Številka: 060-01-4/2022/34
Ljubljana, 11. 5. 2022
Zapisnik
50. seje Državnega sveta Republike Slovenije,
ki je bila v sredo, 13. 4. 2022,
v dvorani Državnega sveta
Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca je, v skladu z drugim odstavkom 34. člena
Poslovnika Državnega sveta, ugotovil, da je Državni svet sklepčen (v navedenem
trenutku 26 prisotnih), in začel 50. sejo Državnega sveta, ki jo je sklical na podlagi 53.
člena Zakona o Državnem svetu in prvega odstavka 30. ter 31. člena Poslovnika
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in
123/20).
Seja se je začela ob 13.00 in zaključila ob 16.33.
Upravičeno odsotna državna svetnika:
 Boris Popovič in
 Jože Smole.
***
O sklicu seje Državnega sveta je predsednik Državnega sveta obvestil predsednika
Državnega zbora Igorja Zorčiča in predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza
Janšo.
***
Na sejo so bili vabljeni:
 dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport (k 3. in 4. točki),
 Jure Ferjan, poslanec Državnega zbora (k 4. točki),
 Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (k
4. točki),
 Janez Poklukar, minister za zdravje (k 5. točki) in
 Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo (k 2.A točki).
Seje so se udeležili:
 Monika Pintar Mesarič, generalna direktorica Direktorata za kopenski promet,
Ministrstvo za infrastrukturo (k 2.A točki),
 mag. Andreja Knez, vodja Sektorja za ceste in cestni promet, Direktorat za kopenski
promet, Ministrstvo za infrastrukturo (k 2.A točki),
 Damijan Leskovšek, vodja Oddelka za ceste, Sektor za ceste in cestni promet,
Direktorat za kopenski promet, Ministrstvo za infrastrukturo(k 2.A točki),

 dr. Franc Janžekovič, generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport (k 3. točki),
 Jure Ferjan, poslanec Državnega zbora(k 4. točki),
 Maja Grašič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (k 4.
točki),
 dr. Franc Janžekovič, generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport (k 3. in 4. točki),
 mag. Franc Vindišar, državni sekretar, Ministrstvo za zdravje (k 5. točki),
 Branko Ravnik, generalni direktor Direktorata za kmetijstvo, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (k 7.A točki).
***
S sklicem seje 6. 4. 2022 so državne svetnice in svetniki prejeli naslednji predlog
dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 49. seje Državnega sveta Republike Slovenije
2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov
3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških
naslovih (ZSZUN) - druga obravnava, EPA 2558-VIII
4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
štipendiranju (ZŠtip-1C) - skrajšani postopek, EPA 2211-VIII
5. Predlog Sklepov k Problematiki zagotavljanja dostopnosti prebivalcev do
osnovnega zdravstvenega varstva – dostopnost do tima ambulante družinske
medicine in možnost izbire osebnega zdravnika
6. Predlog zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju – zakonodajna iniciativa
7. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti in začasno
zadržanje 42. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
(Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo)
8. Predlog Poročila o delu Državnega sveta v letu 2021.
***
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Po elektronski pošti so državne svetnice in svetniki prejeli dve obvestili o RAZŠIRITVI
dnevnega reda 50. seje Državnega sveta s točkama:
- 2.A Predlog odložilnega veta na Zakon o cestah (ZCes-2), EPA 2446-VIII in
- 7.A Predlog Sklepa o pozivu kvalificiranim predlagateljem spremembe ustave
za dopolnitev Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 –
UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 –
UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 –
UZ70a in 92/21 – UZ62a) z obveznostjo države, da zagotovi prehransko
varnost.
Obvestilo o razširitvi dnevnega reda s točko 2.A so državne svetnice in svetniki prejeli
v torek, 12. 4. 2022, na podlagi vloženega predloga skupine državnih svetnikov
(prvopodpisani državni svetnik mag. Igor Velov), obvestilo o razširitvi dnevnega reda s
točko 7.A pa v ponedeljek, 11. 4. 2022, na podlagi vložene pobude Komisije za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
V skladu z drugim odstavkom 35. člena Poslovnika Državnega sveta sta se zgoraj
navedeni točki uvrstili na dnevni red seje brez razprave in glasovanja.
***
Glede na navedeni samodejni razširitvi dnevnega reda s točkama 2.A in 7.A je
predsednik Državnega sveta dal na glasovanje preostale točke, navedene na predlogu
dnevnega reda, ki so ga državne svetnice in svetniki prejeli s sklicem seje, in sicer:
1. Potrditev zapisnika 49. seje Državnega sveta Republike Slovenije
2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov
3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških
naslovih (ZSZUN) - druga obravnava, EPA 2558-VIII
4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
štipendiranju (ZŠtip-1C) - skrajšani postopek, EPA 2211-VIII
5. Predlog Sklepov k Problematiki zagotavljanja dostopnosti prebivalcev do
osnovnega zdravstvenega varstva – dostopnost do tima ambulante družinske
medicine in možnost izbire osebnega zdravnika
6. Predlog zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju – zakonodajna iniciativa
7. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti in začasno
zadržanje 42. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
(Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo)
8. Predlog Poročila o delu Državnega sveta v letu 2021.
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Predlog dnevnega reda je bil SPREJET (prisotnih 35 državnih svetnic in
svetnikov, 32 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
***
PREČIŠČEN DNEVNI RED 50. seje Državnega sveta se je glasil:
1. Potrditev zapisnika 49. seje Državnega sveta Republike Slovenije
2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov
2.A Predlog odložilnega veta na Zakon o cestah (ZCes-2), EPA 2446-VIII
3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških
naslovih (ZSZUN) - druga obravnava, EPA 2558-VIII
4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
štipendiranju (ZŠtip-1C) - skrajšani postopek, EPA 2211-VIII
5. Predlog Sklepov k Problematiki zagotavljanja dostopnosti prebivalcev do
osnovnega zdravstvenega varstva – dostopnost do tima ambulante družinske
medicine in možnost izbire osebnega zdravnika
6. Predlog zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju – zakonodajna iniciativa
7. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti in začasno
zadržanje 42. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
(Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo)
7.A Predlog Sklepa o pozivu kvalificiranim predlagateljem spremembe ustave za
dopolnitev Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 –
UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04
– UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 –
UZ70a in 92/21 – UZ62a) z obveznostjo države, da zagotovi prehransko
varnost
8. Predlog Poročila o delu Državnega sveta v letu 2021.
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1. točka dnevnega reda:
 Potrditev zapisnika 49. seje Državnega sveta Republike Slovenije
Predlog zapisnika 49. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije so državne
svetnice in svetniki prejeli s sklicem seje po elektronski pošti 6. 4. 2022.
Ker predsednik Državnega sveta ni prejel pisnih pripomb na predlog zapisnika, ga je
dal na glasovanje.
Predlog zapisnika 49. redne seje Državnega sveta je bil POTRJEN (prisotnih 35
državnih svetnic in svetnikov, 34 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
S tem je bila 1. točka dnevnega reda zaključena.
***
2. točka dnevnega reda:
 Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov
Po elektronski pošti so državne svetnice in svetniki 8. 4. 2022 prejeli Vprašanje
in pobudo državnega svetnika Franca Goloba v zvezi z organiziranjem
satelitskega urgentnega centra (SUC) v Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi,
naslovljeni na Ministrstvo za zdravje.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in državni svetniki prejeli po
elektronski pošti 8. 4. 2022.
Obrazložitev vsebine vprašanja in pobude je podal predlagatelj vprašanja in pobude
državni svetnik Franc Golob.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa Državnega
sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 50. seji 13. 4. 2022, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20), obravnaval Vprašanje in pobudo državnega svetnika Franca Goloba
v zvezi z organiziranjem satelitskega urgentnega centra v Zdravstvenem domu Radlje
ob Dravi ter na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni
list RS, št. 100/05 - UPB1 in 95/09-odl. US, 21/13-ZFDO-F in 81/18 – odl. US) sprejel
naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje in pobudo državnega svetnika
Franca Goloba in Ministrstvu za zdravje predlaga, da vprašanje in pobudo prouči in
nanju odgovori.
Vprašanje državnega svetnika Franca Goloba se glasi:
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Na podlagi katerih kriterijev se lahko v zdravstvenih domovih organizirajo
satelitski urgentni centri?
Pobuda državnega svetnika Franca Goloba se glasi:
V Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi naj se vzpostavi satelitski urgentni
center.
Obrazložitev:
Zdravstveni dom Radlje ob Dravi (v nadaljevanju ZD Radlje ob Dravi), ki so ga
ustanovile občine Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju,
skrbi za 17.000 prebivalcev ter izvaja tudi dejavnost nujne medicinske pomoči (NMP)
in dežurne službe.
ZD Radlje ob Dravi pokriva obsežno območje (346 km2), ki je zelo slabo dostopno in
hribovito. Zdravstvene storitve na primarni ravni izvaja na območju s 1.110 km cest, od
tega je največ gozdnih cest (518 km oz. 46,65 %), sledijo jim občinske kategorizirane
ceste (487 km oz. 43,84 %), najmanj pa je državnih cest (105 km oz. 9,51 %). Od
1.110 km cest je le 272 km asfaltiranih, ostale so makadamske in vodijo skozi hribovito
oz. neravninsko območje, kjer so nekatera naselja, predvsem v zimskem času, težje
dostopna, to pa povečuje čas intervencije reševalnega vozila. Poleg tega so nekatere
intervencijske poti na 600, 800 m nadmorske višine, najvišje celo nad 1000 m. Sedež
ZD Radlje ob Dravi je od urgentnega centra Slovenj Gradec oddaljen 30 km in od
urgentnega centra Maribor 45 km, pri čemer so najbolj oddaljeni zaselki od najbližjega
urgentnega centra oddaljeni tudi 80 oz. 90 km.
Demografska struktura in število prebivalcev, njihovo zdravstveno stanje ter število
intervencij izkazuje, da ZD Radlje ob Dravi izvaja zdravstvene storitve na zahtevnem
terenu in v težkih pogojih. Ker je na tej lokaciji v dežurni službi izvedenih veliko
urgentnih obravnav, je nujna ustrezna sestava ekipe za delo v dežurni službi oz.
standard dejavnosti NMP.
Ko se je leta 2015 pripravljal pravilnik, ki je urejal službo nujne medicinske pomoči, je
bilo sprva predvideno, da bo ZD Radlje ob Dravi organiziran kot satelitski urgentni
center (SUC). Na koncu je bil sprejet Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči
(Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.), ki je za izvajalce zdravstvene dejavnosti
določil drugo kategorizacijo mreže enot izvajanja nujne medicinske pomoči, ki ni
vključevala SUC. Po petih letih, to je leta 2020, pa je le deset od osemnajstih
zdravstvenih zavodov, za katere se je v času priprave navedenega pravilnika sprva
predvidelo, da bodo organizirani kot SUC, pridobilo standard SUC. To so zdravstveni
domovi Kranj, Kočevje, Idrija, Velenje, Sevnica, Šmarje pri Jelšah, Sežana, Postojna,
Tolmin, Ilirska Bistrica. Preostalih osem, med njimi tudi ZD Radlje ob Dravi, pa še
zmeraj nima dodeljenega standarda SUC.
Glede na navedeno se postavlja vprašanje kriterijev, na podlagi katerih bi tudi
preostalih osem zdravstvenih domov pridobilo standard SUC.
Glede na oddaljenost od najbližjega urgentnega centra (30 km), izvajanje nujne
medicinske pomoči v razvejani in dolgi Dravski dolini, pokrivanje velikega deleža
prebivalcev in drugih oseb, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč, ter glede na
vsakoletno povečevanje obremenitev medicinskega osebja iz naslova storitev v
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dejavnosti NMP, se predlaga, da Zdravstveni dom Radlje ob Dravi dobi SUC in s tem
zagotovi kakovostno oskrbo prebivalcev v primeru najhujših urgentnih stanj.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za zdravje, da vprašanje in
pobudo prouči in v skladu s šestim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta
(Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20) nanju v roku 30
dni odgovori.«
Predlog sklepa je bil SPREJET (prisotnih 35 državnih svetnic in svetnikov, 31 jih
je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
___
Po elektronski pošti so državne svetnice in državni svetniki 8. 4. 2022 prejeli
Pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata za začetek postopkov za pripravo
ustavnih in zakonodajnih sprememb, na podlagi katerih bi imel pravico voliti
vsak državljan, ki je dopolnil 16 let starosti, naslovljeno na Vlado Republike
Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije in Ministrstvo za javno upravo.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski
pošti 8. 4. 2022.
Obrazložitev vsebine pobude je podal predlagatelj pobude državni svetnik Tomaž
Horvat.
Razpravljal je državni svetnik dr. Matjaž Gams.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa Državnega
sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 50. seji 13. 4. 2022, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20), obravnaval Pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata za začetek
postopkov za pripravo ustavnih in zakonodajnih sprememb, na podlagi katerih bi imel
pravico voliti vsak državljan, ki je dopolnil 16 let starosti, ter na podlagi prvega
odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1 in
95/09-odl. US, 21/13-ZFDO-F in 81/18 – odl. US) sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata
in Vladi Republike Slovenije, Državnemu zboru Republike Slovenije in Ministrstvu za
javno upravo predlaga, da pobudo proučijo in nanjo odgovorijo.
Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata se glasi:
Vlada Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije in Ministrstvo za
javno upravo naj čim prej začnejo s pripravo ustavnih in zakonodajnih
sprememb, na podlagi katerih bi imel pravico voliti vsak državljan, ki je dopolnil
16 let starosti.
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Obrazložitev:
Ob uveljavitvi demokracij v svetu je bila volilna starost določena pri 21. letih. Nato so
države postopoma pričele zniževati starostno mejo in tako je danes v svetu kot
najnižja volilna starost najpogosteje določena starost 18 let. V Ustavi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47,
68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 –
UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a) je v 43. členu
določeno: »Vsak državljan, ki je dopolnil 18 let, ima pravico voliti in biti voljen.«
V številnih državah poteka razprava o predlogih za znižanje volilne starosti. Nekatere
države so takšen korak že naredile. Tako je bila v devetdesetih letih prejšnjega stoletja
v nekaterih nemških zveznih državah volilna starost za občinske svetnike znižana na
16 let. Avstrija pa je 2007 postala prva članica EU, ki je za vse volitve sprejela volilno
starost 16 let, kar se je odrazilo tudi pri udeležbi mladih na volitvah in spodbudilo
politično zanimanje mladih za volitve. Temu zgledu je sledila tudi Malta, v Nemčiji pa je
bila v koalicijsko pogodbo po volitvah 2021 zapisana obveza, da se volilna starost
zniža na 16 let.
V Veliki Britaniji od maja 2019 vse glavne stranke, razen konservativne, podpirajo
znižanje volilne starosti na 16 let in junija 2015 je škotski parlament soglasno
izglasoval znižanje volilne starosti na 16 let za volitve v škotski parlament in v škotsko
lokalno vlado. Tudi valižanska vlada je sprejela nižjo starostno mejo za valižanske
lokalne volitve maja 2022.
Na tem področju se torej v mnogih evropskih državah dogajajo velike spremembe in
čas bi bil, da tudi pri nas naredimo korak naprej, pri čemer so pogovori o znižanju
volilne starosti na 16 let pri nas že bili. Tako je Mladinski svet Slovenije 2013 izdal
Analizo mladih o potencialnem znižanju starostne meje za udeležbo na volitvah na 16
let. Med drugim so ugotavljali, da bi se polovica mlajših od 18 let udeležila volitev, če
bi imeli volilno pravico. Leta 2014 je v soorganizaciji Državnega zbora potekala
Konferenca o participaciji mladih, ki so jo organizirali Zveza prijateljev mladine
Slovenije, Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov,
Varuh človekovih pravic Republike Slovenije ter Dijaška organizacija Slovenije. Na
konferenci je bila jasno izražena volja večine udeležencev o uvedbi volilne pravice s
16. leti starosti, s čimer se je, kot eden od udeležencev konference, strinjal tudi
predsednik države Borut Pahor. Predlog je bil takrat posredovan na številne naslove
odločevalcev, vendar se resen pogovor o pripravi zakonodajnih sprememb (še) ni
pričel. Glede na to, da imamo do naslednjih rednih volitev - tako lokalnih, kot
državnozborskih in predsedniških – na voljo 4 leta, kar zadostuje za razpravo, pripravo
dokumentov in sprejem ustavnih in zakonodajnih sprememb, bi bil zdaj pravi čas, da
se odpre javno razpravo o tem vprašanju.
S to spremembo bi mlade bolj motivirali za uveljavljanje svojih demokratičnih pravic in
povečali njihovo zanimanje za delovanje političnega sistema. Generacijam, ki
odraščajo v hitro spreminjajoči se svet, bi omogočili, da sodelujejo pri dolgoročnih
odločitvah, ki bodo zaznamovale njihova odrasla življenja.
Mladih ni strah volitev, saj so motivirani za aktivno državljanstvo. Predvsem si želijo
sodelovati pri nastajanju politik, ki bodo vplivale na njihova življenja in njihovo
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prihodnost. Glede na to, da mnogokrat želimo zglede poiskati v tujini, jih dajmo tudi
tokrat.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, Državnemu
zboru Republike Slovenije in Ministrstvu za javno upravo, da pobudo proučijo in v
skladu s šestim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št.
70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20) nanjo v roku 30 dni odgovorijo.«
Predlog sklepa je bil SPREJET (prisotnih 35 državnih svetnic in svetnikov, 21 jih
je glasovalo ZA, 1 je glasoval PROTI).
___
Po elektronski pošti so državne svetnice in svetniki 8. 4. 2022 prejeli Vprašanja
državnega svetnika mag. Petra Požuna glede javnega razpisa za dodelitev
štipendij z delovnega področja Ministrstva za zdravje na podlagi 19. člena
Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, naslovljena na Ministrstvo za
zdravje ter Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike
Slovenije.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski
pošti 8. 4. 2022.
Obrazložitev vsebine vprašanj je podal predlagatelj vprašanj državni svetnik mag.
Peter Požun.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa Državnega
sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 50. seji 13. 4. 2022, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20), obravnaval Vprašanja državnega svetnika mag. Petra Požuna glede
javnega razpisa za dodelitev štipendij z delovnega področja Ministrstva za zdravje na
podlagi 19. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva ter na podlagi prvega
odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1 in
95/09-odl. US, 21/13-ZFDO-F in 81/18 – odl. US) sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega svetnika mag. Petra
Požuna in Ministrstvu za zdravje ter Javnemu štipendijskemu, razvojnemu,
invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije predlaga, da vprašanja
proučita in nanje odgovorita.
Vprašanja državnega svetnika mag. Petra Požuna se glasijo:
1. Kdaj bo objavljen prvi javni razpis iz 19. člena Zakona o nujnih ukrepih na
področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21 in 206/21 – ZDUPŠOP; v
9

nadaljevanju: ZNUPZ) za dodelitev štipendij z delovnega področja Ministrstva
za zdravje?
2. Kolikšna bo razpisna vrednost prvega javnega razpisa za dodelitev štipendij z
delovnega področja Ministrstva za zdravje in kakšna je predvidena vrednost
vseh naslednjih razpisov do vključno študijskega leta 2028/2029?
3. Na katere študijske programe oziroma poklicne skupine v zdravstvu se bo
nanašal prvi javni razpis za dodelitev štipendij z delovnega področja
Ministrstva za zdravje in na katere se bodo nanašali nadaljnji predvideni javni
razpisi do vključno študijskega leta 2028/2029?
4. Kakšno bo skupno število predvidenih prejemnikov štipendij z delovnega
področja Ministrstva za zdravje in kakšno je predvideno število prejemnikov
po posameznih študijskih programih oziroma poklicnih skupinah v zdravstvu
v okviru prvega javnega razpisa, pa tudi v okviru nadaljnjih javnih razpisov do
vključno študijskega leta 2028/2029?
5. Ali bodo prvi javni razpis za dodelitev štipendij z delovnega področja
Ministrstva za zdravje in vsi nadaljnji primerljivi javni razpisi vsebovali tudi
posebne pogoje iz tretjega odstavka 19. člena ZNUPZ in če da, katere?
Obrazložitev:
ZNUPZ v 19. členu določa, da lahko ministrstvo, pristojno za zdravje, do
30. septembra 2029 nameni sredstva za dodelitev štipendije, ki je vezana na delovno
področje ministrstva, neodvisno od prvega odstavka 8. člena Zakona o štipendiranju
(Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18), ki med
možne štipendije v Republiki Sloveniji uvršča državne štipendije, Zoisove štipendije,
štipendije za deficitarne poklice, štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter
štipendije Ad futura.
Kot dodeljevalec štipendije iz 19. člena ZNUPZ je predviden Javni štipendijski,
razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad), in
sicer na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi na svoji spletni strani.
Določba 19. člena ZNUPZ je bila v zakon vnesena na podlagi sprejetega amandmaja
na 54. nujni seji Odbora za zdravstvo (30. 6. 2021 in nadaljevanje seje 2. 7. 2021), pri
čemer je bil predlog za vzpostavitev izjeme od siceršnje ureditve štipendij v Republiki
Sloveniji utemeljen z močnim upadom interesa po zaposlitvi v zdravstvu in posledičnim
močnim pomanjkanjem zdravstvenega kadra v javnih zdravstvenih zavodih, pa tudi s
preobremenjenostjo številnih zdravstvenih delavcev zaradi epidemije COVID-19, kar
ima za posledico zapuščanje delovnih mest v zdravstvu.
Namen 19. člena je bil spodbuditi kandidate k izobraževanju na področju zdravstva in
nadaljevanju karierne poti v zdravstvu, s tem pa začasno zadržati odliv izobraženega
zdravstvenega kadra v druge gospodarske sfere ali celo v tujino, med drugim z
namenom zagotavljanja vzdržnega zdravstvenega sistema.
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V obrazložitvi k amandmaju za novi 19.a člen ZNUPZ (kasneje redakcijsko
preštevilčen v zdaj veljavni 19. člen) je bilo kot možno konkretno področje, v okviru
katerega bi se dodelilo štipendije Ministrstva za zdravje, primeroma navedeno zgolj
eno, in sicer enoviti magistrski študijski program Medicine, visokošolski strokovni
program Zdravstvena nega – 1. stopnja. Posledično se na Ministrstvo za zdravje in
Sklad naslavlja vprašanje glede še preostalih predvidenih področij, v okviru katerih naj
bi se dodelilo štipendije Ministrstva za zdravje.
V obrazložitvi k amandmaju je bilo prav tako navedeno, da bo mogoče prvi javni razpis
na podlagi 19. člena ZNUPZ razpisati za šolsko oz. študijsko leto 2021/2022 in da se
bo podeljevanje štipendij v celotnem obdobju (kot zadnje študijsko leto je bilo
predvideno 2028/2029) izvršilo po naslednjem ključu: 100 upravičencev do štipendije v
šolskem oz. študijskem letu 2021/2022; 200 upravičencev do štipendije v šolskem oz.
študijskem letu 2022/2023; 300 upravičencev do štipendije v šolskem oz. študijskem
letu 2023/2024 ter po 400 upravičencev v šolskih oz. študijskih letih 2024/2025,
2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 ter 2028/2029. Finančne posledice so bile
ocenjene na 3,7 milijona evrov ob predpostavki, da se vsako leto razpiše 100 novih
štipendij. Za leto 2021 je bila predvidena finančna obremenitev v višini 36.000 evrov.
Navkljub predvideni časovnici javni razpis za študijsko leto 2021/2022 ni bil objavljen,
kar pomeni, da je priložnost za prejem štipendije izgubilo vsaj 100 predvidenih
prejemnikov štipendije v šolskem letu 2021/2022, s tem pa se odmika tudi cilj
sprejetega ukrepa – čimprejšnja kadrovska okrepitev zdravstvenega sistema.
Posledično se zastavlja vprašanje, kakšna je predvidena nova časovnica za objavo
prvega razpisa na podlagi 19. člena ZNUPZ in kakšna bo višina razpisanih sredstev,
glede na to, da se je eno od možnosti za njihovo dodelitev že izpustilo. Zastavlja se
tudi vprašanje predvidene višine sredstev in števila razpisnih mest v okviru vseh
nadaljnjih razpisov do vključno študijskega leta 2028/2029.
19. člen ZNUPZ v tretjem odstavku predvideva tudi možnost, da se v javnem razpisu
določi posebne pogoje, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj za pridobitev štipendije. Ker
slednji niso primeroma navedeni, se zastavlja vprašanje, ali bodo prvi in tudi vsi
nadaljnji načrtovani javni razpisi za dodelitev štipendij z delovnega področja
Ministrstva za zdravje vsebovali navedene posebne pogoje, in če da, kakšni bodo
slednji, saj je lahko tudi od tega v veliki meri odvisno, ali se bodo posamezniki sploh
odločili oddati vlogo za pridobitev štipendije ali ne.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za zdravje ter Javnemu
štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike
Slovenije, da vprašanja proučita in v skladu s šestim odstavkom 98. člena Poslovnika
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in
123/20) nanje v roku 30 dni odgovorita.«
Predlog sklepa je bil SPREJET (prisotnih 35 državnih svetnic in svetnikov, 33 jih
je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
___
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Po elektronski pošti so državne svetnice in državni svetniki 11. 4. 2022 prejeli
Pobudo državnega svetnika Branka Šumenjaka glede obnove železniške proge
Ljutomer–Gornja Radgona–državna meja ter vzpostavitve povezave z Republiko
Avstrijo, naslovljeno na Vlado Republike Slovenije.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski
pošti 11. 4. 2022.
Obrazložitev vsebine pobude je podal predlagatelj pobude, državni svetnik Branko
Šumenjak.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa Državnega
sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 50. seji 13. 4. 2022, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20), obravnaval Pobudo državnega svetnika Branka Šumenjaka glede
obnove železniške proge Ljutomer–Gornja Radgona–državna meja in vzpostavitve
povezave z Republiko Avstrijo ter na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o
Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1 in 95/09-odl. US, 21/13-ZFDO-F in
81/18 – odl. US) sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika Branka
Šumenjaka in Vladi Republike Slovenije predlaga, da pobudo prouči in nanjo odgovori.
Pobuda državnega svetnika Branka Šumenjaka se glasi:
Med razvojne projekte prometne infrastrukture naj se uvrsti obnova železniške
proge Ljutomer–Gornja Radgona–državna meja ter vzpostavi povezava z
Republiko Avstrijo.
Obrazložitev:
Ob koncu druge svetovne vojne so Nemci ob umiku razstrelili most preko Mure v
Gornji Radgoni ter tako prekinili železniško povezavo Slovenije s sosednjo Republiko
Avstrijo. S tem je postala proga Ljutomer–Gornja Radgona »slepo črevo«, zaradi
česar se je ukinil potniški promet, tovorni promet pa se izvaja le še občasno za
potrebe industrije v Radencih in Gornji Radgoni, kar je nerentabilno in zaradi slabega
vzdrževanja obsojeno na propad in dokončno zaprtje.
Občina Gornja Radgona je pripravila pozitivno študijo izvedljivosti povezave
železniške proge s sosednjo Republiko Avstrijo, velik interes za ponovno železniško
povezavo pa po zagotovilu župana Gornje Radgone obstaja tudi na avstrijski strani.
Glede na navedeno se predlaga, da Vlada Republike Slovenije s sosednjo Republiko
Avstrijo dogovori skupen projekt za ponovno vzpostavitev železniške povezave
Slovenije s sosednjo Republiko Avstrijo ter na njegovi podlagi uvrsti obnovo železniške
proge Ljutomer–Gornja Radgona–državna meja med razvojne projekte na področju
prometne infrastrukture.
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***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, da pobudo
prouči in v skladu s šestim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni
list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20) nanjo v roku 30 dni
odgovori.«
Predlog sklepa je bil SPREJET (prisotnih 36 državnih svetnic in svetnikov, 21 jih
je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
___
Predsednik Državnega sveta je državne svetnice in svetnike seznanil z naslednjimi
prejetimi odgovori na vprašanja in pobude državnih svetnic in svetnikov:
Po elektronski pošti 10. 3. 2022 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor Vlade
Republike Slovenije na pobudo Interesne skupine delodajalcev za določitev izjeme od
karantene na domu, skrajšanje trajanja karantene in pomoč pri nakupu hitrih testov.
--Po elektronski pošti 18. 3. 2022 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na pobudo državnega
svetnika Tomaža Horvata v zvezi s pravico do zagotovljene pokojnine in izplačila 20
oz. 40 % starostne pokojnine za zavarovance, ki del pokojninske dobe brez dokupa
dosežejo z delom v tujini.
--Po elektronski pošti 23. 3. 2022 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor
Ministrstva za infrastrukturo na pobudo državnega svetnika Francija Rokavca za
ustrezno zakonsko ureditev možnosti brezplačnega prenosa opuščenih rudnikov v last
oz. upravljanje lokalnih skupnosti.
--Po elektronski pošti 24. 3. 2022 ste prejeli odgovor Varuha človekovih pravic
Republike Slovenije na vprašanja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti glede
dopustnih omejitev svobode izražanja.
--Po elektronski pošti 25. 3. 2022 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor
Ministrstva za kulturo na vprašanje državnega svetnika dr. Marjana Maučeca v zvezi z
napisi v tujem jeziku na sakralnem objektu v Sloveniji.
--Po elektronski pošti 28. 3. 2022 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na pobudo državnih svetnikov dr.
Marjana Maučeca in Branka Tomažiča za pravočasen podpis pogodbe o izvajanju
aktivnosti obrambe pred točo z letali na območju severovzhodne Slovenije.
--Po elektronski pošti 29. 3. 2022 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor Vlade
Republike Slovenije na pobudo državnih svetnikov Bojana Režuna in Tomaža Horvata
13

