstva ter arhivi in druge evi- 
dence Komisije za preprečevanje korupcije se do dneva začetka 
uporabe tega zakona prenesejo na komisijo iz 5. člena tega 
zakona. 

Člani in drugi uslužbenci Komisije za preprečevanje korupcije se 
do začetka uporabe tega zakona razporedijo na delo na Ministrstvo 
za pravosodje, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za 
javno upravo ali pa v Državni zbor. Z dnem začetka uporabe tega 
zakona članom Komisije za preprečevanje korupcije, ki so imeli 
status funkcionarja, preneha mandat, vendar pa so sprejeti v 
navedene organe v delovno razmerje za nedoločen čas. 

25. člen 
■ 14. člena 

Komisija državnega zbora, ustanovljena na podJfS' 2/04)- 
Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list ' zakonaz 

nadaljuje s svojim delom kot komisija iz 5. člena eg 
vsemi pristojnostmi, ki jih daje ta zakon. 

26. člen 
pliati 'Zakon ° Z dnem uveljavitve tega zakona preneha \ in vSI 

preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št- ,arsenjiWve 

podzakonski predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, ven za«ona- 
določbe smiselno uporabljajo do začetka uporabe 

VIII. ZAČETEK VELJAVNOSTI 

27. člen 
• w Uradne'11 lis h Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v 1(^esetih dnen 

Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po deve 
od njegove uveljavitve. 

IV. OBRAZLOŽITEV: 

K 1. členu: 

V 1. členu je zgoščeno predstavljena vsebina zakona, kot je to 
običajno pri vseh vrstah predpisov. 

K 2. členu 

V 2. čienu je podana definicija pojma funkcionar. Gre za vsebinsko 
enako določbo kot jo vsebuje Zakon o preprečevanju korupcije. 

K 3., 6., 7., 8. in 9. členu 

Ti členi podrobneje opredeljujejo kaj se šteje za pridobitno 
dejavnost. Rešitev je dobesedno povzeta iz Zakona o 
nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo 
iz leta 1992, ker je bila ta rešitev povsem ustrezna. Ti členi 
prepovedujejo opravljanje pridobitne dejavnosti le, če bi taka 
dejavnost vplivala na objektivno in neodvisno opravljanje funkcije. 
Tako je v vsakem konkretnem primeru treba, glede na okoliščine 
primera presojati ali opravljanje pridobitne dejavnosti vpliva na 
opravljanje funkcije ali ne. Primarno je ta presoja prepuščena 
samemu funkcionarju, sicer pa ima v vsakem primeru Komisija 
Državnega zbora pristojnost, da odloča o tem, ali je pridobitna 
dejavnost združljiva z opravljanjem funkcije ali ne, kot to izhaja iz 
16. člena. 6. člen izrecno določa primere, ki se ne štejejo za 
opravljanje pridobitne dejavnosti. 

K 4. členu 
sv

e 

Ta člen opredeljuje katerih daril ali 
sprejemati. Rešitev se razlikuje od tiste, kot io I deiaV m 
nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobi ' 
iz leta 1992, kot tudi od tiste, ki jo ima Zakon o p ^gjeV3"' 
korupcije. Medtem, ko je prvi zakon PrePove

u siednjiza. , 
kakršnihkoli daril ali ugodnosti, kar je neživljenjs • ^ 
dopušča protokolarna in priložnostna darila wanl g sp'ejelT 

zakon pa opredeljuje tretjo možnost: prepoveda ^ funkciona 

darila in ugodnosti, ki bi bila dana z namenom, d ^ deia ^ 
okviru opravljanja svoje funkcije opravil kakšno pfS /grn 
ali pa da kakšnega uradnega dejanja ne bi op op#* 
pomembno ali tako dejanje sme oziroma ali ga opre,.,0j 
tem se ta opredelitev razlikuje od kazenskop1" $o \^Q 
kaznivega dejanja sprejemanja podkupnine)■ ^^cio^" 
dovoljena le, če niso dana z namenom vplivati 
ravnanje pri izvrševanju funkcije. 