v zvezi z zagotovitvijo večjega obsega EU sredstev in povečanjem stopnje
sofinanciranja projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.
--Po elektronski pošti 29. 3. 2022 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor Vlade
Republike Slovenije na pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata za vzpostavitev
skupne italijansko-slovenske specializirane službe za obravnavo nasilja v družini na
italijansko-slovenskem obmejnem področju.
--Po elektronski pošti 29. 3. 2022 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor Vlade
Republike Slovenije na pobudo državnega svetnika dr. Marjana Maučeca za nakup
spomenika kneza Koclja v Mariboru.
--Po elektronski pošti 29. 3. 2022 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor Vlade
Republike Slovenije na vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča v zvezi z
zagotavljanjem prehranske varnosti v času porasta cen energentov, gnojil in žit, tudi
kot posledice vojne v Ukrajini.
--Po elektronski pošti 13. 4. 2022 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor Vlade
Republike Slovenije na pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata za ustanovitev
samostojne, avtonomne in neodvisne institucije Varuha otrokovih pravic.
--Po elektronski pošti 13. 4. 2022 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor Vlade
Republike Slovenije na pobudo državnega svetnika Bogomirja Vnučca v zvezi s
takojšnjim prehodom Slovenije na obnovljive vire energije.
***
Predsednik Državnega sveta je državne svetnice in svetnike obvestil, da bodo v zvezi
s pobudami in vprašanji, na katere po preteku 30-dnevnega roka Državni svet še ni
prejel odgovorov, poslane urgence na pristojna ministrstva oziroma državne organe.
Hkrati je svetnice in svetnike pozval, da v primeru nezadovoljstva z odgovorom na
vprašanje ali pobudo podajo pisni predlog za dopolnitev odgovora oziroma pisno
pobudo za obravnavo odgovora na pristojni komisiji.
***
Državni svetnik Bojan Režun je izrazil nezadovoljstvo z odgovorom Vlade Republike
Slovenije na pobudo v zvezi z zagotovitvijo večjega obsega sredstev EU in
povečanjem stopnje sofinanciranja projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija, ki
sta jo pripravila z državnim svetnikom Tomažem Horvatom, Državni svet pa jo je
obravnaval na 49. seji Državnega sveta 9. 3. 2022. Predlagal je, da pristojna Komisija
za lokalno samoupravo in regionalni razvoj na to temo opravi razpravo na eni izmed
prihodnjih sej komisije.
14

Državni svetnik dr. Matjaž Gams je izrazil nezadovoljstvo z odgovorom Varuha
človekovih pravic na vprašanja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti glede
dopustnih omejitev svobode izražanja, ki jih je Državni svet obravnaval na 48. seji
16. 2. 2022. Predlagal je, da se omenjeno tematiko ponovno obravnava.
Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca je pojasnil, da vsebina vprašanj Interesne
skupine negospodarskih dejavnosti sodi v pristojnost Komisije za državno ureditev.
S tem je bila 2. točka dnevnega reda zaključena.
***
2.A točka dnevnega reda:
- Predlog odložilnega veta na Zakon o cestah (ZCes-2), EPA 2446-VIII
Državni zbor je zakon sprejel na 99. izredni seji 6. 4. 2022. Po elektronski pošti so ga
državne svetnice in svetniki prejeli še isti dan.
Predlog odložilnega veta skupine državnih svetnikov s prvopodpisanim mag. Igorjem
Velovom so državne svetnice in svetniki prejeli 12. 4. 2022, skupaj z obvestilom o
razširitvi dnevnega reda 50. seje Državnega sveta.
Predlog zahteve Državnega sveta, ki je bil pripravljen na podlagi predloga skupine
državnih svetnikov (prvopodpisani mag. Igor Velov) za sprejem odložilnega veta, so
državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti prav tako 12. 4. 2022.
Predlog odložilnega veta je obravnavala pristojna Komisija za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj. Poročilo komisije so državne svetnice in svetniki prejeli na dan seje
po elektronski pošti.
Državne svetnice in svetniki so po elektronski pošti 13. 4. 2022 prejeli tudi Stališče
Interesne skupine delodajalcev in Stališče Interesne skupine kmetov, obrtnikov in
samostojnih poklicev k predlogu odložilnega veta.
Predstavnik predlagateljev predloga odložilnega veta, državni svetnik mag. Igor Velov,
je obrazložil predlog odložilnega veta.
Predstavnica predlagatelja zakona Monika Pintar Mesarič, generalna direktorica
Direktorata za kopenski promet na Ministrstvu za infrastrukturo, je predstavila stališče
do predloga odložilnega veta.
Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je predstavil državni
svetnik Dušan Strnad.
V imenu Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev je razpravljala
vodja interesne skupine, državna svetnica Bojana Potočan.
Razpravljal je državni svetnik Igor Antauer.
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Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog zahteve
Državnega sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 50. seji 13. 4. 2022, ob obravnavi Zakona o
cestah (ZCes-2), EPA 2446-VIII, ki ga je Državni zbor sprejel na 99. izredni seji 6. 4.
2022, na podlagi tretje alineje prvega odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21),
sprejel
Z A H T E V O,
da Državni zbor Republike Slovenije ponovno odloča o Zakonu o cestah (ZCes2), EPA 2446-VIII.
Obrazložitev:
Državni zbor Republike Slovenije je na 99. izredni seji 6. 4. 2022 sprejel Zakon o
cestah (ZCes-2), EPA 2446-VIII. Zakon je v obravnavo Državnemu zboru predložila
Vlada Republike Slovenije.
Matično delovno telo Državnega zbora je na 58. nujni seji 4. 4. 2022 sprejelo
amandma koalicijskih strank k 7. členu, ki ureja odstranitev poškodovanih ali
pokvarjenih vozil z avtocest in hitrih cest. Medtem ko prvotni vladni predlog zakona na
področju urejanja odstranjevanja poškodovanih ali pokvarjenih vozil z avtocest in hitrih
cest ni predvideval nobene spremembe veljavne ureditve, pa zakon zaradi sprejetega
amandmaja k 7. členu spreminja način urejanja odvoza odstranjevanja poškodovanih
ali pokvarjenih vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg (osebna
vozila), z avtocest in hitrih cest, in sicer tako, kot je že doslej veljalo za vozila, katerih
največja dovoljena masa presega 3.500 kg (tovorna vozila). Tej zakonski spremembi
ostro nasprotujejo v Sekciji za promet na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ter
Združenju za promet na Gospodarski zbornici Slovenije, saj so se že zdaj soočali z
neprijetnimi izkušnjami pri odvozu tovornih (težjih) vozil.
Državni svet izpostavlja opozorila Sekcije za promet na Obrtno-podjetniški zbornici
Slovenije ter Združenja za promet na Gospodarski zbornici Slovenije, da problematiko
odstranjevanja poškodovanih ali pokvarjenih tovornih vozil z avtocest in hitrih cest
rešujejo z upravljavcem avtocest in hitrih cest (DARS, d. d.) že vrsto let, vendar še
vedno prihaja do situacij, ko celotna procedura odvoza pokvarjenih ali poškodovanih
vozil traja nerazumno dolgo, pri čemer izvajalec zaračuna vse operativne in ne
dejansko porabljene delovne ure. To se dogaja predvsem v primeru prometne
nesreče. Pogodbeni izvajalec odvoza tovornega vozila pride na kraj nesreče z vso
razpoložljivo kapaciteto in razpoložljivim kadrom, kar pomeni višjo ceno storitve. Poleg
tega je cesta, ki bi lahko bila sproščena bistveno hitreje, zaprta dlje časa. Skrbno
izbrani izvajalci s strani DARS, d. d., enako delujejo tudi na počivališčih v primeru
okvare tovornih vozil, ki bi jih lahko vozniki odpravili sami, vendar izbrani izvajalci
vozila nasilno odpeljejo.
Državni svet poudarja, da sedanja praksa odvoza poškodovanih in pokvarjenih
osebnih vozil z avtocest in hitrih cest ne povzroča težav, zlasti zaradi dobro delujočega
asistenčnega sistema odvoza tovrstnih vozil, ki ga v okviru svojih produktov ponujajo
zavarovalnice. Ob navedenem Državni svet tudi opozarja, da imajo podjetja, ki
opravljajo storitve avtovleke v primeru okvare osebnih vozil, že sklenjene pogodbe z
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zavarovalnicami in avtohišami. To pomeni, da sprejeta nova ureditev posega v že
obstoječa pogodbena razmerja in delujočo poslovno prakso.
Državni svet meni, da je treba najprej ustrezno urediti obstoječe stanje in šele nato v
sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije ter Gospodarsko zbornico
Slovenije preveriti, ali je sedanja ureditev odvoza poškodovanih ali pokvarjenih
tovornih vozil primerna tudi za ostale uporabnike avtocest in hitrih cest. Cilj
zakonodajalca, resornega ministrstva in upravljavca avtocest in hitrih cest bi moral biti,
da sprejme vse potrebne ukrepe za boljšo in čim hitrejšo pretočnost in ne, da s
sprejetimi ukrepi spravlja v negotovost vse uporabnike avtocest in hitrih cest.
***
Za poročevalca je bil določen državni svetnik mag. Igor Velov.«
Predlagana zahteva Državnega sveta JE BILA SPREJETA (prisotnih 36 državnih
svetnic in svetnikov, 26 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
S tem je bila 2.A točka dnevnega reda zaključena.
***
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3. točka dnevnega reda:
 Predlog Mnenja k Predlogu zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških
naslovih (ZSZUN) - druga obravnava, EPA 2558-VIII
Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora in so ga državne
svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti 6. 4. 2022 s sklicem seje.
Predlog zakona je obravnavala pristojna Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport.
Poročilo komisije k predlogu zakona so državne svetnice in svetniki prejeli po
elektronski pošti 6. 4. 2022.
Predlog mnenja Državnega sveta k predlogu zakona so državne svetnice in svetniki
prejeli po elektronski pošti 8. 4. 2022.
Dr. Franc Janžekovič, generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo na Ministrstvu
za izobraževanje, znanost in šport, je predstavil predlog zakona.
Poročilo pristojne Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport je predstavil državni
svetnik Branimir Štrukelj.
Razpravljala sta državna svetnika dr. Matjaž Gams in Janoš Kern.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog mnenja
Državnega sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 50. seji 13. 4. 2022, na podlagi druge alineje
prvega odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I,
42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21), sprejel naslednje
Mnenje
k Predlogu zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih (ZSZUN) –
druga obravnava
Državni svet je obravnaval Predlog zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških
naslovih (ZSZUN), ki ga je v obravnavo Državnemu zboru po rednem postopku
predložila Vlada Republike Slovenije.
Državni svet predlog zakona podpira.
S predlogom zakona se ureja način tvorjenja umetniških naslovov po doktorskih
študijskih programih in usklajuje uporaba klasifikacije študijskega področja v Zakonu o
visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 –
ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US; ZVis). Skladno s 35. členom ZVis je namreč obvezna
sestavina študijskega programa za pridobitev izobrazbe študijsko področje študijskega
programa po klasifikaciji KLASIUS ter znanstvenoraziskovalna disciplina po klasifikaciji
Frascati. Predlog zakona ureja tudi poimenovanje slovenskih strokovnih in
znanstvenih naslovov v angleškem jeziku in uporabo znanstvenega naslova,
pridobljenega po študijskih programih tretje stopnje na mednarodni izobraževalni
instituciji, katere soustanoviteljica ali polnopravna članica je Republika Slovenija.
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Državni svet je bil seznanjen s pripombo Nacionalne agencije Republike Slovenije za
kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju: NAKVIS) k 12. členu predloga zakona.
NAKVIS opozarja, da je zapisana opredelitev, da se strokovni naslov po
interdisciplinarnem ali individualnem študijskem programu tvori na podlagi
prevladujočega dela študijskega programa, zastarela, saj so sodobni programi
medsebojno tako prepleteni, da jih ni mogoče ločiti oz. obravnavati ločeno.
Državni svet se je seznanil tudi s stališčem oz. pripombami Inženirske akademije
Slovenije, ki sicer podpira ureditev tega področja, vendar pa opozarja na pomanjkljivo
poimenovanje slovenskih znanstvenih naslovov na področju inženirskih ved ter
strokovnih in znanstvenih naslovov v angleškem jeziku na področju inženirskih
poklicev in ved, zato predlaga spremembe in dopolnitve predloga zakona. Državni svet
se je seznanil tudi s pripombami Univerze v Ljubljani glede neustreznosti angleškega
poimenovanja naslovov na podlagi Frascatijeve klasifikacije, saj je preveč splošno in
preveč široko.
Glede na predstavljene pripombe in pojasnila pristojnega Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport Državni svet ugotavlja, da predlog zakona ni usklajen z vsemi
strokovnimi in znanstvenimi deležniki in tako nezadosten v uresničitvi opredeljenih
ciljev.
Državni svet podpira predlagane spremembe in dopolnitve predloga zakona, ki sta jih
predstavila Inženirska akademija Slovenije in Univerza v Ljubljani, ter na podlagi
razprave kvalificiranim predlagateljem amandmajev predlaga, da v nadaljevanju
zakonodajnega postopka povzamejo in matičnemu delovnemu telesu Državnega
zbora predlagajo v sprejem naslednje amandmaje:
K 12. členu:
V 12. členu se na koncu prvega odstavka za piko doda besedilo, ki se glasi:
»Izjemoma se lahko strokovni naslov tvori tudi drugače kot neposredno iz
poimenovanja študijskega programa, če gre za uveljavljeni strokovni naslov in
uveljavljeni strokovni poklic.«.
Obrazložitev:
Gre za primer
študij zaključi
meteorologije
meteorologije
WMO).

akreditiranega magistrskega študijskega programa Fizika, kjer se lahko
s pridobitvijo naziva magister fizike ali magister meteorologije. Študij
je integriran v magistrski študijski program fizike in poklic magistra
je mednarodno prepoznan (Svetovna meteorološka organizacija -

K 13. členu:
V 13. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Znanstveni naslov po končanem študijskem programu tretje stopnje na tehniških,
biotehniških in tehnoloških področjih je, glede na končani akreditirani študijski program
tretje stopnje, doktor oziroma doktorica inženirstva ali pa doktor oziroma doktorica
znanosti.«.
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Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
Obrazložitev:
Državni svet podpira uvajanje umetniških naslovov po doktorskih študijskih programih
tretje stopnje. Predlog zakona je s tega vidika ustrezen, predlaga pa se, da se v njem
uredi tudi področje inženirskih poklicev in naslovov, kot je to predlagano za znanost in
umetnost. Pri tem je treba spoštovati 35. člen Zakona o visokem šolstvu (Uradni list
RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12,
85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US), ki za
prvo- in drugostopenjske študijske programe kot obvezno sestavino zahteva strokovni
naslov in za doktorske študijske programe tretje stopnje zahteva znanstveni ali
umetniški naslov.
Glavno oviro se prepoznava v predlagani ureditvi uporabe študijskih področij v skladu
s klasifikacijo Klasius-P-16 za tehniška, biotehniška in tehnološka področja s pomočjo
Frascatija. Prav tako način poimenovanja slovenskih strokovnih in znanstvenih
naslovov v angleškem jeziku za prej navedena področja ni ustrezen in ovira prosti
pretok delovne sile v Evropski uniji. Da zakon ureja tudi uporabo naslovov v
angleškem jeziku, je ustrezno, a se predlaga drugačen način te ureditve. Izraz STEM
izrazito loči med Science, Technology, Engineering, and Mathematics kot
akademskimi disciplinami, iz česar izhaja, da razvrščanje v predlogu zakona, ki
inženirstvo in tehnologijo razvrsti med znanost (science), ni ustrezna rešitev - zato se
predlaga, da se za to področje (Frascati 2) ne uporabi angleških izrazov Science
(Bachelor of Science, Master of Science, Bachelor of Applied Science, Master of
Applied Science), ampak se uporabi slovenske izraze, ki pri strokovnih naslovih
uporabijo izraze inženir in magister inženir (kot v 5., 8. in 14 členu), tudi pri predlogu
za strokovni naslov v angleškem jeziku (Bachelor of Engineering – BEng ali B. Eng.,
Master of Engineering - MEng ali M. Eng.).
Nadalje se predlaga, da se skladno s 3. členom (podeljevanje in uporaba strokovnih,
znanstvenih in umetniških naslovov ter nazivov strokovne izobrazbe), ki v alineji (2)
opredeli tehniška, biotehniška in tehnološka področja po tem zakonu, uporabi
oblikovanje strokovnih naslovov po študijskih programih prve stopnje na tehniških,
biotehniških in tehnoloških področjih (kot v 5. členu) in strokovnih naslovov po
študijskih programih druge stopnje na tehniških, biotehniških in tehnoloških področjih
(kot v 8. členu) tudi pri načinu tvorjenja znanstvenih in umetniških naslovov po
študijskih programih tretje stopnje (v 13. členu), s popravki okrajšav (v 14. členu) in
ustreznimi spremembami poimenovanja strokovnih, znanstvenih in umetniških
naslovov v angleškem jeziku (v 16. členu).
Z dodajanjem umetniškega doktorata k znanstvenemu doktoratu se lahko opredeli še
doktorat na področju inženirstva, podobno kot je strokovni naslov urejen za prvo in
drugo stopenjske študijske programe na tehniških, biotehniških in tehnoloških
področjih.
K 14. členu:
V 14. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
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»(4) Za znanstveni naslov doktor oziroma doktorica znanosti se uporablja okrajšava
dr. sc., za znanstveni naslov doktor oziroma doktorica inženirstva se uporablja
okrajšava dr. inž. in za umetniški naslov doktor oziroma doktorica umetnosti se
uporablja okrajšava dr. art. Okrajšava iz prejšnjega stavka se v primeru končanih dveh
ali več študijskih programov tretje stopnje kombinira oziroma lahko uporablja z
večkratnim zapisovanjem, tako da se pred okrajšavo dr. doda dodatna črka d,
ustrezno številu končanih študijskih programov.«.
Obrazložitev:
Obrazložitev je enaka kot pri amandmaju k 13. členu. Z dodajanjem doktorata s
področja inženirstva se ustrezno spremeni enotna okrajšava dr. na način, da se doda
za besedico dr. področje doktorata: znanost, inženirstvo, umetnost.
K 16. členu:
V 16. členu se prvi, drugi, tretji, četrti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
»(1) Strokovni naslovi po visokošolskih strokovnih študijskih programih prve stopnje na
naravoslovnem področju se v angleškem jeziku praviloma poimenujejo kot Bachelor of
Applied Science, okrajšava B.A.Sc. Strokovni naslovi po visokošolskih strokovnih
študijskih programih prve stopnje na tehniških, biotehniških in tehnoloških področjih se
v angleškem jeziku poimenujejo kot Bachelor of Applied Engineering, okrajšava
B.A.Eng. Strokovni naslovi po visokošolskih strokovnih študijskih programih prve
stopnje na družboslovnem področju se v angleškem jeziku praviloma poimenujejo kot
Bachelor of Applied Arts, okrajšava B.A.A. Izjeme so mogoče na podlagi vsebine
študijskih programov oziroma mednarodne primerljivosti poimenovanj.«
»(2) Strokovni naslovi po univerzitetnih študijskih programih prve stopnje na
naravoslovnem področju se v angleškem jeziku praviloma poimenujejo kot Bachelor of
Science, okrajšava B.Sc. Strokovni naslovi po univerzitetnih študijskih programih prve
stopnje na tehniških, biotehniških in tehnoloških področjih se v angleškem jeziku
poimenujejo kot Bachelor of Engineering, okrajšava B.Eng. Strokovni naslovi po
univerzitetnih študijskih programih prve stopnje na družboslovnem področju se v
angleškem jeziku praviloma poimenujejo kot Bachelor of Arts, okrajšava B.A. Izjeme
so mogoče na podlagi vsebine študijskih programov oziroma mednarodne
primerljivosti poimenovanj.«
»(3) Strokovni naslovi po magistrskih študijskih programih druge stopnje na
naravoslovnem področju se v angleškem jeziku praviloma poimenujejo kot Master of
Science, okrajšava M.Sc. Strokovni naslovi po magistrskih študijskih programih druge
stopnje na tehniških, biotehniških in tehnoloških področjih se v angleškem jeziku
poimenujejo kot Master of Engineering, okrajšava M.Eng. Strokovni naslovi po
magistrskih študijskih programih druge stopnje na družboslovnem področju se v
angleškem jeziku praviloma poimenujejo kot Master of Arts, okrajšava M.A. Izjeme so
mogoče na podlagi vsebine študijskih programov oziroma mednarodne primerljivosti
poimenovanj.«
»(4) Naravoslovno področje po tem členu vključuje študijske programe, akreditirane na
področjih 1 in 3 po mednarodni klasifikaciji Frascati, to je na področju naravoslovne
znanosti ter medicinske in zdravstvene znanosti. Družboslovno področje po tem členu
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vključuje študijske programe, akreditirane na področjih 5 in 6 po mednarodni
klasifikaciji Frascati, to je na področju družboslovje in humanistika.«
»(6) Znanstveni naslov po doktorskih študijskih programih se v angleškem jeziku
poimenuje kot Doctor of Philosophy, okrajšava Ph.D., znanstveni naslov po končanih
akreditiranih doktorskih študijskih programih na tehniških, biotehniških in tehnoloških
področjih se v angleškem jeziku poimenuje kot Doctor of Engineering, okrajšava
D.Eng. ali pa kot Doctor of Philosophy, okrajšava Ph.D., umetniški naslov pa kot
Doctor of Arts, okrajšava D.A.«.
Obrazložitev:
Sporna je določba, vezana na angleška poimenovanja nazivov, ki jo v predlogu
opredeljuje izključno Frascatijeva klasifikacija. Ločevanje programov in posledično v
predlogu zakona poimenovanje naslovov v angleškem jeziku izključno glede na
Frascatijevo lestvico je neustrezno, saj je preveč splošno in preveč široko. Nazivi
ARTS in SCIENCE so mnogokrat pogoj za zasedbo delovnega mesta, zato zdaj (ko ta
predlog ni v veljavi) študenti svoje vsebine programa (ARTS ali SCIENCE) dokazujejo
s predmetnikom in se s tem umeščajo ali neumeščajo v eno ali drugo področje.
Predlaga se, da se normo zapiše tako, da bo omogočila izjeme glede na vsebine
študijskih programov, ki ne sodijo izključno v eno ali drugo kategorijo Frascati in je
drugačno poimenovanje strokovnih naslovov v angleščini, kot to določa pravilo,
mogoče utemeljiti z mednarodnimi primerjavami in vsebinskimi razlogi. Predlog temelji
na ugotovitvah nekaterih članic Univerze v Ljubljani, ki izobražujejo na področju
ekonomskih znanosti, in izobraževanja učiteljev. V nadaljevanju je navedena
utemeljitev Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (UL EF).
Tudi v slovenskem prostoru je mogoče, da imajo programi različne nazive, ki so vezani
na področje študija in so tako tudi akreditirani, čeprav so vsi uvrščeni v enako
klasifikacijo po Frascatiju. V primeru UL EF sta to dva različna naziva za magistrske
študije, in sicer magister poslovnih ved in magister ekonomskih ved. Najmanj temu bi
moralo slediti tudi ločevanje in pojmovanje nazivov področja ARTS in SCIENCE.
Predlog zakona glede poimenovanja strokovnih in znanstvenih naslovov v angleščini
za programe na UL EF pomeni naslednje poimenovanje:
 Bachelor of Applied Arts (VPŠ),
 Bachelor of Arts (UPEŠ),
 Master of Arts (magistrski programi EF),
 PhD.
Navedeno poimenovanje je povsem neustrezno za precejšnje število programov, ki
vsebinsko sodijo med SCIENCE (Bančni in finančni management, Denar in finance,
Ekonomija, Kvantitativne finance in aktuarstvo, Računovodstvo in revizija, ipd.), saj bi
s tem akreditirana naziva magister poslovnih ved in naziv magister ekonomskih ved
oba prevajali kot »Master of ARTS«, kar je povsem nelogično in vsebinsko
neustrezno. Pri pregledu partnerskih šol, s katerimi UL EF sodeluje, se ugotavlja, da
ima večina za vsebinsko primerljive programe nazive BSc in MSc. Obstajajo tudi take,
ki imajo v svojem portfelju študijskih programov različne nazive za različne študijske
programe:
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Primeri za prvo stopnjo:
 Bachelor in Business Administration (Francija),
 Diplome du Programme Superieur de Gestion et de Commerce (“KEDGE
Bachelor” diploma);
Primer za 4-letni program:
 Bachelor of Science in International Marketing (4-letni program) (Nemčija).
Primeri za magistrski študij:
 Master of Science in Finance / Master of Science in Economics (Italija),
 MSc Information Systems (Nemčija),
 Master of Science (Norveška),
 Master of Science in International Management (Portugalska),
 Master of Science in Information Management (Portugalska).
Na splošno pri fakultetah in univerzah s področja ekonomskih in poslovnih ved v tujini
na dodiplomskem študiju prevladuje naziv BSc in MSc na magistrskem študiju.
Razlikovanje med ARTS in SCIENCE je v tujini vezano na področje in program, torej
ne nujno in sploh ne v povezavi s Frascatijevo lestvico.
Pripomba na predlog spremembe zakona ne gre v smeri, da je ARTS več ali manj
oziroma bolj ali manj pomembno kot SCIENCE, ampak da je za uvrstitev potrebno
bolj poglobljeno pregledati predmetnik in programske kompetence ter se na podlagi
tega odločiti, ali gre za program s področja ARTS ali SCIENCE.
S tem predlogom je mogoče smiselno in vsebinsko korektno urediti poimenovanje še
za predbolonjske študijske programe, ki jih je prav tako treba urediti, pri čemer se
predlaga, da se tudi za te programe presoja opravi skladno z vsebino in v tujini
primerljivimi programi in iz tega izhajajočimi profili, torej na ravni programov in nikakor
ne izključno na podlagi Frascatijeve klasifikacije.
Glede imenovanja tehniških, biotehniških in tehnoloških področjih v angleškem jeziku
in k spremenjenemu četrtemu in šestemu odstavku je obrazložitev enaka kot pri
amandmaju k 13. členu.
K 17. členu:
V 17. členu se na koncu tretjega odstavka za piko doda besedilo, ki se glasi:
»Za področje inženirstva se uporablja znanstveni naslov Master of Engineering,
okrajšava M.Eng..«.
V 17. členu se na koncu četrtega odstavka za piko doda besedilo, ki se glasi:
»Za tehniška, biotehniška in tehnološka področja se glede na končani akreditirani
študijski program tretje stopnje v angleškem jeziku navaja znanstveni naslov Doctorate
of Engineering, okrajšava D.Eng., ali pa znanstveni naslov Doctor of Philosophy,
okrajšava Ph.D.«.
Obrazložitev:
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Obrazložitev je enaka kot pri amandmaju k 13. členu.
K 29. členu:
V 29. členu se na koncu prvega odstavka pika črta in v novi vrstici doda besedilo:
»Diploma tretje stopnje
(Doktorat inženirstva)19«.
Obrazložitev:
Obrazložitev je enaka kot pri amandmaju k 13. členu.
***
Za poročevalca je bil določen državni svetnik Branimir Štrukelj.«
Predlog mnenja Državnega sveta je bil SPREJET (prisotnih 35 državnih svetnic
in svetnikov, 24 jih je glasovalo ZA, 2 sta glasovala PROTI).
S tem je bila 3. točka dnevnega reda zaključena.
4. točka dnevnega reda:
 Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
štipendiranju (ZŠtip-1C) - skrajšani postopek, EPA 2211-VIII
Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora in so ga državne
svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti 6. 4. 2022 s sklicem seje.
Predlog zakona je obravnavala pristojna Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo
in invalide. Poročilo komisije k predlogu zakona so državne svetnice in svetniki prejeli
po elektronski pošti 6. 4. 2022.
Predlog mnenja Državnega sveta k predlogu zakona so državne svetnice in svetniki
prejeli po elektronski pošti 8. 4. 2022.
Jure Ferjan, poslanec Državnega zbora, je predstavil predlog zakona.
Dr. Franc Janžekovič, generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo na Ministrstvu
za izobraževanje, znanost in šport, je predstavil mnenje k predlogu zakona.
Poročilo pristojne Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je predstavil
državni svetnik mag. Peter Požun.
Razpravljal je državni svetnik Alojz Kovšca.
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Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog mnenja
Državnega sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 50. seji 13. 4. 2022, na podlagi druge alineje
prvega odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I,
42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21), sprejel naslednje
Mnenje
k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip1C) - skrajšani postopek
Državni svet je obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
štipendiranju (ZŠtip-1C), EPA 2211-VIII, ki ga je v obravnavo Državnemu zboru po
skrajšanem postopku predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim
Danijelom Krivcem (v nadaljevanju: predlagatelj).
Državni svet predlog zakona podpira.
Državni svet ugotavlja, da želi predlagatelj omogočiti, da Zoisovo štipendijo, poleg
dosedanjih upravičencev, pridobijo tudi dijaki in študenti z najvišjimi športnimi in
šahovskimi dosežki na državnih in mednarodnih tekmovanjih, ki hkrati dosegajo tudi
odlične učne oziroma študijske rezultate. Predlog zakona torej pridobitev Zoisove
štipendije za najvišje športne in šahovske dosežke omogoča le ob kumulativnem
izpolnjevanju obeh kriterijev – učnega oziroma študijskega dosežka in hkratnega
doseženega enega izmed prvih treh mest na tekmovanju najvišjega ranga.
Predlagani zakonski dopolnitvi sledi tudi sprememba definicije Zoisove štipendije v 1.
členu predloga zakona, pri čemer se med do zdaj aktualna področja, na katerih se
lahko dosega izjemne dosežke in ustvarja dodano vrednost, po novem uvršča tudi
šport.
Po oceni predlagatelja predlog zakona nima finančnih učinkov, uporabljati pa bi se
začel s šolskim letom 2022/2023.
Državni svet je bil seznanjen z mnenjem Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju:
Vlada), ki na predlog zakona nima pripomb, saj ugotavlja, da slednji ne predvideva
novih ali drugačnih zneskov za štipendije, prav tako ne spreminja pogojev za dodelitev
posameznih štipendij. Vlada dodatno pojasnjuje, da se predvidena sredstva za
Zoisove štipendije na podlagi razvrstitve predlagateljev glede na število vlog in višino
sredstev, razpoložljivih za podelitev, v okviru vsakokratnega javnega razpisa dodeli
vlagateljem, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. V primeru, da se na razpis prijavi več
vlagateljev za Zoisovo štipendijo, ki izpolnjujejo pogoje, kot je razpoložljivih sredstev,
so do Zoisove štipendije upravičeni vlagatelji, ki so dosegli višjo povprečno oceno ali
več točk za izjemne dosežke ali več točk pri zlati maturi ali višje razmerje med
povprečno oceno vlagatelja in povprečno oceno generacije. Posledično tudi Vlada
potrjuje predlagateljevo oceno, da predlog zakona ne bo imel finančnih posledic za
državni proračun.
Vlada dodatno predlaga, da bi bilo ob spremembi veljavnega zakona smiselno
dopolniti njegov 24. člen z namenom uskladitve z novo ureditvijo šolskih tekmovanj v
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okviru Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj (Uradni list RS, št. 74/21). Po
novem sta namreč v skladu s prej navedenim pravilnikom opredeljeni dve vrsti
tekmovanj – selekcijska in interesna.
Kot pojasnjuje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki se pridružuje mnenju
Vlade, je bil namen priprave Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj med drugim
tudi ta, da se tekmovanja, katerih število se je v preteklih letih vztrajno povečevalo,
ustrezno rangira in zagotovi njihovo najvišjo možno kakovost, skladno s tem pa
vrednoti dosežke na posameznem področju, tudi v povezavi s Zoisovo štipendijo. Po
novem bodo tako selekcijska tekmovanja morala izpolnjevati mnogo višje standarde
kot interesna, predviden je tudi poseben izborni postopek, v katerem bodo izbrani
programi, ki bodo deležni sofinanciranja iz javnih sredstev.
Glede na navedeno Vlada predlaga dopolnitev 2. člena predloga zakona na način, da
se prvi odstavek dopolni s petimi novimi alinejami, ki se nanašajo na najvišja mesta iz
znanja, ter prejeta zlata in srebrna priznanja na selekcijskih tekmovanjih; na najvišja
mesta iz znanja ter prejeta zlata in srebrna priznanja na interesnih tekmovanjih ter
najvišja mesta na področju športa na državnih in mednarodnih tekmovanjih.
Državni svet je bil seznanjen tudi s stališčem Javnega štipendijskega, razvojnega,
invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad), ki v
okviru podeljevanja Zoisovih štipendij nastopa v vlogi izvajalca – objavlja javne razpise
za pridobitev Zoisove štipendije in na podlagi zakonskih pogojev izbere prejemnike
navedene štipendije. Sklad predlog zakona podpira, opozarja pa, da je na podlagi
povečanega števila upravičencev do Zoisove štipendije moč pričakovati večje število
prejetih vlog za njeno pridobitev, kar ob nespremenjeni kadrovski zasedbi Sklada
lahko vodi do podaljšanja postopkov odločanja o prejemnikih prej navedene štipendije.
Državni svet je bil seznanjen tudi s stališčem Študentske organizacije Slovenije (ŠOS),
ki izpostavlja večplastnost pojma nadarjenosti, saj se nadarjenost ne odraža zgolj
skozi študijski uspeh, ampak tudi kot čustvena, likovna, prav tako pa tudi športna oz.
fizična nadarjenost. Slednja je bila kot podlaga za pridobitev Zoisove štipendije ob
zadnji spremembi Zakona o štipendiranju 2018 izpuščena, pri čemer je bila dana
obljuba, da bo celovita reforma Zoisovih štipendij prinesla rešitve tudi na tem področju.
Športnikom so sicer po ugotovitvah ŠOS trenutno zagotovljene že nekatere druge
spodbude v izobraževalnem procesu, a se ŠOS strinja, da je spodbuda v obliki
Zoisove štipendije dobrodošla dodatna oblika spodbujanja potenciala posameznika.
Ob tem pa ŠOS izraža željo, da bi predlog zakona vendarle imel tudi finančne
posledice, saj bi to pomenilo večje število prejemnikov Zoisovih štipendij, ne pa zgolj
večje število konkurentov za omejena finančna sredstva. ŠOS opozarja tudi na to, da
izplačilo oz. dodelitev Zoisovih štipendij že ob obstoječem naboru upravičencev
zaostaja celo dva do tri mesece, dodatni nabor upravičencev pa bo, brez ustreznih
dodatnih ukrepov, tako kot je opozoril že Sklad, še dodatno podaljšal postopke
odločanja v okviru Sklada.
Državni svet podpira širitev možnih področij, na katerih lahko posameznik izkaže
posebno nadarjenost, tudi na področje športa in šaha. Podpira tudi odločitev o
kumulativno postavljenih pogojih za pridobitev Zoisove štipendije (zahtevano tako
doseganje nadpovprečnega učnega uspeha kot izjemni dosežki na področju športa in
šaha), pridružuje pa se tudi pomislekom Sklada in ŠOS o posledicah ohranjanja
omejene višine sredstev, namenjenih Zoisovim štipendijam, pa tudi omejene
kadrovske sestave Sklada na omenjenem področju.
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Glede na to, da Vlada predlogu zakona izreka podporo, bi bilo smiselno ob širitvi
obsega možnih upravičencev do Zoisove štipendije okrepiti tudi kadrovsko strukturo
Sklada oz. mu nameniti dodatna finančna sredstva, da se bo lahko zagotovilo
reševanje prispelih vlog v vsaj dosedanjem časovnem okviru oz. da se bo čas
reševanja posamezne vloge, v skladu s pripombami ŠOS glede zamud pri odločanju,
še skrajšal. Ob neurejenih vprašanjih, na katera je bilo opozorjeno, predlog zakona ne
bo dosegel svojega namena, negativne posledice pa bodo občutili tako obstoječi kot
potencialni novi prejemniki Zoisovih štipendij. Nekateri prejemniki Zoisovih štipendij so
namreč v veliki meri odvisni od navedenih sredstev, saj jim predstavljajo pomemben
del sredstev za življenje.
Državni svet ocenjuje, da bi bilo treba podrobneje opredeliti v predlogu zakona
uporabljen termin »najvišja mesta« na področju športa na državnih in mednarodnih
tekmovanjih, predvsem z vidika zagotavljanja dejanske izvedljivosti predlaganih
zakonskih sprememb. Športnih disciplin, v katerih se lahko doseže izjemni dosežek, je
namreč veliko, med seboj pa se razlikujejo tudi po načinu točkovanja oziroma
opredeljevanja najboljših rezultatov. Državni svet opozarja tudi na to, da štipendija
predstavlja individualni prejemek, izjemne uspehe v športu pa se lahko dosega tudi v
kolektivnih športih.
Državni svet ugotavlja, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti v zvezi z zgoraj navedenimi dilemami napoveduje, da se bo v primeru
sprejema zakona vse podrobnosti glede vrednotenja najvišjih mest na področju športa
podrobneje opredelilo v posebnem podzakonskem aktu, ki ureja Zoisove štipendije.
Predvideva se, da bodo, kot je navedel že predlagatelj, kot najvišja mesta v okviru
športa štela doseženo prvo, drugo in tretje mesto na posameznem tekmovanju, v kar
bodo zajeti tudi skupinski športi, vključno s plesnimi skupinami do pet oseb.
Posledično bodo posamezniki lahko dosežke na področju športa uveljavljali kot
individualne, četudi jih bodo dosegli v okviru skupine.
Državni svet v posredni povezavi s predlaganimi zakonskimi rešitvami izpostavlja tudi
ustreznost obstoječega sistema štipendiranja z vidika demografskih izzivov in t. i. bega
možganov. V izobraževanje določenih poklicnih skupin in štipendiranje država namreč
vloži veliko finančnih sredstev (npr. na področju medicine), ki se jih v primeru trajnega
odhoda nadarjenih visoko izobraženih kadrov v tujino za vedno izgubi. Posledično se
poziva k razmisleku o oblikovanju ukrepov, na podlagi katerih bi se mlade nadarjene
osebe še vedno spodbujalo k nadaljevanju izobraževanja v tujini, kjer lahko pridobivajo
dodatna ali nova znanja, a bi se hkrati poskrbelo za to, da se po zaključenem
izobraževanju v tujini vrnejo v državo in prek vključevanja na trg dela v Sloveniji
zagotovijo povračilo vloženih sredstev.
Državni svet je bil v zvezi z odprtimi vprašanji iz prejšnjega odstavka seznanjen, da
imamo trenutno v Republiki Sloveniji vzpostavljena dva vzporedna sistema
štipendiranja – na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 –
ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18; v nadaljevanju: ZŠtip), prav tako pa lahko
posamezna ministrstva v okviru lastnega javnega razpisa podeljujejo štipendije na
svojem področju dela.
ZŠtip po pojasnilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
ureja državne štipendije, Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice, štipendije
za Slovence v zamejstvu in po svetu ter štipendije Ad futura. Za vse navedene
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štipendije ZŠtip izrecno določa, da so namenjene doseganju višje stopnje izobrazbe,
na kar so vezani tudi pogoji, ki jih mora oseba izpolnjevati, da pridobi in obdrži
posamezno od naštetih štipendij. Hkrati pa so določeni tudi pogoji, ki jih je treba
izpolniti, da osebi sredstev, prejetih v okviru posamezne vrste štipendij, ni treba vrniti
(npr. najbolj osnovni pogoj je, da mora prejemnik štipendije zaključiti izobraževanje, za
katerega je štipendijo pridobil).
Kot pojasnjuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, se
lahko posamezno ministrstvo, glede na potrebe po kadrih na posameznem področju,
odloči za podelitev štipendij na podlagi lastnega razpisa, pri čemer sámo določi
pogoje, pod katerimi oseba štipendijo pridobi, obdrži in jo mora vrniti, če pogojev ne
izpolni. Primeroma se izpostavlja javni razpis v okviru Ministrstva za zdravje, na
podlagi 19. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št.
112/21, 189/21 in 206/21 – ZDUPŠOP), ki je še v pripravi, ter primerljiva javna razpisa
v okviru Ministrstva za obrambo ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Državni svet je bil seznanjen tudi s pripravo posebne strategije za nadarjene v okviru
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, s katero naj bi se med drugim naslovilo
tudi problematiko bega možganov.
***
Za poročevalca je bil določen državni svetnik mag. Peter Požun.«
Predlog Mnenja Državnega sveta je bil SPREJET (prisotnih 34 državnih svetnic
in svetnikov, 26 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
S tem je bila 4. točka dnevnega reda zaključena.
***
5. točka dnevnega reda:
 Predlog Sklepov k Problematiki zagotavljanja dostopnosti prebivalcev do
osnovnega zdravstvenega varstva – dostopnost do tima ambulante družinske
medicine in možnost izbire osebnega zdravnika
Po elektronski pošti 6. 4. 2022 so državne svetnice in svetniki s sklicem seje prejeli
Pobudo državnih svetnikov Bojana Režuna in Tomaža Horvata za obravnavo
problematike, skupaj s prilogami.
Problematiko zagotavljanja dostopnosti prebivalcev do osnovnega zdravstvenega
varstva sta obravnavali pristojna Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in
invalide ter zainteresirana Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.
Skupno poročilo pristojne Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide ter
zainteresirane Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj so državne
svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti 11. 4. 2022.
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Predlog sklepov Državnega sveta k problematiki zagotavljanja dostopnosti prebivalcev
do osnovnega zdravstvenega varstva so državne svetnice in svetniki prejeli po
elektronski pošti 11. 4. 2022.
Vsebino pobude v zvezi s problematiko zagotavljanja dostopnosti prebivalcev do
osnovnega zdravstvenega varstva je predstavil predstavnik pobudnikov, državni
svetnik Bojan Režun.
Stališče Ministrstva za zdravje je predstavil državni sekretar na Ministrstvu za zdravje
mag. Franc Vindišar.
Skupno poročilo pristojne Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide ter
zainteresirane Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je predstavil
državni svetnik Tomaž Horvat.
Razpravljali so državni svetniki Igor Antauer, dr. Branka Kalenić-Ramšak, Dejan Crnek
in Bojan Režun.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepov:
»Državni svet Republike Slovenije je na 50. seji 13. 4. 2022, ob obravnavi
Problematike zagotavljanja dostopnosti prebivalcev do osnovnega zdravstvenega
varstva – dostopnosti do tima ambulante družinske medicine in možnosti izbire
osebnega zdravnika, v skladu s 67. členom Poslovnika Državnega sveta (Uradni list
RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20), sprejel naslednje
S K L E P E:
1. Državni svet Republike Slovenije se je seznanil s Problematiko zagotavljanja
dostopnosti prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva – dostopnost
do tima ambulante družinske medicine in možnost izbire osebnega zdravnika.
2. Državni svet ocenjuje kot nesprejemljivo, da 130.000 prebivalcev Republike
Slovenije nima izbranega osebnega zdravnika.
3. Državni svet na podlagi seznanitve z nekaterimi možnimi rešitvami za
izboljšanje dostopnosti prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva
poziva pristojno Ministrstvo za zdravje ter ostale deležnike v sistemu, da čim
prej pristopijo k njihovi implementaciji.
Obrazložitev:
Pobudo za obravnavo Problematike zagotavljanja dostopnosti prebivalcev do
osnovnega zdravstvenega varstva – dostopnosti do tima ambulante družinske
medicine in možnosti izbire osebnega zdravnika sta Državnemu svetu predložila
državna svetnika Bojan Režun in Tomaž Horvat (v nadaljevanju: pobudnika).
Državni svet ugotavlja, da sta pobudnika, ki v Državnem svetu zastopata interese
občin Severne Primorske, ki oblikujejo in uresničujejo mrežo zdravstvenega varstva na
primarni ravni, na njihovo pobudo pripravila Vprašanja v zvezi z zagotavljanjem
zadostnega števila zdravstvenih delavcev v mreži zdravstvenega varstva na primarni
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ravni s poudarkom na razvojni regiji Severne Primorske, ki jih je Državni svet na 46.
seji 8. 12. 2021 podprl in naslovil na Vlado Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada)
ter Ministrstvo za zdravje. V vprašanjih je bilo opozorjeno na pomanjkanje družinskih
zdravnikov, pediatrov in ginekologov, s katerim se nekateri zdravstveni domovi
soočajo že več kot 20 let, kar vpliva na slabše možnosti dostopa do osebnega
zdravnika, v veliko primerih pa prihaja tudi do kršitev pravice do izbire osebnega
zdravnika. Osebni zdravniki so namreč preobremenjeni zaradi velikega števila
pacientov in čedalje večjega obsega administracije, nadomeščanj odsotnih kolegov,
dela na nujni medicinski pomoči itd. Posledično so se vprašanja nanašala na načrte
Ministrstva za zdravje in Vlade Republike Slovenije za zagotovitev zadostnega števila
zdravstvenih delavcev v mreži zdravstvenega varstva na primarni ravni (tako na ravni
države kot specifično v razvojni regiji Severne Primorske) z namenom zagotovitve
izboljšanega dostopa in kakovosti zdravstvene oskrbe za paciente.
Državni svet ugotavlja, da je Vlada Republike Slovenije v odgovoru na vprašanja
pobudnikov z dne 22. 2. 2022, na podlagi predstavljenih statističnih podatkov, ki so se
nanašali na stanje v zdravstvenih domovih v Ajdovščini, Novi Gorici, Tolminu in Idriji
(število timov družinske medicine, pediatrije in ginekologije ter (povprečnem) številu
opredeljenih oseb na tim/dejavnost) ter slovensko povprečje pri posamezni statistični
kategoriji, ugotovila, da je dostopnost zdravnikov na področju družinske medicine,
pediatrije ter ginekologije v prej navedenih zdravstvenih domovih boljša od
slovenskega povprečja.
Vlada je v odgovoru navedla tudi nekatere že izvedene in tudi načrtovane sistemske
ukrepe (z večinoma srednje- ali dolgoročnim učinkom) za izboljšanje stanja na
primarni zdravstveni ravni. Vlada kot osnovo za povečanje zanimanja mladih za
specializacijo iz družinske medicine navaja razbremenitev zdravnikov specialistov
družinske medicine in hkratno nagrajevanje bolj obremenjenih. Kot pomembne ukrepe
izpostavlja dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine; obvezo, da zdravnik
sekundarij tri mesece izbirnega dela sekundariata opravi na področju družinske
medicine in urgentne medicine ter vsakoletno povečanje števila razpisanih mest za
specializacijo iz družinske medicine (na nacionalni ravni in za posamezne izvajalce).
Pojasnjuje tudi postopke v zvezi z zaposlovanjem zdravnikov iz tujine in izpostavlja
olajšanje postopka zaposlitve na podlagi znižanja pogojev v zvezi z znanjem
slovenskega jezika, na podlagi sprejema Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 199/21; v nadaljevanju: ZZdrS-I). V
odgovoru dopušča tudi možnost ustanovitve posebne organizacije, ki bi se načrtno
ukvarjala s promocijo in pridobivanjem tujih zdravnikov ter postopki za njihovo hitrejšo
zaposlitev v Sloveniji, če se bodo za to pokazale potrebe.
Vlada v odgovoru izpostavlja tudi nov model plačevanja ambulant družinske medicine
ter otroškega in šolskega dispanzerja, določen z Aneksom št. 1 k Splošnemu
dogovoru za pogodbeno leto 2021, ter zagotavljanje dodatnih sredstev ob
vsakoletnem splošnem dogovoru v zdravstvu za širitev mreže ambulant družinske