pbM 

vse pristojnosti za V gi *'■ B 
te'na Komisijo Drz» 

K 5. in 25. členu 

Po določbah tega člena so 
po tem zakonu prenesene na Komioij" ~ rg(; po 
Republike Slovenije. Te pristojnosti so bile nam.gvanje ^ 
preprečevanju korupcije dane Komisiji za Prep.r0^osedanji '4- 
Glede sestave komisije velja isto, kot to določa ngg$ zb°' 
Zakona o preprečevanju korupcije. Komisija D ^gpje s 5 

je na podlagi tega zakona že ustanovljena, n 
delom z vsemi pristojnostmi, ki jih daje ta zako 
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^ ' "•> 12., 13. /u j4 členu 

**£**> sprem,janje premoženjskega stanja funkcionarjev. 
"**<lruiijjv 

16. povze>a enaka rešitev, kot je bila v Zakonu o 
* teta 7992Sf' 0pravlianie Javne funkcije s pridobitno dejavnostjo 

doh -Sa^*e ^'la ured'tev po tem zakonu povsem ustrezna. 
01(8 " katgJ0 katere Podatke mora funkcionar predložiti komisiji, ^°na pg 

m°ra predložiti te podatke. Novost predlaganega 
^Voženj16 V tem' da mora funkcionar v primeru, da se je 
^čania 8 Povečalo. pojasniti na kakšen način je prišlo do 

Premoženja. 

f 75. Jfi , 

fttf ' in 19- členu 
na. q7g°fa^° kakšne so naloge komisije pri izvajanju tega 

,0rriisija os""9 za/(on ,z 'e'a 1992ie tu novost v tem, da mora 
ire9a čr

iih s^eP'h vedno obveščati oba organa: tistega, Un^ionarje 3n Je funkcionar, in tistega, ki je pristojen za 
v° 'Molitev oziroma imenovanje. 

*20-tlenu 

^°nu 0 
P° Vssbini povsem enak, kot je bil ustrezen člen v 

a'avnostj0 . !y^'vosti opravljanja javne funkcije s pridobitno 
podjj* eta 1"2, določa pa prepoved poslovanja tistih 

a"0c" v kat" a'izavodov 2 državo ter javnimi podjetji in javnimi Par,ner aii 'ma funkcionar, njegov zakonec, izvenzakonski 
legovi družinski člani več kot 25 odstotni delež. 

K*eicnu 

x> členu ki ■ 
o "a o ne' h ^ prav tako vsel}'nsko enak ustreznemu členu 
»"'"""ostjo jZi^i'vosti opravljanja javne funkcije s pridobitno 
f^negg eta 1992 gre za določitev enega od temeljnih načel 
J9]'!• tfa morS'°Pka in s'cer 9re za na6e,° zaslišanja stranke, ki 

*nom 
a.Imet' stranka pred odločitvijo o njenih pravicah in 
znost izjasniti se o dejstvih, pomembnih za odločitev. 

K 22. členu 

Določba tega člena omogoča komisiji, da lahko dovolj učinkovito 
opravlja svoje naloge, saj ji daje pravico pridobivati podatke o 
premoženju in dohodkih funkcionarja od vseh organov, ki vodijo 
uradne evidence in tako ni odvisna le od podatkov, ki jih je dolžan 
posredovati funkcionar. 