medicine in otroškega in šolskega dispanzerja, z namenom dostopnosti do osebnega
zdravnika tudi za prej navedene zdravstvene domove.
Vlada prav tako navaja, da se bo sistemskim ukrepom na področju zdravstva, ki bodo
vplivali tudi na boljšo dostopnost primarne zdravstvene ravni, lahko v polnosti posvetila
šele potem, ko se zaradi COVID-19 ne bo več primorana v pretežni meri ukvarjati z
nujnimi ukrepi v zdravstvu.
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Na odgovor Vlade so se z dopisom z dne 7. 3. 2022 odzvali direktorji zgoraj navedenih
zdravstvenih domov in izrazili razočaranje nad njegovo vsebino ter ocenili, da je
pomanjkljiv in v določenem delu tudi zavajajoč. Opozorili so, da zdravstveni domovi ne
morejo zagotoviti ustrezne dostopnosti do ambulantne obravnave pacientov tako
zaradi prevelike delovne obremenitve obstoječih zaposlenih (npr. ob skrbi za paciente
na obsežnem območju (Zdravstveni dom Tolmin npr. pokriva kar 1000 km 2 veliko
območje, kar je največ v Sloveniji), je zdravnik zaradi hišnih obiskov ali izvajanja nujne
zdravniške pomoči na terenu lahko z delovnega mesta odsoten tudi po več ur, kar
pomeni velik izpad ordinacijskega časa) kot tudi zaradi odhodov zdravnikov, ki jih je
težko nadomestiti. Državni svet je bil prav tako seznanjen, da se v zdravstvenih
domovih soočajo tudi s problemom, da zdravniki, ki se upokojujejo ali odhajajo iz
sistema, dosegajo nadpovprečne glavarinske količnike (npr. tudi 3.000 in več), kar
pomeni, da bi takšnega zdravnika moral nadomestiti 1,5 zdravnika, saj mladi zdravniki
niso več pripravljeni prevzemati tako povečanih obremenitev in odklanjajo
opredeljevanje novih pacientov nad mejo 1895 glavarinskih količnikov. Navedeno še
dodatno poslabšuje dostopnost prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva,
zato se ocenjuje, da v naslednjih petih letih številni prebivalci Severnoprimorske regije
ne bi mogli več imeti izbranega družinskega zdravnika, saj pri novih zdravnikih ne bo
na voljo dovolj mest za njihov sprejem. V Idriji se trenutno soočajo s tem, da v bližnji
prihodnosti 20 % vseh občanov (oz. 25 % odraslih občanov) ne bo imelo dostopa do
zdravnika (povprečje za celo Slovenijo je 6 %). Stanje na področju pediatrije pa je po
oceni direktorjev zdravstvenih domov še slabše. Na kritično situacijo so zato direktorji
zdravstvenih domov Severnoprimorske regije ministra za zdravje v zadnjem letu
opozorili že dvakrat in aktivno pristopili k iskanju pravih rešitev.
Pobudnika ob tem posebej izpostavljata stališče direktorjev zdravstvenih domov
Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin, da problema pomanjkanja zdravnikov ne
morejo reševati sami in posamezno, saj gre za sistemski problem, ki zahteva takojšnje
ukrepanje odgovornih državnih institucij za zdravstveni sistem. Brez pravočasnega
ukrepanja in zagotovitve zadostnega števila zdravstvenih delavcev v mreži
zdravstvenega varstva na primarni ravni se bo stanje namreč le še slabšalo.
Ker sta pobudnika ocenila, da Vlada na njuna vprašanja o načrtih za zagotovitev
zadostnega števila zdravstvenih delavcev v mreži zdravstvenega varstva na primarni
ravni in s tem izboljšanja dostopa pacientov do kakovostne zdravstvene oskrbe ni dala
zadovoljivega odgovora, sta predlagala širšo razpravo o zadevni problematiki.
Opozorila sta, da je, glede na kritične razmere zdravstvenega varstva na primarni
ravni, ki omogoča prvi stik z zdravnikom za diagnosticiranje in zdravljenje bolezni,
številnim pacientom kršena njihova pravica do proste izbire osebnega zdravnika in s
tem do primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave.
Državni svet ugotavlja, da sta se pristojna Komisija za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide ter zainteresirana Komisija za lokalno samoupravo in regionalni
razvoj na skupni seji 7. 4. 2022 seznanili z dodatnimi pojasnili direktorjev zdravstvenih
domov iz Severnoprimorske regije in Ministrstva za zdravje ter stališči družinskega
zdravnika Maria Bartolaca, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v
nadaljevanju: ZZZS), Zdravniške zbornice Slovenije (v nadaljevanju: ZZS), Zbornice
zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljevanju: Zbornica-Zveza), Združenja
zdravstvenih zavodov Slovenije (ZDRZZ) in pisnim prispevkom prof. dr. Brigite Skele
Savič s Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.
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Vsi navedeni deležniki se strinjajo, da primarni zdravstveni nivo predstavlja t. i. vratarja
zdravstvenega sistema, zato mu je treba v okviru celotnega zdravstvenega sistema
posvetiti posebno pozornost, saj se v primeru njegove preobremenitve vse negativne
posledice navedenega stanja prelijejo naprej na sekundarni in terciarni nivo v obliki
povečanega števila pacientov. Strinjali so se tudi, da je pomanjkanje zdravnikov na
ravni osnovnega zdravstva aktualen in pereč problem, in to ne zgolj za regijo Severne
Primorske, kjer imajo trenutno zaposlenih skupaj 58 družinskih zdravnikov, pri čemer
se jih bo v petih letih upokojilo 24, na voljo pa bo zgolj 11 specializantov, da jih
nadomestijo (če bodo želeli ostati zaposleni pri njih), ampak tudi za ostale dele države.
Posledično direktorji zdravstvenih domov v regiji Severne Primorske ocenjujejo, da bi
potrebovali hitre sistemske rešitve, oblikovane na ravni države. Kot izhodiščno točko
prepoznavajo priznanje, da je primarni zdravstveni sistem kadrovsko na robu
zmogljivosti, na kar sicer direktorji javnih zdravstvenih domov in družinski zdravniki
opozarjajo že več let.
Direktorji zdravstvenih domov Severnoprimorske regije izpostavljajo tudi priporočilo
Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, da naj se v najkrajšem možnem času
odpravi kršenje pravice do zdravstvenega varstva iz 51. člena Ustave Republike
Slovenije, s tem da bo ljudem omogočeno uresničevanje pravice do proste izbire
zdravnika, kot predvideva Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08,
55/17 in 177/20).
Državni svet na podlagi seznanitve s stališči zgoraj navedenih ključnih deležnikov v
sistemu zdravstvenega varstva ugotavlja, da so že oblikovani konkretni predlogi
rešitev, ki bi lahko doprinesle k izboljšanju trenutnega zaskrbljujočega stanja na
primarni ravni zdravstvenega varstva in ki bi jih bilo treba čim prej implementirati.
Pri iskanju rešitev bi morali sodelovati vsi ključni deležniki v sistemu (Ministrstvo za
zdravje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ZZZS, ZZS, Zbornica-Zveza,
predstavniki izvajalcev zdravstvenega varstva na primarni ravni, predstavniki
izobraževalnih ustanov, pacientov itd.), rešitve pa bi morale biti strokovno utemeljene
in ne politične narave.
Konkretni predlogi rešitev za izboljšanje dostopnosti do osnovnega zdravstvenega
varstva so naslednji:
a) Krepitev uvoza kadrov na področju zdravstva iz tujine in omilitev administrativnih
ovir pri zaposlovanju zdravstvenih kadrov iz tujine.
Zbornica-Zveza izpostavlja primerjalne podatke OECD, predstavljene v pisnem
prispevku prof. dr. Brigite Skele Savič, ki kažejo, da je v 32 državah OECD
povprečje zdravnikov na primarni zdravstveni ravni 23 %, v Sloveniji 19 %, na
sekundarni in terciarni ravni pa jih v teh istih 23 državah OECD v povprečju deluje
65 %, v Sloveniji pa na bolnišnični ravni 76 %. Delež tujih zdravnikov znotraj OECD
v povprečju znaša 17,4 %, približno enak pa je tudi v Sloveniji, saj imamo
zaposlenih že 17 % tujih zdravnikov, pri medicinskih sestrah pa je ta odstotek dosti
nižji od povprečja OECD.
Zbornica-Zveza prav tako opozarja, da predvidevanja o desetih najbolj iskanih
poklicih v prihodnosti v okviru ZDA kažejo, da se bodo za 60 % povečale potrebe v
zdravstvenem in socialnem varstvu, potrebe po specializiranih medicinskih sestrah
pa bodo narasle za 80 %.
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Ker trenutni postopki zaposlovanja zdravstvenih delavcev iz tujine pri nas trajajo
predolgo (tudi več kot dve leti), slednje marsikaterega potencialnega kandidata
odvrne od namere zaposlitve v Sloveniji. Direktorji zdravstvenih domov
Severnoprimorske regije pri tem opozarjajo, da trenutno nimajo na voljo nobenih
dodatnih vzvodov, s katerimi bi lahko olajšali postopke zaposlovanja zdravnikov iz
tujine, zato bi se moralo rešitve oblikovati na ravni države v sodelovanju z ostalimi
deležniki v sistemu. Predlaga se tudi razmislek o tem, da bi se zdravnikom iz tujine
omogočilo, da nekatere pogoje izpolnijo med izvajanjem specializacije in ne nujno
že prehodno, kar bi lahko bistveno skrajšalo postopke zaposlovanja.
Zbornica-Zveza ocenjuje, da smo z uvozom kadrov z območja Balkana v zamudi že
najmanj 10 let, saj je slednji že zasičen z zasebnimi fakultetami iz Nemčije in ZDA,
ki izobražujejo kader za svoje potrebe. Slednje se trenutno v EU za medicinske
sestre izkazujejo na ravni 50.000 delovnih mest, v naslednjih dveh do treh letih pa
naj bi potrebe po zaposlitvah narasle na 150.000 do 200.000 oseb.
Zbornica-Zveza ob tem poroča, da je v zadnjih štirih do petih letih izdala več kot
1000 potrdil o dobrem imenu, za katere se sicer ne ve, ali so bila nato tudi dejansko
uporabljena kot podlaga za odhod v tujino ali ne in ob dejstvu, da Nemčija
navedenega potrdila ne zahteva kot podlago za zaposlitev. Zagotovo pa do odliva
kadrov iz sistema po oceni Zbornice-Zveze ne bi prihajalo, če bi jim bili v okviru
našega zdravstvenega sistema nudeni boljši pogoji za delo, ki ne zajemajo zgolj
plačila za delo.
ZZZS in Ministrstvo za zdravje se strinjata z okrepljenimi aktivnostmi za uvoz
zdravnikov iz tujine in z nujnostjo poenostavitve postopkov, pri čemer kot prvi korak
navajata znižanje pogoja znanja slovenskega jezika z ZZdrS-I, kar bo prvič
implementirano maja 2022. Znižan je bil pogoj v okviru pisnega dela preizkusa
znanja (z ravni C1 na raven B2, ki še vedno zagotavlja dovolj visoko raven znanja
jezika), s čimer bo omogočeno fokusirano preverjanje predvsem strokovnega
znanja in ne splošnega znanja slovenskega jezika, kot je veljalo do zdaj. Ministrstvo
za zdravje kljub temu še vedno poudarja velik pomen znanja slovenskega jezika za
ustrezno komunikacijo med zdravnikom in pacientom.
b) Povečan vpis na obe obstoječi medicinski fakulteti v Ljubljani in Mariboru, proučitev
možnosti ustanovitve še tretje fakultete na področju Severne Primorske in nadaljnje
povečevanje števila razpisanih mest v okviru specializacije iz družinske medicine na
podlagi začasnega zmanjšanja števila razpisanih mest v okviru specializacij drugih
specialnosti.
Direktorji zdravstvenih domov Severnoprimorske regije opozarjajo, da navedeni
ukrep lahko predstavlja zgolj vzporeden ukrep ostalim kratkoročnim in
srednjeročnim ukrepom, saj je njegove oprijemljive učinke moč pričakovati šele čez
desetletje ali več.
Družinski zdravnik Mario Bartolac opozarja, da tudi do 70 % trenutno razpisanih
mest za specializacijo iz družinske medicine ostane nezasedenih, zato se na takšen
način lahko trenutno problematiko pomanjkanja kadrov na področju družinske
medicine rešuje zgolj srednjeročno.
Po mnenju Državnega sveta bi se z začasnim ukrepom (za dobo dveh do treh let)
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povečanja števila specializacij v okviru družinske medicine na račun zmanjšanja
števila razpisanih mest za specializacije drugih specialnosti lahko v najkrajšem
možnem času zagotovilo višje število specializantov za družinsko medicino,
ginekologijo in pediatrijo na primarni ravni.
Ministrstvo za zdravje zagotavlja, da je bilo za študente medicine s strani države
sofinanciranih že 30 štipendij, prav tako se ocenjuje, da je vsak zdravstveni dom
sposoben zagotoviti sredstva za štipendije, ki mu bodo v interesu. Prav tako navaja,
da je bilo število vpisnih mest v okviru Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani za
študijsko leto 2022 zvišano s 165 na 205 mest, v okviru Medicinske fakultete
Maribor pa s 96 na 106 mest, kar bo omogočilo pridobitev 50 novih diplomantov, a
gre za srednjeročni ukrep, saj študij medicine traja 6 let.
ZZS pri tem opozarja, da sama produkcija kadra ni ključni problem, ker se zgolj s
povečanjem vpisnih mest na fakultetah ne bo rešilo obstoječih kadrovskih težav, saj
bi bilo prehodno treba zagotoviti takšne pogoje za delo, da bo specializacija iz
družinske medicine za študente medicine najbolj privlačna. Na to kažejo tudi
podatki, da je bilo v zadnjih letih v okviru specializacije iz družinske medicine
razpisanih 600 mest več, kot pa je bilo interesentov za navedeno specializacijo, in
približno takšno število oseb trenutno manjka v sistemu primarnega zdravstva.
Tudi ZDRZZ opozarja, da je Slovenija med 2005 in 2020 dosegla velik napredek,
saj imamo na voljo 48 % več zdravnikov in 47 % več zaposlenih v zdravstveni negi,
zato se je treba vprašati, zakaj se sistem še vedno sooča s težavami.
c) Finančne spodbude zdravstvenim domovom oziroma zdravnikom na primarni
zdravstveni ravni ter specializantom družinske medicine.
Direktorji zdravstvenih domov Severnoprimorske regije ocenjujejo, da bi morali vsaj
za kratek čas zagotoviti, da bi zdravniki, ki opravljajo svoje delo na primarnem
zdravstvenem nivoju, predvsem v regijah, kjer jih kritično primanjkuje, morali
prejemati višje plačilo za svoje delo. Predlaga se, da se s posebnim vladnim
projektom zagotovi dodatne finančne spodbude (vsaj 20 do 30 % dodatka za
omejeno obdobje) za zaposlovanje v regijah, kjer je kriza s pomanjkanjem
zdravnikov na primarni ravni največja.
Tudi ZZZS ocenjuje, da bi bilo treba sistem plač v javnih zavodih prenoviti z
namenom zagotovitve možnosti za nagrajevanje uspešnih, učinkovitih in
kakovostnih praks ter dela. Slednje se trenutno skuša zagotoviti s posebnimi
vladnimi projekti in ostalimi modeli, a bi bilo treba slednje čim prej tudi sistemsko
urediti.
Ministrstvo za zdravje pojasnjuje, da je na podlagi Zakona o nujnih ukrepih na
področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21 in 206/21 – ZDUPŠOP;
ZNUPZ) za 2021 in 2022 zagotovljeno, da vsi, ki se odločijo za specializacijo iz
družinske medicine, prejmejo 20 % dodatka na osnovno plačo. Da se stanje s
številom vpisanih specializacij na področju družinske medicine počasi izboljšuje,
povedo tudi podatki o vpisu: letos se je za specializacijo iz družinske medicine na
podlagi aktualno objavljenega razpisa odločilo 59 diplomantov medicine (od tega je
bilo razpisanih 18 specializacij za znanega naročnika, med drugim za dva
zdravstvena domova Severnoprimorske regije), medtem ko se jih je lani za to
odločilo 46, predlani pa 38. Tovrstno spodbujanje vpisa se torej obrestuje, zato bi
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po oceni Ministrstva za zdravje morali s takšnimi pristopi nadaljevati tudi v
prihodnje.
d) Izvedba podrobnejše analize ustreznosti trenutnih glavarinskih količnikov za
ambulantno obravnavo na primarni zdravstveni ravni in dogovor o morebitni
spremembi.
Glavarinski količnik, ki se ga uporablja za obračun storitev po pogodbi z ZZZS,
predstavlja strokovno postavljen kriterij še sprejemljive obremenitve zdravnika z
vidika oskrbe pacientov in posredno zagotavljanja ustrezne kakovosti oskrbe, zato
po oceni ZZS ne sme postati predmet politične razprave. Trenutno je normativ za
izvajanje nalog družinskega zdravnika od 2019 postavljen na raven 1895
glavarinskih količnikov, saj se je takrat (po enostranskem posegu) ustavilo njegovo
postopno nižanje s predhodno veljavnih 2.100 glavarinskih količnikov. Leta 2010 je
bil namreč sprejet dogovor stroke, da se bo normativ v obliki glavarinskih količnikov
postopno, po 5 % na leto, zniževal vse do 1.500 glavarinskih količnikov, kar še ni
bilo doseženo.
ZZS opozarja, da višje kot je postavljen navedeni kriterij za oskrbo, manj
kakovostne oskrbe se lahko nadejamo v sistemu in siljenje zdravnikov, da delajo še
več, bo prineslo zgolj nezadovoljstvo. Tej oceni se pridružujejo tudi direktorji
zdravstvenih domov Severnoprimorske regije, saj so trenutno nekateri njihovi
zdravniki zaradi kadrovske stiske primorani opredeljevati tudi po 3.000 ali več
pacientov, kar je zelo obremenjujoče. ZZS pri tem opozarja na kazensko,
materialno in odškodninsko odgovornost, ki jo nosijo kadri v zdravstvenem sistemu
v primeru neustrezne zdravstvene oskrbe, k čemur lahko vodijo tudi pretirane
obremenitve pri delu.
Po drugi strani Ministrstvo za zdravje ocenjuje, da je bila odločitev o postopnem
zniževanju glavarinskih količnikov vse do 1.500 oz. o trenutnih 1895 sprejeta
prehitro in brez upoštevanja realnih možnosti pri implementaciji dogovora in brez
upoštevanja dejstva, da bo slednje negativno vplivalo na dostopnost zdravstvene
oskrbe na primarni ravni. Takrat naj bi sicer zdravniki in sindikati zagotovili, da
zaradi tega nihče ne bo ostal brez možnosti izbire osebnega zdravnika, a trenutne
razmere kažejo drugačno sliko, kot so jo dali zdravniki. Ministrstvo za zdravje
pojasnjuje, da se nastalo situacijo na kratek rok skuša rešiti tudi tako, da se
zdravnikom družinske medicine, ki so pripravljeni sprejeti obremenitve nad 1895
glavarinskih količnikov, zagotovi tudi do 30 % dodatek k plači, za kar so bila 2022
že zagotovljena ustrezna sredstva.
Tudi ZDRZZ izraža dvom v ustreznost trenutne višine glavarinskih količnikov na
primarni ravni zdravstvenega varstva, saj meni, da bi morali pri določitvi višine
izhajati iz potreb pacientov, ne zgolj iz pričakovanj zdravnikov. Ker rast števila
specialistov družinske medicine ne sledi izraženi zahtevi po zniževanju glavarinskih
količnikov, bi kazalo ustreznost njihove višine ponovno proučiti. Tudi ZZZS se
pridružuje mnenju ZDRZZ, saj mnenje zdravnikov o primerni višini glavarinskih
količnikov za programe ambulant družinske medicine ni usklajeno in bi terjalo
pogajanja, glede na to, da trenutno nekateri starejših zdravniki dosegajo višje
glavarinske količnike (tudi čez 3.000), mlajši zdravniki pa vztrajajo na trenutni meji
1895, ne opredeljujejo novih pacientov ter pričakujejo še nižje obremenitve.
ZDRZZ dodatno opozarja, da so bili v osnovi navedeni standardi v obliki
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glavarinskih količnikov oblikovani z namenom, da se določi, pri kateri obremenitvi bi
se lahko zdravnikom dopustilo, da opravljajo delo še pri kakšnem od drugih
delodajalcev, a se je slednje nato zlorabilo za drug namen.
e) Odprava nepotrebnih administrativnih obremenitev v sistemu osnovnega
zdravstvenega varstva oziroma njihov prenos z zdravnikov na druge poklicne profile
v zdravstvu (npr. na zdravstvenega administratorja) na podlagi zakonskih in
podzakonskih sprememb.
Zdravniki družinske medicine si v prvi vrsti želijo čim več svojega časa nameniti
dejanski ambulantni obravnavi pacientov (diagnostiki, obravnavi kroničnih obolenj),
medtem ko trenutno skoraj tretjino svojega časa namenijo opravljanju
administrativnih nalog (tudi med pregledi pacientov), ki bi jih lahko prevzel kakšen
od drugih članov zdravstvenega tima družinske medicine.
Podatki na ravni Slovenije kažejo, da kar 53 % vseh obračunanih storitev v
ambulantah na primarni zdravstveni ravni predstavljajo administrativna opravila (pri
nekaterih zdravnikih tudi več), del nalog, ki bi moral biti primarno v njihovi domeni
(dejanska ambulantna obravnava), pa zavzema od 13 do 25 % delovnega časa
posameznega zdravnika družinske medicine.
Večino administrativnih obremenitev bi bilo po oceni družinskega zdravnika Maria
Bartolaca možno rešiti z zakonodajnimi spremembami in spremembami Pravil
obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: Pravil OZZ), s prenosom
določenih nalog t. i. »vratarja v zdravstvenem sistemu« s primarnega na sekundarni
in terciarni nivo ter s prenosom določenih nalog zdravnika na zdravstvenega
administratorja. Navedeni profil zdravstvenega poklica je v sistemu že
sistematiziran in je tudi financiran s strani ZZZS, a se navedena sredstva za
izvajanje programa družinske medicine pogosto porabi za kritje drugih
administrativnih stroškov v javnih zdravstvenih domovih namesto za njihov osnovni
namen – plačilo dela zdravstvenega administratorja.
Možne konkretne rešitve so:
- Intenzivnejši izkoristek možnosti, ki jih nudi informacijska podpora. Vsa opravila,
ki terjajo zgolj podpisovanje, ponovno odobritev itd. je treba čim bolj poenostaviti.
- Predpisovanje receptov pod kontrolo zdravnika bi se lahko ohranilo zgolj pri
akutnih zdravstvenih stanjih, pri kroničnih in sezonskih terapijah pa bi ponovno
predpisovanje receptov za ista zdravila lahko prevzela medicinska sestra ali
zdravstveni administrator.
- Prenos odgovornosti za izdajo kontrolnih napotnic (90 % se jih izda za neakutna
zdravstvena stanja npr. napotilo na pregled k specialistu, ker je potekla
veljavnost predhodne napotnice) na sekundarni nivo.
- Izdajanje delovnih nalogov za fizioterapijo in patronažno varstvo bi lahko prevzel
zdravstveni administrator ali drug član tima družinske medicine.
- Prenos obveznosti za naročila za medicinske pripomočke z zdravnika na
preostali kader, saj gre večinoma za kronična – dokončna stanja, ki ne
potrebujejo ponovne diagnoze zdravnika po 12 mesecih (inkontinenca,
nezmožnost hoje). Že po trenutni ureditvi v Pravilih OZZ je ta odgovornost
prenesena na nosilca pravice, da sam sporoči, ko pripomočkov ne potrebuje več.
- Razbremenitev pri predpisovanju e-bolniških listov, glede na to, da so trenutno
osebni zdravniki zavezani voditi evidenco trajanja bolniškega staleža tudi po
poteku 30 dni, ko so zgolj še v vlogi potrjevalca odločitev, sprejetih s strani
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imenovanega zdravnika ZZZS.
- Jasna ločitev javnega in tržnega dela zdravstva in izvajanja pravic, ki trenutno
pogosto prehajajo iz enega v drugi del zdravstvenega sistema.
- Jasna ločitev nalog primarnega nivoja zdravstvene oskrbe od nalog na
sekundarnem in terciarnem nivoju ter odprava prenosa nalog s sekundarnega na
primarni nivo (diagnostično terapevtski postopki, ki so v pristojnosti
sekundarnega nivoja, naj se izvedejo na navedenem nivoju ali na podlagi
izvedbe centralnega naročanja laboratorijskih preiskav, kar bi omogočilo, da bi
pacient laboratorijske preiskave lahko opravil bližje domu, a se hkrati ne bi z
napotitvami na preiskave obremenjevalo družinskih zdravnikov).
- Prenos obveze izdaje zdravniških potrdil različnih vrst z zdravnikov na
zdravstvene administratorje ali na druge deležnike (npr. potrdila o prebolelosti
COVID-19; potrdila o zmanjšanju kazenskih točk v primeru prekrška vožnje pod
vplivov alkohola; potrdila glede izbire osebnega zdravnika pri pridobitvi
državljanstva; zdravniška potrdila o mnenju glede zdravstvenega stanja za
pridobitev vize za prehod in ene v drugo državo in primer aktualnega napotila
Državne volilne komisije o izdaji posebnega potrdila v zvezi z okužbo s COVID19 za namene uresničevanja volilne pravice na aktualnih volitvah v Državni zbor).
ZZZS pri tem opozarja, da pri implementaciji nekaterih ukrepov, ki bi pripomogli k
zmanjšanju administrativnih obremenitev, v praksi prihaja do težav oz. se jih
izvajalci zdravstvenega varstva ne poslužujejo v polni možni meri. Tako je npr.
uporaba obnovljive naročilnice za medicinske pripomočke v štirih do petih letih od
njene uvedbe dosegla zgolj 20 % delež. Tudi pri kontrolnih napotnicah, ki jih je
možno izdajati na sekundarnem nivoju, je delež uporabe še vedno izjemno nizek,
kar kaže na to, da zdravniki sekundarnega nivoja ne sodelujejo pri izvajanju ukrepa.
ZZZS potrjuje tudi navedbe, da se iz sekundarnega nivoja paciente preusmerja na
primarni nivo, kar nikakor ni primerno.
ZZZS dodatno pojasnjuje, da je prenos kompetenc oziroma dela z zdravnika na
ostale člane tima že usklajen tudi z ZZS, za dokončno uveljavitev pa se čaka še
odobritev Ministrstva za zdravje. Oblikovan je bil tudi vzorec primerne organizacije
dela znotraj pogodbenega tima (1 zdravnik, ½ dms in 1 srednja medicinska sestra
in 0.74 administrativno tehničnega kadra) in ugotovljeno je bilo, da je s
prerazporeditvijo in primerno organizacijo dela možno v procesu dela marsikaj
racionalizirati. Ta primer dobre prakse je bil predstavljen tudi ministru za zdravje,
zato se pričakuje, da se bo na tej podlagi lahko hitro oblikovalo ustrezne usmeritve
za delovanje ambulant družinske medicine.
Tudi Ministrstvo za zdravje v profilu zdravstvenega administratorja prepoznava
možnost za prenos dela nalog z zdravnika ali diplomirane medicinske sestre,
čeprav so bile zaznane tudi želje posameznih zdravnikov, da določena opravila
vendar ostanejo v njihovem delokrogu, ker se jim tako s strokovnega vidika zdi bolj
primerno.
f) Znižanje obstoječega kriterija za prevzem vloge glavnega mentorja na področju
družinske medicine.
Po trenutni ureditvi mora imeti oseba, ki prevzame vlogo mentorja specializantu,
vsaj 5 let delovnih izkušenj po zaključeni specializaciji, po novem bi se lahko
zahtevana leta izkušenj znižalo na 3 leta, kar bi tudi javnim zdravstvenim domovom
z mlajšo kadrovsko sestavo omogočilo, da lahko v izvajanje dejavnosti na primarni
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ravni vključijo tudi specializante.
g) Optimizacija in prilagoditev specializacij.
Direktorji zdravstvenih domov Severnoprimorske regije so z namenom reševanja
kadrovskih stisk v posameznih delih zdravstvenega sistema že pozvali k prilagoditvi
programov specializacij, pri čemer pa Katedra za družinsko medicino na Medicinski
fakulteti v Ljubljani do zdaj navedenemu predlogu ni bila naklonjena. Oceni o
optimizaciji procesa specializacije kot eni od možnih rešitev se pridružuje tudi ZZZS.
h) Nadaljnje izvajanje ukrepa, po katerem sekundarij, ki še ni pridobil specializacije,
prve tri mesece specializacije opravi na področju družinske oz. urgentne medicine.
Trenutna ureditev, po kateri sekundarij, ki še ni pridobil specializacije, prve tri
mesece specializacije opravi na področju družinske oz. urgentne medicine, je dobra
in bi jo bilo dobro ohraniti tudi v prihodnje.
Na takšen način naj bi se vsak specializant, četudi se odloči za specializacijo v
okviru specialnosti, ki se jo izvaja na sekundarnem zdravstvenem nivoju,
podrobneje seznanil tudi z delom na primarnem zdravstvenem nivoju, kar lahko
doprinese k razumevanju njegovega delovanja, s tem pa k izboljšanju sodelovanja
med navedenima nivojema zdravstva in njunemu medsebojnemu spoštovanju.
Ministrstvo za zdravje v zvezi s čim hitrejšim vključevanjem mladih zdravnikov v
delovni proces navaja tudi uvedbo osnovne licence, s katero se omogoča, da
zdravniki po zaključenem izobraževanju in opravljenem strokovnem izpitu
samostojno opravljajo zdravniško službo v omejenem obsegu, in sicer lahko
opravljajo dela s področja urgentne medicine, to je nujnih zdravniških ukrepov, in v
skladu s tem predpisujejo zdravila in medicinske pripomočke.
i) Vključitev specializantov družinske medicine v delo družinskega zdravnika že v
drugem ali tretjem letniku specializacije iz družinske medicine.
Navedeni predlog je bil po pojasnilu ZZZS in Ministrstva za zdravje vključen v
osnutek ZZdrS-I, podporo mu je izrekla tudi ZZS, nato pa je bil črtan iz predloga
zakona pred njegovo obravnavo v Državnem zboru. Slednje je povzročilo določene
težave, saj je bilo z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021
z namenom zagotovitve izbranega osebnega zdravnika vsem zavarovanim osebam
predvideno, da bi se mreža ambulant družinske medicine ter otroškega in šolskega
dispanzerja razširila za 64,6 timov tudi na podlagi pridobitve novih kadrov na
podlagi aktivacije specializantov družinske medicine. V zvezi s tem je bila torej
sprejeta politična odločitev.
Ministrstvo za zdravje pri tem opozarja, da zgolj s širitvijo mreže na podlagi
dodeljevanja večjega števila programov primarni ravni ne bo narejenega dosti
napredka, če se hkrati ne bo zagotovilo tudi ustreznega kadra. V nasprotnem
primeru to pomeni zgolj dodeljevanje sredstev, ki se jih ne more uporabiti skladno z
njihovim namenom, to je zagotavljanjem večje dostopnosti do osnovnega
zdravstvenega varstva.
j) Spremembe organizacije oziroma vodenja javnih zdravstvenih zavodov ter
zagotavljanje vzvodov vodstvenim strukturam v zdravstvenih domovih za
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upravljanje s kadri in zagotavljanje boljših delovnih pogojev.
Regijska organizacija zdravstva na podlagi tesnejših povezav med regijskimi
bolnišnicami in zdravstvenimi domovi bi bila po oceni Ministrstva za zdravje dobra
rešitev za bolj učinkovito delovanje sistema.
Direktorji zdravstvenih domov Severnoprimorske regije pri tem izpostavljajo, da
management javnega zdravstvenega sistema predstavlja velik izziv, saj direktorji
javnih zdravstvenih zavodov, v primerjavi s koncesionarji ali zasebnimi izvajalci
zdravstvene dejavnosti, nimajo na voljo ustreznih možnosti (finančnih ali drugih
(dodatno izobraževanje)), s katerimi bi lahko zagotovili, da bodo specializanti, ki jim
jih uspe prepričati, da pridejo opravljati specializacijo k njim, pri njih tudi ostali.
Skušajo sicer zagotoviti vsaj ustrezne nastanitve zainteresiranim za zaposlitev, a pri
pogojih dela (urnik dela) in plačilih za delo ter morebitnih dodatkih so precej
omejeni. Kot primer je bila navedena situacija, ko je koncesionar kandidatu, ki je bil
že v dogovoru z enim od zdravstvenih domov za zaposlitev, ponudil za 10 plačnih
razredov višjo plačo ter omejen delovnik in nižje število glavarinskih količnikov, kot
mu jih je lahko zdravstveni dom.
k) Reaktivacija že upokojenih zdravnikov.
Navedeni ukrep se v praksi že izvaja, a slednji ne more predstavljati dolgoročne
rešitve, saj se povprečna starost zdravnikov zvišuje (direktorji zdravstvenih domov
Severnoprimorske regije navajajo starost 55 let), zaradi preobremenjenosti pa jih
večina ni sposobna ali pripravljena nadaljevati z delom tudi po izpolnjeni starosti za
upokojitev.
l) Spodbujanje timskega dela v ambulantah na primarni zdravstveni ravni in prenos
določenih kompetenc z zdravnika na diplomirano medicinsko sestro z naprednimi
znanji ali na babice.
Iz pisnega prispevka prof. dr. Brigite Skele Savič izhaja, da raziskave na področju
družinske medicine kažejo na to, da 60 % dela v družinski medicini lahko opravijo
medicinske sestre z naprednimi znanji (s strokovnim magisterijem ali opravljenim
vsaj enoletnim podiplomskim izobraževanjem). V Sloveniji imamo na voljo več kot
500 medicinskih sester z magisterijem zdravstvene nege, ki bi lahko prevzele
naloge na področju preventive in presejanja kroničnih bolezni ter obravnavo
stabilnih akutnih in kroničnih obolenj. Po oceni prof. dr. Brigite Skele Savič in
Zbornice-Zveze bi bil zato timski pristop v ambulantah družinske medicine ključnega
pomena za njihovo učinkovitejše delo. Pri tem Zbornica-Zveza izpostavlja katalonski
model primarnega zdravstvenega varstva, ki trenutno predstavlja primer dobre
prakse v okviru Svetovne zdravstvene organizacije. Gre za sistem, ki je močno
opolnomočen, digitaliziran, informatiziran in omogoča dober dostop pacientov do
storitev v javnem zdravstvenem sistemu. V tim je vključen en zdravnik, ena
diplomirana medicinska sestra z dodatnimi znanji oz. specializacijo, ki lahko opravi
do 50 ali še več obravnav vsakodnevno. Zdravnik in diplomirana medicinska sestra
imata ločene ambulante, pri čemer zdravstveni administrator ali zdravstveni tehnik
na vstopni točki triažira in napotuje paciente k enemu ali drugemu. V Sloveniji tim
družinske medicine navedenih kriterijev še ne dosega, saj vključuje enega
zdravnika, enega zdravstvenega tehnika in zgolj ½ diplomirane medicinske sestre.
Zbornica-Zveza predlaga, da se:
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- glede na pomanjkanje ginekologov na primarnem nivoju v spremljanje poteka
zdravih nosečnic vključi tudi babice, kar je sicer formalno omogočeno že od
2002, a so nasprotovanja s strani ginekologov primarne ravni;
- uvede prenos določenih pooblastil z zdravnikov na diplomirane medicinske
sestre, kar do zdaj s strani ZZZS ni bilo podprto (npr. glede predpisovanja
inkontinenčnih predlog za stomo, plenic .. itd.);
- zagotovi večji vložek v medicinske sestre in babice, saj bo to posredni vložek v
zdravje ljudi prek izvajanja preventivnih aktivnosti, ki so v zadnjih dveh letih
zaradi COVID-19 skorajda popolnoma zamrle, kar se bo odrazilo na zdravju ljudi
na dolgi rok;
- v načrte o debirokratizaciji na primarni ravni in razbremenitvah zdravnikov naj se
aktivno vključi tudi diplomirane medicinske sestre, a ne brez ustrezno
popravljenih kadrovskih standardov in normativov in ne brez primernega plačila
za izvajanje dodatnih nalog.
m) Promocija poklica družinskega zdravnika in večje
zdravstvene ravni v zdravstvenem sistemu in v družbi.

spoštovanje

primarne

ZZS ocenjuje, da je spoštovanje primarne zdravstvene ravni ključnega pomena za
njeno ponovno krepitev. O velikem pomenu primarne ravni za zdravstveni sistem in
prebivalce se sicer pogosto govori, a dejanja temu ne sledijo. Dejansko spoštovanje
primarne zdravstvene ravni bi se lahko izkazalo tudi z aktivnim vključevanjem
predstavnikov primarne zdravstvene ravni v sprejemanje odločitev, saj se pogosto v
zakonodajo vnaša obveze, ki po nepotrebnem še dodatno obremenjujejo primarno
zdravstveno raven (npr. v okviru Zakona o dolgotrajni oskrbi je urejena obveza, da
zdravniki izdajajo potrdila o usposobljenosti svojcev za izvajanje dolgotrajne oskrbe,
v zvezi z volitvami je bilo predlagano izdajanje potrdil o okužbi s COVID-19 z
namenom uresničevanja volilne pravice, čemur je sicer Ministrstvo za zdravje
nasprotovalo itd.), brez da bi se prehodno preverilo, ali je navedene dodatne naloge
sploh moč izvesti in ali predstavljajo neprimerno dodatno obremenitev za primarni
zdravstveni nivo.
n) Revizija učinkovitosti referenčnih ambulant z namenom dviga učinkovitosti in
storilnosti njihovega dela.
S projektom referenčnih medicinskih sester je bilo za delo v referenčnih ambulantah
zagotovljenih 500 do 600 medicinskih sester z dodatnimi znanji, ki pa po opozorilu
Zbornice-Zveze danes opravljajo zgolj del preventive v ambulantah družinske
medicine, ne pa v takem obsegu, kot bi ga lahko.
ZZZS opozarja, da diplomirane medicinske sestre, ki delajo v referenčnih
ambulantah, poročajo o velikih obremenitvah pri spremljanju vseh evidenčnih
podatkov, zato bi bilo slednje treba bistveno poenostaviti. Ministrstvo za zdravje pa
opozarja, da se trenutno v referenčnih ambulantah opravi zgolj 6 do 8 obravnav
dnevno, kar pomeni, da v tem segmentu obstajajo dodatne možnosti za
razbremenitev družinskih zdravnikov.
o) Izkoriščanje morebitnih kadrovskih rezerv znotraj službe nujne medicinske pomoči,
v okviru dežurstev ipd. ter redefinicija nekaterih primarnih programov (izvajanje
nalog Centrov za krepitev zdravja, Centrov za duševno zdravje odraslih in mladine,
kliničnih psihologov itd.), saj ZZZS ocenjuje, da bi se na navedenih področjih še
dalo izboljšati učinkovitost dela.
40