K 23. členu 

Vsak predpis bi bil neučinkovit, če ne bi bile sankcionirane tudi 
njegove kršitve. V tem pogledu ta zakon zapolnjuje vrzel, ki sta jo 
imela tako Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s 
pridobitno dejavnostjo iz leta 1992 kakor tudi Zakon o 
preprečevanju korupcije. Prvi zakon ni vseboval nobene kazenske 
določbe, drugi pa samo eno, ki pa se je nanašala le na pravne 
osebe in odgovorne osebe pravnih oseb, pri čemerni bilo določeno 
kateri prekrškovni organ je odgovoren za njeno izvajanje. V tem 
zakonu pa so predvidene sankcije za vse možne kršitve. Razen 
tega je določeno, da je za izvajanje kazenskih določb tega zakona 
pristojna Davčna uprava RS ter ji je komisija dolžna prijavljati 
ugotovljene kršitve. 

K 24. členu 

Ta člen določa ukinitev Komisije za preprečevanje korupcije, 
prenos vseh njenih sredstev in arhivov na Komisijo Državnega 
zbora RS in ureja status članov in drugih uslužbencev Komisije 
za preprečevanje korupcije. Z ukinitvijo te komisije članom 
preneha mandat, vendar pa ostanejo v delovnem razmerju pri 
enem od naštetih ministrstev ali v Državnem zboru Republike 
Slovenije. Nihče od funkcionarjev ali uslužbencev Komisije za 
preprečevanje korupcije zaradi ukinitve organa ne sme ostati 
brez zaposlitve. 

K 26. in 27. členu 

Po določbah teh dveh členov je od dneva uveljavitve tega zakona 
pa do uporabe predvideno prehodno obdobje devetdesetih dni. 
To obdobje je namenjeno prehodu na novo ureditev. V tem času 
naj bi se opravil prenos arhivov in sredstev ter prerazporeditev 
zaposlenih iz Komisije za preprečevanje korupcije na druge 
državne organe, kot to določa 24. člen. 
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*aht 'Bva 

skupine poslancev državnega 

®0RA REPUBLIKE SLOVENIJE, DA SE 

fRAVI SPLOŠNA RAZPRAVA O 

PREDLOGU ZAKONA O NEZDRUŽLJIVOSTI 

Javljanja javne funkcije s 

PRIDOBITNO DEJAVNOSTJO (ZNOJF-1) 

0,ya obravnava • EPA 228 - IV 

Sta ZB°r 
UKE SLOVENIJE 

kUpina Poslancev 

1 g g J 

Skupina poslancev: 

>■2005 

■5.2004 je bil poslankam in poslancem posredovan: 

2akona n 
Pridob't nG2c,ružljivosti opravljanja javne funkcije s 0 dejavnostjo EPA 228-IV 

. Podla-i „ 
s 1Pisani prve9a odstavka 122. člena poslovnika zbora 

na rPOslanci zahtevajo, da se o predlogu zakona opravi ra*prava. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Na 

Ime in priimek 
(2_vj!>oL.^= 

^>y.°±\u TMteO.O  
<«^4 vctair  

   
.rpaf/.t'. AHP.čttif... 

  
   

v ' jk*£/vr> 

Podpis 

io.  IM.t.m.iL... 

/A fces 6 
a. 

<2, T71UW TJ. CVIKL 
■I h. rtirej u-u+cu/Hć 
j C • 2oia_ur £rtjowt 
.((, . l/Te O t <0 ? 
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l_ i KL0VN0 TELO 

■J^SUA ZA PETICIJE TER ZA ČLOVEKOVE PRAVICE IN ENAKE MOŽNOSTI 

°di"no poročilo 

lOSEBNEMU POROČILU VARUHA 

jjLOVEKOVIH PRAVIC 0 PROBLEMATIKI 

■ZBRISANIH" V LETNIH POROČILIH VARUHA 

EpAl507-||| 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
državni zbor 

K"milija za peticije ter za človekove pravice in enake, možnosti 

REPUBLIKA SLOVENIJE 
DRŽAVNI ZBOR 
Komisija za peticije ter za človekove 
Pravice in enake možnosti 

številka: 213-04/99-28/24 
Datum: 17. 5. 2005 EPA 1507-111 

Na podlagi 42. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije Komisija za peticije ter za 
človekove pravice in enake možnosti kot matično delovno telo daje naslednje 