p) Nadaljnja pospešena informatizacija in digitalizacija sistema.
Zbornica-Zveza ocenjuje, da bi s trenutnimi dodatnimi finančnimi sredstvi, ki so na
voljo v okviru Evropske unije za namene pospešene digitalizacije zdravstvenih
sistemov, lahko na tem področju dosegli velik napredek.
Ministrstvo za zdravje napoveduje, da bo v roku enega leta zagotovljena možnost
implementacije elektronskega zdravstvenega kartona tudi na primarni zdravstveni
ravni. Se pa pričakuje nekaj težav pri implementaciji navedene aplikacije tudi na
podlagi izkušenj pri uvajanju slednjega na ravni bolnišnic zaradi nasprotovanja
spremembam v načinu dela.
q) Resolucija o nacionalni strategiji za trajnostno zagotavljanje razpoložljivosti
zdravstvenih delavcev in sodelavcev za delo v okviru mreže javne zdravstvene
službe, ki je še v pripravi, mora v jedro postaviti pacienta v sistemu, vse ostale
strukture v sistemu pa prilagoditi njegovim potrebam.
***
Državni svet ugotavlja, da direktorji zdravstvenih domov Severnoprimorske regije
opozarjajo, da ima zmanjševanje dostopnosti do osnovnega zdravstvenega varstva
vpliv tako na paciente in delo v javnih zdravstvenih domovih kot tudi na lokalno
skupnost ter gospodarske subjekte, ki delujejo v njej. Tujcem, ki jih zaposlujejo
podjetja v Sloveniji, se namreč ne bo moglo zagotoviti ustrezne zdravstvene oskrbe,
če je javni zdravstveni zavodi ne morejo zagotoviti niti za obstoječe občane. Slednje
lahko vodi do daljših bolniških odsotnosti zaradi nepravočasno zdravljenih bolezenskih
stanj, pa tudi do dodatnih obremenitev sekundarnega nivoja. Možno je pričakovati tudi
selitve iz krajev, kjer bo zdravniška pomoč slabše dostopna ali pa do slednje
posameznik ne bo mogel dostopati.
Državni svet je bil seznanjen, da je ZZZS ustanovil posebno posvetovalno skupino, ki
jo sestavljajo predstavniki medicinske stroke, zdravnikov in direktorjev na primarnem
zdravstvenem nivoju, katere namen je oblikovati nabor kratkoročnih, srednjeročnih in
sistemskih ukrepov za čimprejšnjo razrešitev trenutne situacije (konkretni ukrepi so
podrobneje navedeni že zgoraj). Državni svet opozarja, da v skupini ponovno
manjkajo tudi ostali člani zdravstvenega tima.
Državni svet ugotavlja, da Zbornica-Zveza opozarja, da se kadrovskih težav na
primarnem nivoju ne bi smelo reševati parcialno in zgolj z osredotočanjem na eno
izmed poklicnih skupin, saj se tudi na pomanjkanje medicinskih sester in babic v
sistemu opozarja že več kot desetletje, trenutno kadrovsko stanje pa je tudi v okviru te
poklicne skupine pereče.
Tudi ZZS ocenjuje, da je delovanje primarne zdravstvene ravni v veliki meri odvisno
tudi od zagotavljanja kadrov s področja zdravstvene nege, pri čemer poziva, da naj se
ne preprečuje prelivanja navedenega kadra s sekundarnega na primarni zdravstveni
nivo, saj bi se na podlagi okrepljenih kadrovskih struktur na primarni ravni in
preventivnih aktivnosti diplomiranih medicinskih sester lahko omililo prelivanje
pacientov na sekundarni nivo zdravstvenega varstva. Skrb bi po oceni ZZS v prvi vrsti
moral predstavljati odliv kadra zdravstvene nege izven zdravstvenega sistema zaradi
neprimernih pogojev za delo.
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***
Državni svet poudarja pomembnost primarne ravni zdravstvenega varstva v odnosu
do sekundarne in terciarne ravni, saj se v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti
spremlja zdravstveno stanje prebivalstva, s celovito in kakovostno obravnavo
pacientov ter skrbjo za njihovo zdravje pa se zmanjšuje pritisk na sekundarno (in
terciarno) raven zdravstvenega sistema.
Ob vedno večjih vlaganjih in povečevanju skupnega števila zdravnikov v javnem
zdravstvu (na sekundarni ravni nadpovprečno in na primarni ravni podpovprečno
število zdravnikov v primerjavi s povprečjem EU) Državni svet kritično ocenjuje akutne
razmere na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, saj naj bi kar 130.000 državljanov
ne imelo osnovnega zdravstvenega varstva oz. dostopa do družinskega zdravnika,
čeprav plačujejo prispevke iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Državni svet izraža razočaranje nad odzivom Ministrstva za zdravje, ki v odgovorih na
specifično izpostavljene težave podaja zgolj statistične podatke o posameznih
segmentih sistema in ne daje konkretnejših odgovorov v smislu kratkoročnih,
srednjeročnih in dolgoročnih ukrepov oz. sistemskih rešitev, s katerimi bi se lahko
omililo in odpravilo nevzdržne razmere v sistemu osnovnega zdravstva, v okviru
katerega zaradi kadrovske podhranjenosti in administrativnih preobremenitev
družinskih zdravnikov ter drugega zdravstvenega osebja zmanjkuje časa za strokovno
in kakovostno obravnavo pacientov.
Državni svet pri tem opozarja tudi na nesorazmerje števila zdravnikov ob primerjavi
primarne ter sekundarne oziroma terciarne ravni zdravstvenega varstva, saj
predstavljeni podatki kažejo, da je število družinskih zdravnikov na 1000 oseb pod
evropskim povprečjem, medtem ko je število zdravnikov na sekundarni ravni
primerljivo s povprečjem EU-27, vendar se tudi na tej ravni soočamo z dolgimi
čakalnimi dobami, kar kaže, da statistični podatki ne zadoščajo za realno oceno
nevzdržnosti obremenitev v sistemu.
Pri iskanju rešitev za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev na primarni ravni
zdravstvenega varstva, ki so bile v času izvajanja ukrepov za zajezitev širjenja okužb s
COVID-19 še težje dostopne, mora biti v ospredju pacient, zato se od države v
navedenem oziru pričakuje odgovorno ravnanje s ciljem zagotavljanja takšne
organizacije zdravstvenega sistema, da bo pacientu omogočen hiter dostop do
zdravstvenih storitev, hkrati pa bo zdravstveno osebje na podlagi različnih spodbud
motivirano za bolj učinkovito delo.
Kljub številnim izzivom na področju zdravstva, ki jih je treba nasloviti in čim prej
razrešiti, Državni svet ocenjuje, da je zdravstveno osebje v Sloveniji visoko strokovno
usposobljeno, prav tako so se po ureditvi slovenskega osnovnega zdravstva
zgledovale mnoge države po svetu. Tudi zdravstvene storitve, diagnostika, zdravljenje,
zdravila rehabilitacija, ki so jih deležni prebivalci Slovenije, so na najvišji možni ravni.
V okviru prilagoditve zdravstvenega sistema je treba jasno določiti tudi pristojnosti in
razmerja med posameznimi deležniki v sistemu, kar pomeni, da mora ZZZS prevzeti
vlogo odgovornosti do zavarovancev, ki vplačujejo prispevke, ter odgovornost, da do
teh storitev tudi pridejo. Ministrstvo za zdravje pa mora prevzeti odgovornost
(so)organizacije sistema na način, da bodo izvajalci zdravstvenih storitev slednje lahko
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čim bolj učinkovito izvajali tako z vidika stroškovnih obremenitev sistema kot kakovosti
izvedenih storitev.
Državni svet se strinja z ocenami, da trenutno povečanje števila razpisanih mest za
specializacijo družinske medicine in drugih specializacij, ki so povezane z izvajanjem
zdravstvenih storitev v okviru osnovnega zdravstvenega varstva (pediatrija,
ginekologija in porodništvo) še ne bo prineslo takojšnjih rezultatov z vidika kadrovskih
okrepitev sistema, saj se teoretično in praktično znanje v okviru specializacije
pridobiva daljše časovno obdobje. Zato bi bilo dobro, vzporedno z navedenim
ukrepom in po vzoru nekaterih drugih držav, na podlagi dobre marketinške strategije in
ciljnega oglaševanja prek slovenskih predstavništev v tujini pritegniti k zaposlitvi
zdravnike iz tujine. Državni svet podpira tudi predloge za povečanje števila vpisnih
mest v okviru izobraževalnih ustanov s področja zdravstva.
Ob vsem navedenem se izpostavlja, da se s problematiko pomanjkanja zdravstvenega
kadra ne soočajo povsod po državi v enaki obliki in intenzivnosti, zato bodo morale biti
aktivne tudi lokalne skupnosti, v katerih se soočajo s pomanjkanjem zdravstvenega
osebja, in slednjemu ponuditi, poleg posebne finančne spodbude, tudi boljše delovne
in bivalne pogoje (npr. ustrezno nastanitev, pomoč pri iskanju službe za partnerja …).
Razprava o težavah zdravstvenega varstva na primarni ravni, katere mrežo morajo
zagotavljati občine, nakazuje tudi to, da bi lahko pokrajine prevzele vlogo nosilca in
koordinatorja zdravstvene mreže na lokalni ravni in s tem bolj učinkovito naslavljale
izzive v sistemu.
Državni svet dodatno opozarja, da so vse navedene okoliščine na ravni primarnega
zdravstva v določenem delu posledica starajoče se družbe, saj starejšo populacijo
prizadene več kroničnih bolezni, kar zahteva kompleksnejšo zdravstveno obravnavo in
tudi več zdravstvenih obravnav s strani različnih zdravnikov.
Ob zavedanju, da popolne odprave administracije v zdravstvu ne moremo pričakovati,
pa se vseeno pričakuje hitro odzivanje ministrstva, ZZZS ter NIJZ in izvajalcev na
pospešeno uvajanje digitalizacije, za kar so v Načrtu za okrevanje in odpornost
zagotovljena tudi precejšnja razvojna sredstva. Pri tem je treba združiti domače znanje
in izkušnje s tujimi ponudniki.
Državni svet opozarja, da se danes uporabniki, ki v trenutnih akutnih razmerah, ko so
družinski zdravniki preobremenjeni in zato velikokrat za svoje paciente nedosegljivi,
večkrat odločijo za obisk urgentnih centrov, ki so sicer namenjeni za nujne primere, a
se poslužijo te poti kot »obvoza«, kar seveda predstavlja zlorabo sistema, a je z vidika
pacienta razumljiva.
Državni svet poudarja pomembnost javnega zdravstva, katerega pomemben sestavni
del so tudi koncesionarji, in pri tem opozarja, da se bo treba enkrat dokončno odločiti,
ali bo slovenski zdravstveni sistem temeljil na javnem zdravstvu, v katerem imajo vsi
državljani po načelu solidarnosti, ne glede na premoženjsko stanje, dostop do
zdravstvenih storitev, ko jih potrebujejo, ali na zasebnem zdravstvu. Obstoječi sistem
namreč omogoča pretakanje javnih sredstev v zasebni del sistema ter s tem omogoča
zasebnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti, da lahko bolje nagrajujejo zdravnike, ki
pa so pogosto primarno zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih, ki nosijo tudi breme
vseh stroškov dela, pri čemer pa zasebniki ne participirajo (npr. plačan letni dopust,
bolniška odsotnost, izobraževanje).
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Državni svet poziva vse deležnike, da nemudoma skupaj proučijo podane predloge za
povečanje dostopnosti prebivalcev do tima družinskega zdravnika.
Državni svet se prav tako zavzema za to, da se poklice v zdravstvu začne predstavljati
v bolj pozitivnih tonih in ne zgolj z izpostavljanjem slabosti v sistemu, saj bodo drugače
vsi napori za spodbuditev mladih, da se odločijo za delo na primarnem nivoju,
zaman.«
Predlog sklepov Državnega sveta je bil SPREJET (prisotnih 36 državnih svetnic
in svetnikov, 24 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
Po navedenem glasovanju je državni svetnik Bojan Režun podal proceduralno
obvestilo, da mu ni uspelo pravočasno pritisniti gumba za glasovanje, zato ni bil
zabeležen pri glasovanju, vendar ni predlagal ponovitev glasovanja, saj ne bi imelo
vpliva na končni izid glasovanja.
S tem je bila 5. točka dnevnega reda zaključena.
***
6. točka dnevnega reda:
 Predlog zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju – zakonodajna iniciativa
Pobudo državnega svetnika Danijela Kastelica za sprejem predloga zakona so
državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti 6. 4. 2022.
Predlog zakonodajne iniciative je obravnavala pristojna Komisija za socialno varstvo,
delo, zdravstvo in invalide. Njeno poročilo so državne svetnice in svetniki prejeli po
elektronski pošti 6. 4. 2022.
Predlog zakonodajne iniciative so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski
pošti 8. 4. 2022.
Vsebino predloga zakonodajne iniciative in poročilo pristojne Komisije za socialno
varstvo, delo, zdravstvo in invalide je predstavil pobudnik za sprejem predloga zakona,
državni svetnik Danijel Kastelic.
Razpravljal je državni svetnik Alojz Kovšca.
***
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog zakona:
»Na podlagi prve alineje prvega odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21) je
Državni svet Republike Slovenije na 50. seji 13. 4. 2022 sprejel
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI1 ZAKONA O POKOJNINSKEM IN
INVALIDSKEM ZAVAROVANJU
I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA
Posameznikom se z vključitvijo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi
plačanih prispevkov ter po načelih vzajemnosti in solidarnosti zagotavljajo pravice za
primer starosti, invalidnosti in smrti ter druge pravice. Invalidsko zavarovanje je torej
zavarovanje, ki ob nastopu zavarovalnega rizika invalidnosti zavarovancu zagotavlja
določene pravice. V primeru, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost, lahko
zavarovanec ob izpolnitvi določenih pogojev iz zakona uveljavi pravice iz invalidskega
zavarovanja, določene v zakonu.
Skladno z drugim odstavkom 63. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 –
ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD,
102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20 in 189/20 – ZFRO; v nadaljnjem
besedilu: ZPIZ-2) je pri zavarovancu podana invalidnost II. kategorije, če je njegova
delovna zmožnost za njegov poklic zmanjšana za 50 % ali več, ter invalidnost III.
kategorije, če ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom, lahko pa opravlja
določeno delo s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno ali če je
njegova delovna zmožnost za poklic zmanjšana za manj kot 50 % ali še lahko dela v
poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen za delo na delovnem mestu,
na katerem dela. Na podlagi prvega odstavka 82. člena ZPIZ-2 ima zavarovanec, pri
katerem je podana III. kategorija invalidnosti in ni več zmožen za delo s polnim
delovnim časom, ter zavarovanec, pri katerem je podana II. kategorija invalidnosti po
dopolnjenem 55. letu starosti in ima preostalo delovno zmožnost za opravljanje dela,
na katerem dela, ali za drugo delo vsaj s krajšim delovnim časom od polnega, pravico
do dela s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno oziroma
najmanj 20 ur tedensko.
Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije so 2020
invalidske komisije I. stopnje od skupaj 6.534 podanih ocen invalidnosti II. in III.
kategorije opredelile krajši delovni čas zavarovanca v 2.802 (42,9 %) primerih 2, 2021
pa v 2.959 (44,5 %) primerih od skupaj 6.656 podanih ocen3. V skoraj polovici
primerov, v katerih je bila ugotovljena II. ali III. kategorija invalidnosti, je bilo torej
določeno, da lahko zavarovanec delo opravlja s krajšim delovnim časom.
Zavarovanec s priznano pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega,
najmanj štiri ure dnevno oziroma 20 ur tedensko po prvem in drugem odstavku 82.
člena ZPIZ-2, ima na podlagi prvega odstavka 86. člena ZPIZ-2 pravico do delnega
nadomestila.

1

Naslov predloga zakona je bil v končni verziji redakcijsko spremenjen v Predlog zakona o dopolnitvi
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (več v pojasnilu na str. 60).
2
Gl. Letno poročilo 2020, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, februar 2021,
dostopno na https://www.zpiz.si/content2019/2letna-poroila019 (21. 3. 2022), str. 103.
3
Gl. Letno poročilo 2021, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, februar 2022,
dostopno na https://www.zpiz.si/content2019/2letna-poroila019 (21. 3. 2022), str. 104.
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Skladno z navedenim tako npr. zavarovanec, ki mu je priznana II. ali III. kategorija
invalidnosti s pravico do dela s skrajšanim delovnim časom štiri ure dnevno, prejema
plačo za štiri ure in hkrati delno nadomestilo za štiri ure. S tem država prispeva k
socialni varnosti oseb, ki zaradi invalidnosti ne morejo opravljati dela s polnim
delovnim časom in je torej njihova zmožnost za pridobivanje lastnega prihodka za
preživetje omejena. Višina plače za krajši delovni čas je stvar trga dela in je odvisna
od delovnega mesta ter dogovora med zavarovancem (delavcem) in delodajalcem, ne
sme pa biti nižja od minimalne plače.
Delno nadomestilo se, skladno z drugim odstavkom 86. člena ZPIZ-2, odmeri v
odstotku, ki ustreza skrajšanju polnega delovnega časa ter se lahko poveča ali
zmanjša glede na različne okoliščine (če gre za delo po poklicni rehabilitaciji,
prekinitev delovnega razmerja po lastni krivdi, itd.). Višina delnega nadomestila se
odmeri od invalidske pokojnine, ki bi zavarovancu pripadala na dan nastanka
invalidnosti. Če zavarovanec dela štiri ure dnevno, mu pripada nadomestilo (brez
upoštevanja morebitnih povečanj ali zmanjšanj) v višini 50 % invalidske pokojnine.
Slednja se odmeri od pokojninske osnove, izračunane na enak način kot pokojninska
osnova za odmero starostne pokojnine (45. člen ZPIZ-2), kar pomeni, da se
upoštevajo starost zavarovanca, njegova pokojninska doba in morebitne dodatne
okoliščine. Delno nadomestilo tako ni enako preteklim prejemkom iz dela niti ni enako
plači, ki bi jo zavarovanec prejemal, pač pa se odmeri v določenem (nižjem) odstotku
od teh prejemkov, enako, kot to velja za pokojnine. Po podatkih Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je delno nadomestilo (delna invalidska
pokojnina po ZPIZ-1) za delo s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure
dnevno, 2020 v povprečju znašalo 318,28 evra, 2021 pa 334,87 evra. Navedeni
znesek predstavlja povprečno izplačano višino delnega nadomestila, zaradi prej
opisanega načina določanja višine pa je znesek, ki ga dejansko prejme posamezni
zavarovanec, različen od zavarovanca do zavarovanca.
Ob upokojitvi zavarovanca s priznano kategorijo invalidnosti in pravico do dela s
krajšim delovnim časom od polnega, ki je poleg plače prejemal tudi delno nadomestilo
po 86. členu ZPIZ-2, se po enakih pravilih, kot so bila predstavljena zgoraj, opravi
(ponovni) izračun pokojninske osnove in odmera pokojnine. Pri izračunu pokojninske
osnove se upoštevajo plača, ki jo je prejemal glede na obseg zaposlitve (torej plača za
polovični delovni čas, če je delal polovični delovni čas) in, na podlagi druge alineje
prvega odstavka 32. člena ZPIZ-2, tudi nadomestila plače iz invalidskega zavarovanja,
ki jih je zavarovanec prejemal zaradi dela na drugem delovnem mestu, nadomestila
plače za čas poklicne rehabilitacije in nadomestila plače iz invalidskega zavarovanja,
ko je zavarovanec delal s krajšim delovnim časom od polnega, če je bil v času
uživanja navedenih pravic obvezno zavarovan. Glede na navedeno se pri določitvi
pokojninske osnove zaposlenega zavarovanca, ki je zaradi invalidnosti imel pravico do
dela s krajšim delovnim časom od polnega, upošteva prejeto delno nadomestilo iz 86.
člena ZPIZ-2, pri čemer se »polovična« plača zavarovanca ne preračuna na polni
delovni čas, kot to sicer določa 33. člen ZPIZ-2 za primere, ko je zavarovanec
zaposlen s krajšim delovnim časom od polnega in ni prejemnik delnega nadomestila.
Če povzamemo, se ob upokojitvi osebe, ki je prejemala delno nadomestilo po 86.
členu ZPIZ-2, pokojninska osnova za potrebe odmere pokojnine določi delno na
podlagi plače in delno na podlagi delnega nadomestila (ki pa je že bilo obračunano po
pravilih za odmero starostne pokojnine). Pokojnina se odmeri v določenem deležu od
tako ugotovljene pokojninske osnove, pri čemer se upoštevajo tudi druge okoliščine ter
najnižja in najvišja pokojninska osnova. Pri določanju pokojninske osnove zato
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dejansko pride do dvakratnega znižanja, saj je bilo delno nadomestilo že odmerjeno
na način, kot to velja za odmero pokojnine in znaša manj kot 100 odstotkov plače,
nato pa se ta prejemek obravnava kot nova osnova za določitev pokojnine, ki se
ponovno odmeri v zmanjšanem odstotku.
Za zavarovanca, ki mu je priznana invalidnost in ki zaradi tega dela ne more opravljati
s polnim delovnim časom, ima opisan način izračuna pokojnine za posledico njegovo
prikrajšanost, ki ne izhaja iz njegove invalidnosti, ampak iz načina obračunavanja
delnega nadomestila in iz načina upoštevanja tega pri določanju pokojninske osnove.
Kljub temu, da v obsegu preostale delovne zmožnosti še naprej opravlja enako delo, a
v polovičnem delovnem času, za katerega načeloma prejema enako plačo (t. j.
polovico prejšnje plače), ima na koncu nižjo pokojnino, kot če bi samo delal s
polovičnim delovnim časom in ne bi prejemal delnega nadomestila, saj se mu odmeri
pokojnina od osnove, ki je nižja, kot bi bila v primeru, če ne bi bil prejemnik delnega
nadomestila. Teoretično so sicer možne izjeme, če bi npr. zavarovanec že pred
priznanjem invalidnosti dosegel 24 zaporednih let najugodnejšega zavarovanja 4, a do
invalidnosti v večjem deležu prihaja prej. V večini primerov je pokojninska osnova, od
katere se zavarovancu odmeri starostna pokojnina (ali invalidska pokojnina v primeru
določitve I. kategorije invalidnosti po ponovni oceni invalidnosti), dejansko nižja, ker je
zaradi upoštevanja delnega invalidskega nadomestila pokojninska osnova, ki se
izračuna kot povprečje 24 najugodnejših zaporednih let, nižja, saj je delno nadomestilo
nižje od plače, ki jo je prejemal oziroma, ki jo je še prejemal ob nadomestilu. Dlje kot
takšen zavarovanec dela, bolj se to pozna na njegovi pokojninski osnovi, ki se niža, in
posledično na njegovi pokojnini.
Drugače pa ZPIZ-2 določa za primere, ko zavarovanec prejema nadomestilo plače za
čas začasne zadržanosti z dela po predpisih o zdravstvenem zavarovanju, delovnih
razmerjih, urejanju trga dela ali starševskem dopustu ali nadomestila za čas poklicne
rehabilitacije, čeprav se tudi ta nadomestila odmeri v določenem odstotku od preteklih
plač. Drugi odstavek 32. člena ZPIZ-2 določa, da se tem zavarovancem za čas
prejemanja nadomestila pri izračunu pokojninske osnove upošteva plača oziroma
osnova, od katere so bili plačani prispevki iz koledarskega leta pred začetkom
prejemanja nadomestila. Pri njih torej pri izračunu pokojninske osnove ne pride do
dvojnega znižanja zaradi prejetih nadomestil, saj se pri določitvi pokojninske osnove
upoštevajo plače, od katerih je bilo odmerjeno nadomestilo. V teh primerih torej ZPIZ-2
pravilno upošteva, da je nadomestilo (lahko) nižje od plače, na kateri temelji, in
predpisuje način za določitev pokojninske osnove, skladno s katerim ne prihaja do
ponovnega (dvojnega) znižanja. Okoliščina, da je bila oseba zdravstveno nezmožna in
je v nekem obdobju prejemala nadomestilo, tako ne vpliva negativno na višino
pokojninske osnove in posledično na pokojnino. Vendar pa ZPIZ-2 ne predvideva
takšne rešitve za primere, ko so zavarovanci bili prejemniki delnega invalidskega
nadomestila po ZPIZ-2. Ob tem velja poudariti, da tudi prejemniki delnega nadomestila
po 86. členu ZPIZ-2 iz zdravstvenih razlogov dela niso sposobni opravljati s polnim
delovnim časom.
Glede na predstavljeno zakonsko ureditev in posledice, ki iz nje izhajajo, bi bilo treba
določiti takšen način ugotavljanja pokojninske osnove, ki ne bi imel za posledico nižjo
4

V zvezi s tem velja opozoriti, da se upoštevno obdobje lahko spremeni in se je v preteklosti večkrat
podaljšalo, tako je npr. ZPIZ-1 (iz 2000) v 39. členu določal, da se pri določitvi pokojninske osnove
upošteva najugodnejših 18 zaporednih let zavarovanja, ZPIZ (iz 1992) pa je v 43. členu določal, da se
upošteva najugodnejših 10 zaporednih let zavarovanja. V prihodnosti je pričakovati, da se bo upoštevno
obdobje še podaljševalo.
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pokojninsko osnovo oseb z invalidnostjo, ki delajo krajši delovni čas in prejemajo delno
nadomestilo. Okoliščina, da ima posameznik priznano invalidnost, ne bi smela biti
relevantna in ne bi smela negativno vplivati na izračun pokojninske osnove. Zato se
predlaga, da se pri izračunu pokojninske osnove zavarovancem s priznano
invalidnostjo znesek preteklih plač ne znižuje dvakrat – prvič pri izračunu pokojninske
osnove za potrebe delnega nadomestila, drugič pa za potrebe pokojnine, kjer se kot
osnova upošteva omenjeno nadomestilo, ki se nato še enkrat zniža na odmerni
odstotek pokojnine.
2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA
2.1. Cilji
Cilj predloga zakona je, da se odpravi anomalija pri izračunu pokojninske osnove v
primeru, ko je zavarovanec invalid, ki je v skladu s preostalo delazmožnostjo delal s
krajšim delovnim časom od polnega ter je obenem za preostanek do polnega
delovnega časa prejemal delno nadomestilo po 86. členu ZPIZ-2. Glede na trenutno
ureditev se temu zavarovancu pri izračunu pokojninske osnove na enak način kot
plača upošteva delno nadomestilo, ki pa je že rezultat obdelave po ZPIZ-2, saj se
višina delnega nadomestila obračuna v odstotku od osnove, ki se izračuna na enak
način kot pokojninska osnova. Zaradi tega je osnova, od katere se zavarovancem
eventualno odmeri pokojnina, dvakrat zmanjšana oziroma dvakrat obdelana.
Uvodoma predstavljena ureditev načina upoštevanja delnega nadomestila pri določitvi
pokojninske osnove učinkuje ravno nasprotno od želenega, saj vrnitev invalidne osebe
na delo znižuje njen dohodek v starosti in zato deluje destimulativno, posledično pa
nima pozitivnega učinka na socialno vključenost invalidov.
Cilj predlagane spremembe je tudi spodbujanje oseb z invalidnostjo, da so čim dlje
delovno aktivne, saj sedanja ureditev učinkuje destimulativno, ker se jim zaradi načina
izračuna pokojninske osnove bolj »izplača«, da se takoj v celoti invalidsko upokojijo,
namesto da ohranjajo delovno aktivnost. Ohranjanje delovne aktivnosti ni pomembno
samo zaradi finančnih učinkov, ampak tudi zaradi ohranjanja socialne vključenosti.
Tudi v Beli knjigi o pokojninah5 je predlagano, da bi bilo smiselno ohraniti možnost
dela s krajšim delovnim časom od polnega. Dostop do dela je eden od temeljev za
samostojno in neodvisno življenje6, delo pa se vedno bolj obravnava kot pravica
ključnega pomena za socialno vključenost in najboljše varovalo pred socialno
izključenostjo. Socialna izključenost ima namreč negativne učinke tako na
(izključenega) posameznika kot tudi za družbo kot celoto. Invalidi se zaradi svojih
invalidnosti težje vključujejo na trg delovne sile in so posledično v večji meri
izpostavljeni socialni izključenosti. Država z različnimi ukrepi spodbuja delo in
zaposlovanje invalidov, tako npr. zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov spodbuja socialno vključenost invalidnih oseb z ukrepi zaposlitvene
rehabilitacije, kvotnim sistemom in različnimi oblikami zaposlovanja invalidnih oseb.7
5

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2016, dostopno na:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/pokojnine/Bela-knjiga-o-pokojninah.pdf
6
Tako npr. tudi Evropski parlament v preambuli k Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 20. maja
2015 o seznamu zadev, ki ga je sprejel Odbor za pravice invalidov, in začetnem poročilu Evropske unije
(2015/2684 (RSP)).
7
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji invalidov sledi vsebinskim usmeritvam prenovljene Lizbonske
strategije z namenom, da se invalidne osebe čimbolj aktivno vključijo v običajno delovno okolje.
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Tudi Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je skupaj z Evropsko
komisijo (Generalnim direktoratom za podporo strukturnim reformam) in slovenskim
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) v okviru
projekta Celostne zasnove sprememb sistema pokojninskega in invalidskega
zavarovanja v Sloveniji ugotovila, da je sedanji sistem nepotrebno strog do
prejemnikov nadomestil iz invalidskega zavarovanja in vrnitev na delo znižuje njihov
dohodek v starosti. OECD zato priporoča, naj vrnitev na delo ne vpliva na višino
starostne pokojnine upravičencev do nadomestil za invalidnost, in sicer bi tisti, ki se na
delo vrnejo z delno delovno zmožnostjo, morali imeti enako starostno pokojnino kot
tisti, ki se odločijo, da se ne bodo vrnili na delo.8 Tudi Zagovornik načela enakosti9 in
Varuh človekovih pravic10 sta pri obravnavanju predmetne problematike v konkretnih
zadevah zaznala obstoj določene nepravičnosti za delovno aktivne osebe z
invalidnostmi (v širšem kontekstu) in ocenila, da obstoječi sistem pokojninskega in
invalidskega zavarovanja ni optimalen in bi terjal spremembe.
2.2. Načela
Predlog zakona zasleduje uresničevanje načel socialne države, enakosti, solidarnosti,
spoštovanja prirojenega dostojanstva, osebne samostojnosti in neodvisnosti
posameznikov, ne glede na njihovo invalidnost. Zagotavlja se načelo zakonitosti, po
katerem morajo biti pravice iz naslova socialne varnosti določene in ovrednotene z
zakonom.
Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 –
UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 –
UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in
92/21 – UZ62a, v nadaljevanju: Ustava) v 2. členu določa, da je Slovenija socialna
država, s čimer si je ustavodajalec kot cilj postavil zagotavljanje socialne varnosti in
socialne pravičnosti za vse prebivalce. Pojem socialne države zajema normativne in
institucionalne ukrepe države, namenjene obvladovanju tistih tveganj, ki ogrožajo
socialno varnost prebivalcev in dostojno življenje vsakega člana družbe. Obvezno
pokojninsko-invalidsko zavarovanje s tem namenom med drugim zagotavlja
zavarovanje tveganja invalidnosti, ki zavarovancu zagotavlja denarne prejemke
(pokojnine, delnega nadomestila, nadomestila za invalidnost), ki naj bi mu nadomestili
izgubo ali zmanjšanje dohodka (plače, zaslužka) zaradi nastopa invalidnosti.
Načelo (medgeneracijske) solidarnosti je najpomembnejše načelo slovenskega
pokojninskega sistema. Medgeneracijska solidarnost temelji na medsebojno
prepletenih socialnih odnosih tako na individualni kot tudi na družbeni ravni – to bi
lahko poimenovali tudi socialna solidarnost, saj se nanaša na prepletene odnose
znotraj družbe, na podlagi katerih se odvija prerazdelitev virov premoženja. 11
Zavarovanci si na podlagi plačanih prispevkov zagotavljajo materialno in socialno
varnost za primer starosti, invalidnosti, smrti in v drugih zavarovanih primerih za
8

Gl. Priporočila OECD glede celostne zasnove sprememb na področju invalidskega in zdravstvenega
zavarovanja v Sloveniji, Rezultat 7 (dejavnost 7.1 in 7.2) z dne 11. oktobra 2021, dostopno na
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Delovna-razmerja/OECD-priporocila_SLO.pdf (21. 3.
2022).
9
Gl. npr. Pojasnilo Zagovornika načela enakosti z dne 31. 1. 2022 v zadevi št. 0702-304/2021/6.
10
Gl. npr. odgovor Varuha človekovih pravic z dne 18. 1. 2022 v zadevi št. 9.2-17/2021-7-RU.
11
Rangus, A., (2012). Zavarovalni principi in medgeneracijska pogodba tristebrnega sistema
pokojninskega zavarovanja v Sloveniji (doktorska naloga). Univerza v Ljubljani, Ljubljana.
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vsakega od njih in vzajemno eden za drugega tako, da vplačujejo prispevke, pravice
pa uveljavijo le tiste osebe, ki so izpolnile pogoje za pridobitev pravic. V skladu s tem
načelom se materialna in socialna varnost zagotavlja tudi tistim osebam, ki si, ne
glede na svoj prispevek, iz objektivnih razlogov ne morejo zagotoviti splošne ravni
materialne in socialne varnosti.
Prav tako se zasleduje uresničevanje načela sorazmernosti med plačanimi prispevki in
višino dajatev, pri čemer se upošteva dejstvo, da se je najprej uresničila ena od
zavarovanih nevarnosti (invalidnost), šele naknadno pa se uresniči druga zavarovana
nevarnost, t. j. nastop upokojitvene starosti. V primeru, da se pri določitvi osnove za
odmero starostne pokojnine upošteva že obdelan (znižan) znesek delnega
nadomestila, pride do spregledanja te okoliščine, zaradi česar pride do izkrivljanja tega
načela.
2.3. Poglavitne rešitve
Predlog zakona predvideva spremenjen način določanja pokojninske osnove v
primerih, ko so zavarovanci prejemali nadomestilo plače iz invalidskega zavarovanja,
ko so delali s krajšim delovnim časom od polnega. Skladno s predlogom zakona se bo
prejemnikom delnega nadomestila na podlagi 86. člena ZPIZ-2 pri odmeri pokojninske
osnove za čas prejemanja tega nadomestila upošteval znesek v višini razlike med
plačo, ki so jo prejemali za delo s krajšim delovnim časom od polnega in plačo, ki bi jo
prejemali, če bi isto delo opravljali s polnim delovnim časom. Zaradi podobnosti
položaja je predvideno, da se na enak način pri odmeri pokojnine upoštevata
nadomestilo plače zaradi dela s krajšim delovnim časom in delna invalidska pokojnina,
ki ju zavarovanci prejemajo po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
veljavnih pred uveljavitvijo ZPIZ-2. Obenem je določen način, na katerega se določi
plača, ki bi jo zavarovanci prejemali, če bi isto delo opravljali s polnim delovnim
časom.
S predlagano spremembo se bo odpravila dvojna obdelava (dvojno znižanje), do
katere prihaja pri določanju pokojninske osnove in zaradi katere je vključenost
invalidov na trg dela in v zaposlitev destimulirana, kar ima negativne učinke na njihov
družbeni in socialni položaj.
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA
PRORAČUN IN DRUGA JAVNA FINANČNA SREDSTVA

ZA

DRŽAVNI

Predlagane spremembe ne bodo neposredno vplivale na porabo proračunskih
sredstev, saj se pokojnine, ki niso odmerjene na podlagi posebnih zakonov, izplačuje
iz blagajne pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v nadaljevanju PIZ). Ni možno
zanesljivo predvideti, ali in koliko se bodo povečani odhodki PIZ zrcalili v zagotavljanju
kritja iz državnega proračuna, skladno z drugim odstavkom 5. člena ZPIZ-2.
Predlagana sprememba bo namreč vplivala na obseg porabe PIZ, saj se bo dvignila
osnova, od katere se bo odmerjala pokojnina osebam, ki so bile prejemnice delnega
nadomestila. Posledično se bodo nekoliko zvišali izdatki za pokojnine, kar bi lahko
vplivalo tudi na višino sredstev, ki se jih za delovanje PIZ zagotavlja iz državnega
proračuna. Vendar je, glede na število prejemnikov delnega nadomestila, njihov delež
v populaciji, dinamiko upokojevanja in dejstvo, da se pri določitvi osnove za odmero
pokojnine že upošteva delno nadomestilo (kar pomeni, da bi se dodatno upoštevala
zgolj razlika do višine osnove, od katere je odmerjeno delno nadomestilo), pričakovati,
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da bodo povečani odhodki zaradi višje pokojninske osnove v obravnavanih primerih v
pretežni meri uravnoteženi s povečanjem prihodkov iz naslova obveznega
pokojninskega zavarovanja in z znižanjem odhodkov iz naslova invalidskih upokojitev,
oboje zaradi podaljšanja delovne aktivnosti. Zaradi novega načina določanja osnove
za odmero pokojnine je namreč pričakovati, da bo določeno število oseb z
invalidnostjo, ki bi se sicer invalidsko upokojile, poseglo po ukrepih, kot so poklicna
rehabilitacija, prekvalifikacija, prilagoditev delovnega mesta, ipd., in ohranjalo delovno
aktivnost, kar bo posledično pomenilo dodatne prilive (namesto odlivov) v pokojninsko
blagajno.
Po grobi oceni se bo poraba PIZ zaradi predlagane spremembe povečala za približno
4.091.000 EUR letno. Finančne posledice so ocenjene ob upoštevanju statističnih
podatkov ZPIZ12 o številu prejemnikov delnega nadomestila po 86. členu ZPIZ-2,
delne invalidske pokojnine in nadomestila zaradi dela s krajšim delovnim časom po
predpisih, veljavnih pred uveljavitvijo ZPIZ-2, njihove starosti, ocenjene dinamike, s
katero se bodo starostno upokojevali, višine delnega nadomestila, ki ga prejemajo, ter
povprečne osnove, od katere je odmerjeno delno nadomestilo. Upoštevano je tudi, da
delno nadomestilo ne znaša 100 % pokojninske osnove, ampak med 29,50 % do
63,50 %, ter da bi se zaradi vztrajanja v zaposlitvi zmanjšali odlivi iz naslova
invalidskih upokojitev, zvišali pa prilivi iz naslova zaposlenih zavarovancev. Glede na
navedeno ni pričakovati, da se bo navedeni znesek zrcalil v večjem deležu
zagotavljanja kritja porabe PIZ iz proračuna.
4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM
PRORAČUNU ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO
PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI
PRORAČUN ŽE SPREJET
Predlog zakona ne predvideva dodatne porabe proračunskih sredstev v obdobju, za
katero je bil državni proračun že sprejet.
5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOST
PREDLAGANE UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE
5.1 Skladnost s pravnim redom Evropske unije
Zakon ni predmet usklajevanja s pravom Evropske unije.
5.2 Prikaz ureditve v državah članicah Evropske unije
Avstrija13
Pokojninski sistem v Avstriji je sestavljen iz treh stebrov: javni pokojninski steber,
steber dodatnih pokojninskih shem in steber individualnih dodatnih pokojninskih
12

Dostopno na https://www.zpiz.si/cms/content2019/1statistini-podatki (4. 3. 2022).
Gl. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (april 2016). Bela knjiga o
pokojninah; Evropska komisija (2021), Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje: Avstrija, URL:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1101&langId=en&intPageId=4406; in Social Security
Administration (september 2018), Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2018, URL:
https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2018-2019/europe/ssptw18europe.pdf
13
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zavarovanj. Pravice iz naslova omejene delovne zmožnosti oziroma pravice iz naslova
invalidnosti, kot so predčasna upokojitev zaradi invalidnosti, pokojnina zaradi poklicne
nezmožnosti za uslužbence in invalidska pokojnina za delavce, se izplačujejo iz
obveznega pokojninskega zavarovanja (javni pokojninski steber).
Do pravic iz invalidskega zavarovanja so upravičene osebe, ki so trajno invalidne in
zanje ni možnosti rehabilitacije. Za trajno invalidne osebe se štejejo tiste, katerih
izguba zmožnosti opravljanja pridobitne dejavnosti je večja od 50 %. Poleg tega
morajo osebe izpolnjevati pogoj vsaj 60-mesečnega plačevanja prispevkov v zadnjih
10 letih, vsaj 300-mesečnega plačevanja prispevkov v zadnjih 10 letih, vsaj 300mesečnega plačevanja prispevkov ali skupnega 180-mesečnega plačevanja
prispevkov. Iz izpolnjevanja tega pogoja so izvzete osebe, starejše od 60 let. Za
obdobje plačevanje prispevkov se šteje tudi obdobje, v katerem je oseba prejemala
dodatke za brezposelnost ali bolezen. Pravica do invalidske pokojnine se dodeli za
nedoločen čas, če obolelost zavarovanca ne omogoča nadaljnje pridobitne dejavnosti
na dolgi rok. Avstrijsko pravo namreč ne pozna pojma delne invalidnosti – šteje se, da
si ali pa nisi delazmožen v celoti. Trajna oziroma popolna nezmožnost za delo
posledično vodi do upravičenosti zavarovancev do denarnih prejemkov, prejemkov v
naravi, pomoči pri ponovnem vstopu na trg dela ter druge posebne zaščite v okviru
delovne zakonodaje. V primeru začasne nezmožnosti za delo so zavarovanci
upravičeni do bolniškega nadomestila.
Izračun invalidske pokojnine je izveden na individualni ravni, pri čemer se upoštevajo
starost zavarovanca, zavarovalna doba in vplačani prispevki. Invalidska pokojnina
znaša 1,78 % osnove za odmero za vsako leto plačevanja prispevkov. Osnova za
odmero je prilagojen povprečni prihodek v najboljših 30 letih, ne presega pa
maksimalnega zneska v višini 4.252,67 EUR. Najvišja možna invalidska pokojnina
znaša 60 % osnove za odmero. V primeru, da drugi mesečni prihodki osebe presegajo
1.196,09 EUR, se lahko zahteva povračilo invalidske pokojnine. Natančneje, za
dodatne prihodke v višini od 1.196,09 EUR do 1.794,20 EUR, se invalidska pokojnina
zniža za 30 %, za dodatne prihodke v višini od 1.794.21 EUR do 2.392.17 EUR za 40
% in za dodatne prihodke, ki presegajo 2.392,17 EUR, za 50 %. Obenem se poleg
invalidske pokojnine, če ta ne dosega mesečnega minimuma, upravičencu izplača še
obvezni dodatek, ki predstavlja razliko med mesečnim prihodkom upravičenca in
mesečnim minimumom. Mesečni minimum se razlikuje glede osebne okoliščine (na
primer zakonski stan, mladoletni otroci) in zavarovalno dobo, ni pa nižji od 909.42
EUR. Invalidska pokojnina se izplača 14-krat letno.
Ob doseženi upokojitveni starosti je invalidska pokojnina priznana v enakem znesku,
kot je bila predhodno izplačana invalidska pokojnina. Na podlagi individualne prijave s
strani zavarovanca se invalidska pokojnina lahko »pretvori« v starostno pokojnino.
Češka14
Na Češkem se invalidsko pokojnino zagotavlja iz I. pokojninskega stebra (javni
pokojninski steber), pri katerem gre za klasični obvezni sistem socialnega
zavarovanja, ki se financira z obveznimi prispevki zaposlenih. Pokojnine iz I.
14

Gl. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (april 2016). Bela knjiga o
pokojninah; Evropska komisija (2021), Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje: Češka, URL:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1106&langId=en&intPageId=4475; in Social Security
Administration (september 2018), Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2018, URL:
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pokojninskega stebra so odvisne od višine preteklih plač oziroma plačanih prispevkov
in zavarovalne dobe.
Invalidska pokojnina predstavlja prejemek oseb, ki zaradi dolgotrajnih zdravstvenih
razlogov ne morejo opravljati delovnih aktivnosti v celoti. Upravičenost do invalidske
pokojnine nastane ob pojavu invalidnosti, traja pa do okrevanja oziroma do 65. leta
starosti. Invalidska pokojnina ima, glede na stopnjo invalidnosti zavarovanca, tri
različne stopnje, ki se jih oceni glede na stopnjo zmanjšane zmožnosti za delo.
Invalidnost prve stopnje je podana, če je zmožnost za opravljanje kakršne koli
gospodarske aktivnosti zmanjšana za 30–40 %, druge stopnje, če je zmanjšana za
50–69 %, in tretje stopnje, če je zmožnost za opravljanje kakršne koli gospodarske
dejavnosti zmanjšana za 70 % ali več. Pri tem upravičenci smejo opravljati drugo
pridobitno dejavnost.
Invalidska pokojnina je, tako kot ostale pokojnine, sestavljena iz pavšalne osnove, ki
vsem upravičencem zagotavlja osnovno pokojnino, in odstotnega dela, ki temelji na
dohodku in ima močan redistributivni značaj. Osnovni pavšal je določen znesek (10 %
povprečne mesečne plače v državi), enak za upravičence vseh tipov pokojnin in vsem
upravičencem zagotavlja osnovno pokojnino, ne upošteva pa individualnih okoliščin,
kot so stopnja invalidnosti, zavarovalna doba in pretekli dohodki. Avtomatično se
spremeni vsakokrat, ko se spremeni višina poprečne mesečne plače v državi. Leta
2021 je znašal 3550 čeških kron (približno 143 EUR). Odstotni del invalidske
pokojnine pa se določi na individualni ravni, saj je odvisen od stopnje invalidnosti,
povprečnih dohodkov in od zavarovalne dobe. Njegov izračun je precej zapleten.
Izhaja iz števila zavarovanih let (zavarovalne dobe), ki vključuje vsa leta od nastanka
invalidnosti do upokojitvene starosti, v katerih bi upravičenec plačeval zavarovalne
prispevke, če bi bil zdrav. Nato se določi osnova za odmero, in sicer na podlagi
upravičenčevih povprečnih plač od 18. leta starosti do leta pred upokojitvijo. Če je
osnova za odmero višja od 13.191 čeških kron mesečno (približno 532 EUR), se
dohodki obravnavajo v 100 % deležu za dohodke do 13.191 čeških kron in v 26 %
deležu za dohodke od 13.192 čeških kron do 119.916 čeških kron (približno 4.835
EUR). Pri tem se pretekle plače revalorizirajo, da odražajo trenutne cene. Število
zavarovanih let in osnova za odmero skupaj tvorita osebno osnovo za odmero, od
katere se povprečni prihodki znižajo za določen odstotek (pri višjih prihodkih pride do
višjih znižanj). Nato se upravičencem, glede na stopnjo invalidnosti, dodeli odstotna
vrednost izračunane osebne osnove za odmero za vsako leto zavarovanja, in sicer za
invalidnost prve stopnje v višini 0,5 %, za invalidnost druge stopnje 0,75 % in za
invalidnost tretje stopnje 1,5 %. Kljub temu obstaja najnižja vsota za vse stopnje
invalidnosti, ki znaša 770 čeških kron (približno 31 EUR).
Če je zavarovanec upravičen do več različnih pravic is osebnega zavarovanja hkrati,
se mu izplača samo eno, praviloma višjo pravico. Invalidske pokojnine se namreč ne
more izplačevati sočasno z drugimi, na primer starostnimi pokojninami. Ko
zavarovanci, ki prejemajo invalidsko pokojnino, dosežejo upokojitveno starost (če je ta
pred 65. letom, ko pravica do invalidske pokojnine preneha), se invalidsko pokojnino
nadomesti s starostno pokojnino.
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Nemčija15
Invalidsko pokojnino se v Nemčiji izplača kot pokojnino zaradi zmanjšane pridobitne
zmožnosti, če ne obstaja več možnost za poklicno rehabilitacijo. Ta pokojnina
nadomešča izgubljeni dohodek zaradi znižane zmožnosti zaslužka ali popolne izgube
zmožnosti zaslužka (če zavarovanec sploh ni več zmožen za delo).
Upravičenost do pokojnine zaradi zmanjšane pridobitne zmožnosti je pogojena z
izpolnjevanjem pogoja vključenosti v zavarovanje za minimalno obdobje 5 let, pri
čemer mora zavarovanec v zadnjih 5 letih pred nastankom invalidnosti obvezne
prispevke plačevati vsaj tri leta. Izjema od tega pogoja so primeri, ko je invalidnost
nastala v 6 letih po zaključku izobraževanja. Pokojnina zaradi zmanjšane pridobitne
zmožnosti je priznana za določen čas in se jo izplačuje, dokler zavarovanec ne doseže
meje za starostno upokojitev.
Višina pokojnine zaradi zmanjšane pridobitne zmožnosti je odvisna od preostanka
delovne zmožnosti zavarovanca. Nemški sistem prepoznava popolno in delno
zmanjšano pridobitno zmožnost. Za popolno zmanjšano pridobitno zmožnost se šteje,
če zavarovanec lahko dela vsaj 3, toda ne več kot 6 ur na dan. Pokojnina, do katere je
zavarovanec upravičen v tem primeru, je enaka znesku pokojnine za osebo s hudo
invalidnostjo, ki pokojnino uveljavlja predčasno. Do nje so upravičene osebe, katerih
pridobitna zmožnost je zmanjšana še pred dopolnitvijo 5 let zavarovalne dobe. Če je
zavarovanec za delo sposoben v obsegu 6 ur na dan, je njegova pridobitna zmožnost
delno zmanjšana in v tem primeru pokojnina znaša polovico pokojnine, ki bi jo
zavarovanec prejemal v primeru popolnega zmanjšanja pridobitne zmožnosti. Do te
pokojnine so upravičeni zavarovanci, ki zaradi zmanjšanja pridobitne zmožnosti zaradi
zdravstvenega stanja ne morejo več opravljati dosedanjega poklica ali drugega poklica
več kot 6 ur dnevno.
Izračun pokojnine zaradi zmanjšane pridobitne zmožnosti temelji na točkovnem
sistemu, in sicer na vsoti že priznanih pokojninskih točk, pridobljenih pred nastankom
invalidnosti, in dodatnih pokojninskih točk, pridobljenih po nastanku invalidnosti.
Točkovni sistem pokojninskega zavarovanja omogoča, da se določi število točk za
vsako posamezno obdobje vplačanih prispevkov. Osnovno načelo izračuna je, da je
višina pokojnine odvisna predvsem od višine dohodka v času aktivne dobe
zavarovanja oziroma od višine vplačanih prispevkov za socialno varnost, ki jih je
zavarovanec plačeval za čas zavarovalne dobe. Ti prispevki se pretvorijo v
pokojninske točke, ki odražajo višino relativne plače čez leto. Prav tako se v
pokojninske točke pretvorijo druga obdobja, v katerih je bil zavarovanec oproščen
plačevanja prispevkov ali je plačeval znižane prispevke. Ob uveljavitvi pravic iz
pokojninskega zavarovanja se število zbranih pokojninskih točk pomnoži z vrednostjo
točke, da se ugotovi začetno višino pravic upravičenca. S pokojninsko reformo iz 2014
se je spremenil izračun pokojnine za osebe z zmanjšano pridobitno zmožnostjo, in
sicer se pri izračunu preveri, ali letni dohodek v zadnjih 4 letih pred nastopom
invalidnosti vpliva na znižanje predvidenega fiktivnega zaslužka v obdobju od
nastanka invalidnosti do 62. leta starosti. Če se ugotovi, da bi upoštevanje tega
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Gl. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (aapril 2016). Bela knjiga o
pokojninah; Evropska komisija (2021), Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje: Nemčija, URL:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1111&langId=en; in Social Security Administration
(september 2018), Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2018, URL:
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letnega dohodka negativno vplivalo na izračun pokojnine, se navedenih let ne
upošteva.
Prejemniki pokojnine iz naslova zmanjšane pridobitne zmožnosti lahko zaslužijo
dodatne dohodke do določene meje. Obstajajo individualne omejitve, ki so odvisne od
dohodka v preteklem letu, od katerega je posameznik plačeval prispevke, ter splošne
omejitve dodatnega dohodka. Če zavarovanci prejemajo najvišjo možno pokojnino
(polno pokojnino) iz naslova zmanjšane pridobitne zmožnosti, lahko zaslužijo do 450
EUR mesečno. Če zaslužijo večje zneske, se njihova pokojnina zniža. Pri tem obstaja
izjema, in sicer vsak zavarovanec lahko dvakrat v koledarskem letu preseže mesečno
omejitev dodatnega prihodka in zasluži do dvojnega zneska. Poleg tega obstaja
dodatna omejitev – če zavarovanci zaslužijo več kot 6.300 EUR letno, se pokojnina
zniža za 40 %. Zavarovanec je dolžan obvestiti pokojninski sklad o vsaki zaposlitvi, ki
jo začne opravljati.
Po prenehanju pravice do pokojnine zaradi zmanjšane pridobitne zmožnosti lahko
zavarovanec zahteva starostno pokojnino, ki ne more biti nižja od pokojnine, ki jo je
predhodno prejemal zaradi zmanjšane pridobitne zmožnosti. Pokojninska reforma iz
2014 je tudi izboljšala položaj oseb, ki se zaradi zdravstvenih razlogov upokojijo
predčasno – njihovo pokojnino je zvišala za 40 EUR.
Švedska16
Invalidne osebe na Švedskem prejemajo invalidske dajatve (enakovredne z
invalidskimi pokojninami v drugih sistemih pokojninskega varstva), ki so del sistema
zdravstvenega zavarovanja, prav tako pa pokojninske pravice pridobivajo tudi v
javnem pokojninskem sistemu, ki temeljijo na zaslužku iz celotne aktivne dobe (kot pri
zavarovancih, ki niso invalidi).
Osebe, ki so utrpele trajno zmanjšanje delovne zmožnosti, so upravičene do
invalidskega dodatka ali nadomestila za izgubo dohodka. Invalidski dodatek se lahko
izplača samostojno ali pa skupaj z nadomestilom za izgubo dohodka. Invalidski
dodatek je odvisen od zavarovalne dobe in se izračuna na podlagi števila let, ko je
oseba prebivala na Švedskem po 16. letu starosti, in preostalega ocenjenega
zavarovalnega obdobja do 64. leta starosti. Za pridobitev celotnega zajamčenega
dodatka mora zavarovalno obdobje znašati najmanj 40 let, v primeru krajšega
zavarovalnega obdobja pa se dodatek zmanjša za 0,025 % za vsako manjkajoče leto
do 40-letne zavarovalne dobe. Polni dodatek znaša 939 EUR mesečno. V primeru
zmanjšanja zmožnosti za delo zaradi bolezni ali druge telesne ali duševne
nezmožnosti za 25 % ali več, švedska zakonodaja zagotavlja nadomestilo za izgubo
dohodka, in sicer nadomestilo za bolezen ali nadomestilo za delovno aktivnost. Do
nadomestila za delovno aktivnost so upravičene osebe, stare od 19 do 29 let, katerih
delna ali popolna izguba zmožnosti za delo traja vsaj 1 leto. Do nadomestila za
bolezen so upravičene osebe, stare od 30 do 64 let, katerih delna ali popolna izguba
zmožnosti za delo je dolgotrajna. Nadomestila so vezana na dohodke, na podlagi
prejetih nadomestil pa lahko zavarovanci tudi uveljavljajo pravico do pokojnine. Pri
izračunu nadomestila za izgubo dohodka se upošteva ocenjeni dohodek (ki se
16
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upošteva za izračun pokojnine), ki ga je upravičenec prejemal v referenčnem obdobju
pred trenutkom, ko je bila njegova delovna zmožnost za obdobje enega leta
zmanjšana za 25 % ali več. Ocenjeni dohodek temelji na povprečni vrednosti treh
najvišjih letnih bruto dohodkov, prejetih v referenčnem obdobju. Dolžina referenčnega
obdobja je odvisna od zavarovalne dobe, in sicer 5 let za starejše od 53 let, 6 let za
osebe, stare od 50 do 52 let, 7 let za osebe, stare od 47 do 49 let, ter 8 let za osebe,
mlajše od 46 let. Polno nadomestilo za izgubo dohodka znaša 64 % ocenjenega
dohodka, najvišje izplačano nadomestilo pa ne sme presegati 1.879 EUR.
Upravičenci do invalidske pokojnine so osebe z zmanjšano delovno sposobnostjo,
stare 19 let ali več, z najmanj enim letom zmanjšane delovne sposobnosti pred
dopolnjenim 65. letom starosti. Poleg tega morajo imeti skoraj ves čas potrebo po
postrežbi druge osebe in pomoči pri vsakdanjih opravilih (brez pomoči niso sposobni
za delo ali študij) ter imeti zaradi invalidnosti visoke dodatne stroške. Tako kot ostali
prejemki za starost (pokojnine), tudi invalidska pokojnina temelji na prejemkih iz
celotne aktivne dobe zavarovanca. Poleg tega je treba upoštevati celoten položaj
invalidne osebe, potrebo po različnih oblikah pomoči in morebitne druge stroške. Na
Švedskem se invalidsko pokojnino lahko izplača po treh stopnjah, in sicer v višini 36
%, 53 % ali 89 % osnovnega zneska. Pri tem najvišja možna invalidska pokojnina
znaša 3.240 EUR.
6. NAVEDBA, KATERI PREDSTAVNIKI PREDLAGATELJA BODO SODELOVALI
PRI DELU DRŽAVNEGA ZBORA IN DELOVNIH TELES
Pri delu Državnega zbora in delovnih teles bo sodeloval državni svetnik Danijel
Kastelic.
II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13,
99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B,
95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20,
189/20 – ZFRO, 51/21, 121/21, 162/21, 196/21 – ZDOsk in 10/22, v nadaljevanju:
ZPIZ-2) se v 32. členu doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Zavarovancem, ki so prejemali nadomestilo plače iz invalidskega zavarovanja, ko so
delali s krajšim delovnim časom od polnega, se pri odmeri pokojninske osnove za čas
prejemanja tega nadomestila upošteva znesek v višini razlike med plačo, ki so jo
prejemali za delo s krajšim delovnim časom od polnega, in plačo, ki bi jo prejemali, če
bi isto delo opravljali s polnim delovnim časom. Plačo, ki bi jo zavarovanci prejemali,
če bi isto delo opravljali s polnim delovnim časom, se določi tako, da se njihova plača,
ki so jo prejemali za delo s krajšim delovnim časom od polnega, sorazmerno
preračuna na plačo s polnim delovnim časom, upoštevajoč obseg krajšega delovnega
časa glede na polni delovni čas. Na enak način se pri odmeri pokojnine upoštevata
nadomestilo plače zaradi dela s krajšim delovnim časom in delna invalidska pokojnina,
ki ju zavarovanci prejemajo po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
veljavnih pred uveljavitvijo ZPIZ-2.«.
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Zavarovancem, ki so zaradi dela s krajšim delovnim časom od polnega prejemali
nadomestilo plače iz invalidskega zavarovanja na podlagi ZPIZ-2 ali nadomestilo plače
zaradi dela s krajšim delovnim časom ali delno invalidsko pokojnino po predpisih o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnih pred uveljavitvijo ZPIZ-2, in ki so
vložili zahtevo za priznanje pravice do pokojnine, o kateri do uveljavitve tega zakona
še ni bilo odločeno, se pokojnina odmeri od pokojninske osnove, ugotovljene skladno
z določbami tega zakona.
Zavarovanci, ki so zaradi dela s krajšim delovnim časom od polnega prejemali
nadomestilo plače iz invalidskega zavarovanja na podlagi ZPIZ-2 ali nadomestilo plače
zaradi dela s krajšim delovnim časom ali delno invalidsko pokojnino po predpisih o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnih pred uveljavitvijo ZPIZ-2, in ki jim
je pokojnina bila odmerjena pred uveljavitvijo tega zakona, lahko vložijo zahtevo za
novo odmero pokojnine.
Zavarovancem iz prejšnjega odstavka, ki vložijo zahtevo za novo odmero pokojnine v
šestih mesecih od uveljavitve tega zakona, pripada novo odmerjena pokojnina od
uveljavitve tega zakona. Če zahtevo vložijo po poteku šestih mesecev od uveljavitve
tega zakona, jim novo odmerjena pokojnina pripada od prvega dne naslednjega
meseca po vložitvi zahteve.
3. člen
Ta zakon začne veljati prvi dan naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV
K 1. členu
Predlog spreminja način določanja pokojninske osnove in posledično višine pokojnine
za invalide, ki so zaradi invalidnosti delali s krajšim delovnim časom od polnega in
hkrati zaradi dela s krajšim delovnim časom prejemali delno nadomestilo (86. člen
ZPIZ-2) ali nadomestilo plače zaradi dela s krajšim delovnim časom oziroma delno
invalidsko pokojnino po prejšnjih predpisih. S tem se bo odpravilo dvojno obdelavo
(dvojno znižanje), do katere prihaja pri določanju njihove pokojnine ob upokojitvi.
Sedanja ureditev namreč učinkuje tako, da dlje kot takšna oseba dela, nižjo pokojnino
ima, saj se omenjeni prejemek všteva v izračun pokojninske osnove na enak način kot
plača, čeprav je že odmerjen v odstotku od preteklih prihodkov. Po novem bi se
pokojninsko osnovo določilo z upoštevanjem zneska, enakega razliki med plačo, ki jo
oseba prejema za krajši delovni čas od polnega, in plačo, ki bi jo prejemala, če bi isto
delo opravljala s polnim delovnim časom. To bo spodbudilo invalide, da dlje časa
vztrajajo na trgu dela oz. ga ne zapuščajo, saj delovna aktivnost ne bo več negativno
vplivala na njihovo pokojnino.
57