DODATNO POROČILO 

k posebnemu poročilu varuha človekovih pravic o problematiki "izbrisanih" v letnih 
poročilih varuha - EPA 1507 - III 

Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti (v nadaljevanju: komisija) je na 
seji dne 2. 2. 2005 obravnavala posebno poročilo o problematiki "izbrisanih" v letnih poročilih 

varuha (v nadaljevanju: posebno poročilo), ki ga je varuh človekovih pravic (v nadaljevanju: 
vanjh) posredoval Državnemu zboru RS v seznanitev 5. 7. 2004. Komisija je zaključila razpravo 
o posebnem poročilu in v glasovanje je bil ponujen najprej predlog sklepa skupine članov 
komisije, ki ni bil sprejet (trije glasovi za, trije glasovi proti) nato pa drug predlog sklepa in 
Priporočila, ki prav tako ni bil sprejet (trije glasovi za, trije glasovi proti). Poročilo komisije je bilo 
objavljeno v poročevalcu državnega zbora št. 7 z dne 11.2. 2005. 
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KOMISIJA ZA PETICIJE TER ZA ČLOVEKOVE PRAVICE IN ENAKE MOŽN£^^ 

Predsednik Državnega zbora RS je na predsednico komisije naslovil dopis, v katerem jo je 

obvestil, da posebnega poročila varuha o problematiki "izbrisanih" ni uvrstil na sejo državnega 
zbora, ker s strani matičnega delovnega telesa ni pripravljeno za obravnavo na seji, saj ni bil 
predložen predlog priporočila oziroma drugega akta, ki bi omogočal obravnavo na seji zbora. 

Predsednica komisije je zato zaprosila Komisijo za poslovnik državnega zbora za mnenje o tem, 
ali je mogoče 272. člen poslovnika državnega zbora razumeti tako, da državni zbor ne more 
obravnavati posebnega poročila varuha, če matično delovno telo državnemu zboru ne predloži 
predloga priporočila oziroma drugega akta in ali lahko komisija ponovno obravnava posebno 
poročilo, čeprav je bila razprava zaključena in glasovanje opravljeno. 

Komisija za poslovnik je na 3. seji 14. 4. 2005 sprejela razlago 272. člena poslovnika državnega 
zbora, ki pravi: "Matično delovno telo na podlagi 4. odstavka 272. člena v povezavi s 1"11- 
členom poslovnika pripravi poročilo o obravnavani zadevi, katere sestavni del je tudi predlog 
odločitve, ki bo predstavljal podlago za nadaljnjo obravnavo in odločanje na seji državnega 
zbora." V obrazložitvi sprejete razlage pa je navedeno, da je obravnava na seji matičnega 
delovnega telesa zaključena takrat, ko delovno telo sprejme predlog odločitve, ki ga bo v 
obravnavo in odločanje predlagalo državnemu zboru. 

Komisija je zato na 5. seji dne 11.5. 2005 nadaljevala obravnavo posebnega poročila varuha 
človekovih pravic o problematiki "izbrisanih" v letnih poročilih varuha in sprejela naslednji 

SKLEP: 

Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti je obravnavala Poseb"° 
poročilo varuha človekovih pravic o problematiki "izbrisanih" v letnih poročilih varu 
ter predlaga državnemu zboru, da ga obravnava in sprejme. 

ter 

PRIPOROČILO: 

f\i1 
Vlada in pristojna ministrstva naj glede na ugotovitve varuha človekovih prave, 
položaj "izbrisanih" še ni dokončno urejen, stori vse, kar je potrebno, da se položaj ure 
v sistemskem zakonu o "izbrisanih". 

Poročevalka komisije na seji državnega zbora bo predsednica mag. Majda Potrata. 

Zora Ferlan, 
Sekretarka komisije 

mag. Majda Potrata, l.r. 
Predsednica 
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Poštna številka: 
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