Po sedanji ureditvi se višina delnega nadomestila odmeri od invalidske pokojnine, ki bi
zavarovancu pripadala na dan nastanka invalidnosti, in sicer v odstotku, ki ustreza
skrajšanju polnega delovnega časa ter se lahko poveča ali zmanjša glede na različne
okoliščine. Invalidska pokojnina se odmeri od pokojninske osnove, izračunane na enak
način kot pokojninska osnova za odmero starostne pokojnine. Delno nadomestilo tako
ni enako preteklim prejemkom iz dela niti ni enako plači, ki bi jo zavarovanec prejemal,
pač pa se odmeri v določenem (nižjem) odstotku od teh prejemkov, enako kot to velja
za pokojnine. Ob upokojitvi zavarovanca s priznano kategorijo invalidnosti in pravico
do dela s krajšim delovnim časom od polnega, ki je poleg plače prejemal tudi delno
nadomestilo po 86. členu ZPIZ-2, se po enakih pravilih opravi (ponovni) izračun
pokojninske osnove in odmera pokojnine. Pri izračunu pokojninske osnove se
upoštevajo plača, ki jo je prejemal glede na obseg zaposlitve (torej plača za polovični
delovni čas, če je delal polovični delovni čas) in, na podlagi druge alineje prvega
odstavka 32. člena ZPIZ-2, tudi nadomestila plače iz invalidskega zavarovanja, ko je
zavarovanec delal s krajšim delovnim časom od polnega.
Ob upokojitvi se torej pokojninska osnova za odmero pokojnine določi delno na
podlagi plače in delno na podlagi delnega nadomestila (ki pa je že bilo obračunano po
pravilih za odmero pokojnine). Pokojnina se odmeri v določenem deležu od tako
ugotovljene pokojninske osnove. Pri določanju pokojninske osnove za namen
starostne upokojitve zato dejansko pride do dvakratnega nižanja, saj je delno
nadomestilo že odmerjeno na način, kot to velja za odmero pokojnine, nato pa se ta
prejemek obravnava kot nova osnova za določitev pokojnine, ki se ponovno zmanjša.
Posledično ima zavarovanec na koncu nižjo pokojnino, kot če bi samo delal s
polovičnim delovnim časom (v tem primeru bi se pri določitvi pokojninske osnove
opravil preračun plače na polni delovni čas skladno s 33. členom ZPIZ-2), saj se mu
odmeri pokojnina od nižje osnove, kot bi bila v primeru, če ne bi bil prejemnik delnega
nadomestila. Dlje kot takšen zavarovanec dela, bolj se to pozna na njegovi pokojninski
osnovi, ki se niža, in posledično na pokojnini.
Predlagana določba dopolnjuje 32. člen ZPIZ-2 z novim petim odstavkom, v katerem
se na novo ureja način določanja pokojninske osnove v primerih, ko so zavarovanci
prejemali nadomestilo plače iz invalidskega zavarovanja, ko so delali s krajšim
delovnim časom od polnega. Skladno s predlogom se bo za čas prejemanja delnega
nadomestila po 86. členu ZPIZ-2 pri določanju pokojninske osnove namesto delnega
nadomestila upošteval znesek v višini razlike med plačo, ki jo je zavarovanec prejemal
za delo s krajšim delovnim časom od polnega, in plačo, ki bi jo prejemal, če bi isto delo
opravljal s polnim delovnim časom. Obenem je določen način, na katerega se določi
plača, ki bi jo zavarovanci prejemali, če bi isto delo opravljali s polnim delovnim
časom. Obenem je predvideno, da se na enak način določi pokojninska osnova v
primerih, ko je zavarovanec prejemal nadomestilo plače zaradi dela s krajšim delovnim
časom in delno invalidsko pokojnino po predpisih o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, veljavnih pred uveljavitvijo ZPIZ-2.
S predlagano spremembo se bo odpravilo dvakratno nižanje pri določanju pokojninske
osnove zavarovancev, ki so bili upravičeni do delnega nadomestila po 86. členu ZPIZ2. S tem se bo odpravilo nepravičnost, ki sta jo zaznala tako Zagovornik načela
enakosti17 kot Varuh človekovih pravic18 pri obravnavanju predmetne problematike, ter
spodbudilo delovno aktivnost oseb z invalidnostmi, ki imajo neko preostalo delovno
17
18

Gl. npr. Pojasnilo Zagovornika načela enakosti z dne 31. 1. 2022 v zadevi št. 0702-304/2021/6.
Gl. npr. odgovor Varuha človekovih pravic z dne 18. 1. 2022 v zadevi št. 9.2-17/2021-7-RU.
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zmožnost, in njihova čim daljša vključenost na trgu dela. Upoštevano je tudi, da so na
podlagi predpisov, ki so veljali pred uveljavitvijo ZPIZ-2, posamezniki, ki zaradi
invalidnosti niso več (bili) zmožni za delo s polnim delovnim časom, bili za čas do
polnega delovnega časa upravičeni do dohodkov iz invalidskega zavarovanja. Ker gre
za primerljiv položaj oseb, ki zaradi invalidnosti niso več zmožne za delo s polnim
delovnim časom, lahko pa delajo s krajšim delovnim časom od polnega in so na
podlagi tega vključene v zavarovanje, je predvideno, da se pokojninska osnova vsem
določi na enak način.
K 2. členu
V drugem členu je določeno, kako predlagana sprememba vpliva na postopke, v
katerih pred uveljavitvijo tega zakona še ni bilo odločeno o zahtevi za priznanje
pokojnine. Določeno je, da se v teh postopkih o zahtevi za odmero pokojnine odloči
skladno z novo ureditvijo. S tem bodo enako obravnavani vsi zavarovanci, ki so
prejemali nadomestilo plače iz invalidskega zavarovanja na podlagi ZPIZ-2 ali
nadomestilo plače zaradi dela s krajšim delovnim časom oziroma delno invalidsko
pokojnino po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnih pred
uveljavitvijo ZPIZ-2.
V drugem odstavku predlog omogoča, da zavarovanci, o katerih zahtevi za priznanje
pokojnine je bilo pred uveljavitvijo tega zakona že odločeno in so zaradi dela s krajšim
delovnim časom od polnega prejemali nadomestilo plače iz invalidskega zavarovanja
na podlagi ZPIZ-2 ali nadomestilo plače zaradi dela s krajšim delovnim časom ali
delno invalidsko pokojnino po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
veljavnih pred uveljavitvijo ZPIZ-2, zahtevajo novo odmero pokojnine. Pri tem je
upoštevano, da gre za primerljiv položaj, ki zahteva enako obravnavanje. S tem se
vzpostavlja pravno podlago za novo odmero pokojnin zavarovancem, ki so zaradi dela
s krajšim delovnim časom od polnega prejemali nadomestilo plače iz invalidskega
zavarovanja na podlagi ZPIZ-2 ali nadomestilo plače zaradi dela s krajšim delovnim
časom ali delno invalidsko pokojnino po predpisih o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, veljavnih pred uveljavitvijo ZPIZ-2, saj so v primerljivem položaju, in sicer
zato, ker so zaradi invalidnosti delali s krajšim delovnim časom od polnega, obenem
pa so za preostali delovni čas prejemali nadomestilo plače ali drug prejemek na
podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
V tretjem odstavku je določeno, da tistim zavarovancem, ki vložijo zahtevo za novo
odmero pokojnine v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona, pripada novo
odmerjena pokojnina od uveljavitve tega zakona. Če zahtevo vložijo po poteku šestih
mesecev, pa jim novo odmerjena pokojnina pripada od prvega dne naslednjega
meseca po vložitvi zahteve. Taka rešitev ureditvi v ZPIZ-2 ni tuja, saj jo je predvidel
tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 29/22; ZPIZ-2M).19
K 3. členu
Člen določa začetek veljavnosti zakona. Zaradi načina izplačevanja pokojnin, ki se
izplačujejo mesečno za koledarski mesec, je iz praktičnih razlogov pri izvajanju zakona
predvideno, da zakon začne veljati prvi dan naslednjega meseca po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
19

Uradni list RS, št. 29/22 z dne 4. 3. 2022.
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III. BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA
32. člen
(upoštevanje nadomestil)
(1) Za izračun pokojninske osnove se štejejo tudi:
- nadomestila plače, izplačana po predpisih o delovnih razmerjih in predpisih o
urejanju trga dela;
- nadomestila plače iz invalidskega zavarovanja, ki jih je zavarovanec prejel
zaradi dela na drugem delovnem mestu, nadomestila plače za čas poklicne
rehabilitacije iz drugega odstavka 80. člena tega zakona in nadomestila plače iz
invalidskega zavarovanja, ko je zavarovanec delal s krajšim delovnim časom od
polnega, če je bil v času uživanja navedenih pravic obvezno zavarovan;
- nadomestila plače za čas začasne zadržanosti z dela po predpisih o
zdravstvenem zavarovanju in po predpisih o delovnih razmerjih oziroma po
predpisih o urejanju trga dela, po predpisih o starševskem dopustu in
nadomestila za čas poklicne rehabilitacije po prvem in tretjem odstavku 80.
člena tega zakona.
(2) Zavarovancem iz tretje alineje prejšnjega odstavka se za čas prejemanja
nadomestila za izračun pokojninske osnove upošteva plača oziroma osnova, od katere
so bili plačani prispevki iz koledarskega leta pred začetkom prejemanja nadomestila.
(3) Kadar se v plačo za izračun pokojninske osnove všteva plača iz preteklega leta, se
ta plača valorizira z istim valorizacijskim količnikom, kot bi se plača, ki je bila podlaga
za izračun osnove za odmero nadomestila.
(4) Zavarovancu iz prvega odstavka tega člena, ki v koledarskem letu pred začetkom
prejemanja nadomestila plače ni imel plače ali nadomestila plače iz invalidskega
zavarovanja, se za izračun pokojninske osnove upošteva plača iz tekočega leta.
***
Državni svet na podlagi 95. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS,
št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20) pooblašča državnega svetnika
Danijela Kastelica za predstavnika Državnega sveta na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles pri obravnavi predloga zakona.
Državni svet dodatno pooblašča državnega svetnika Danijela Kastelica za morebitna
usklajevanja v zvezi z vsebino predloga zakona v okviru zakonodajnega postopka.«
Predlog zakonodajne iniciative je bil SPREJET (prisotnih 34 državnih svetnic in
svetnikov, 27 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca je dodatno pojasnil, da je bilo ob ponovnem
pregledu predlagane zakonodajne iniciative ugotovljeno, da bi bilo v njenem naslovu
nomotehnično bolj ustrezno uporabiti izraz »dopolnitev« in ne »sprememba«.
Napovedal je, da bo Služba Državnega sveta navedeno ugotovitev upoštevala pri
pripravi končne verzije zakonodajne iniciative, čemur ni nasprotoval nihče od državnih
svetnic in svetnikov.
S tem je bila 6. točka dnevnega reda zaključena.
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***
7. točka dnevnega reda:
 Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti in začasno
zadržanje 42. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
(Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo)
Pobudo državnega svetnika Mitje Gorenščka za sprejem zahteve so državne svetnice
in svetniki prejeli po elektronski pošti 6. 4. 2022.
Predlog zahteve je obravnavala Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in
invalide. Poročilo komisije k predlogu zahteve so državne svetnice in svetniki prejeli po
elektronski pošti 12. 4. 2022.
Predlog zahteve Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prav tako prejeli
12. 4. 2022 po elektronski pošti.
Stališče Interesne skupine delodajalcev do predloga zahteve so državne svetnice in
svetniki prejeli 13. 4. 2022.
Vsebino zahteve in poročilo pristojne Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo je
predstavil pobudnik za sprejem zahteve za oceno ustavnosti in začasno zadržanje
42. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev državni svetnik
Mitja Gorenšček.
V imenu Interesne skupine delodajalcev je razpravljal državni svetnik Igor Antauer.
Razpravljal je državni svetnik Ladislav Rožič.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog zahteve
Državnega sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 50. seji 13. 4. 2022, na podlagi tretje alineje
prvega odstavka 23.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 23/20 in 92/21), sprejel
ZAHTEVO
- za začetek postopka za oceno ustavnosti 42. člena Zakona o zaposlovanju,
samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno
besedilo),
- za začasno zadržanje 42. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu
tujcev (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo),
- za absolutno prednostno obravnavo.
Obrazložitev:
I. Izpodbijana ureditev in razlogi neskladnosti izpodbijane določbe z Ustavo
Republike Slovenije
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Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 91/21 –
uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZZSDT) v 42. členu določa, da je
delodajalcu, tujemu delodajalcu ali naročniku dela prepovedano zaposlovanje in delo
tujcev oziroma izvajanje storitev, če mu je bila pravnomočno izrečena globa po
določbah, ki so navedene v tem členu. Tako npr. prvi odstavek 42. člena ZZSDT v
osmih točkah zajema globe, izrečene po 52. ali 58. členu ZZSDT, po 21. členu Zakona
o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14, 47/15 –
ZZSDT, 43/19 in 121/21 – ZJN-3B, v nadaljevanju: ZPDZC-1), po prvi, drugi ali tretji
alineji prvega odstavka 23. člena ZPDZC-1; po 54., 55., 59. ali 65. členu ZZSDT; po
1., 3., 8., 9., 12., 23., 27., 29. ali 31. točki prvega odstavka oziroma po drugem ali
tretjem odstavku 217. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13,
78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS,
81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US in 15/22, v
nadaljevanju: ZDR-1), po 14., 17., 19., 24., 25., 26. ali 28. točki prvega odstavka 217.
člena ZDR-1 ali po 8., 9., 11., 13., 15. ali 16. točki prvega odstavka oziroma po
drugem ali tretjem odstavku 217.a člena ZDR-1; po peti alineji prvega odstavka 23.
člena ZPDZC-1; po 1., 18. in 19. točki prvega odstavka 76. člena Zakona o varnosti in
zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11; v nadaljnjem besedilu: ZVZD-1); po 8., 11.,
29. in 34. točki prvega odstavka 76. člena ZVZD-1; po 179. členu Zakona o urejanju
trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 –
ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21 in
172/21 – ZODPol-G, v nadaljevanju: ZUTD). V navedenih določbah so predpisane
globe za zelo raznolike kršitve na področju dela in zaposlovanja, pri tem pa
posamezne določbe opredeljujejo več različnih kršitev.
Določbe 42. člena ZZSDT vodijo v nerazumno in nesorazmerno prepoved
zaposlovanja tujcev, pri čemer posegajo v svobodo dela (49. člen Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47,
68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 –
UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a, v nadaljevanju:
Ustava)) in pravico do svobodne gospodarske pobude (74. člen Ustave). 42. člen
ZZSDT nadalje ni v skladu z 2. členom Ustave, saj ne zagotavlja zadostne jasnosti in
določnosti, ki je nujna pri predpisovanju kršitev in njihovih posledic. Skladno z drugim
odstavkom 15. člena Ustave je z zakonom mogoče predpisati način uresničevanja
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kadar tako določa Ustava, ali če je to nujno
zaradi same narave posamezne pravice ali svoboščine. Izpodbijana določba zaradi
številnih vplivov prestopa mejo dopustnega določanja načina uresničevanja pravice in
pomeni nedopusten poseg vanjo. Ker posledice pravnomočno izrečene globe
delodajalcu učinkujejo tudi zoper delavce, ki niso kršitelji, izpodbijana ureditev ni
skladna s 25. členom Ustave. Prepoved diskriminacije, ki izhaja iz 14. člena Ustave, je
ena od temeljnih zahtev, ki jih mora spoštovati tudi delovno pravo. O dostopnosti
delovnega mesta pod enakimi pogoji vsakomur kot enem izmed vidikov tega načela pa
posebej govori tretji odstavek 49. člena Ustave. Izpodbijani 42. člen ZZSDT krši ti dve
načeli, saj nima enakih posledic za vse tujce, ki v Republiki Sloveniji ne uživajo pravice
do prostega dostopa na slovenski trg dela oziroma v Republiki Sloveniji ne prebivajo
na podlagi enotnega dovoljenja, izdanega na podlagi soglasja za zaposlitev,
samozaposlitev ali delo.
Delodajalci morajo v celoti spoštovati svoje obveznosti iz delovnopravne zakonodaje,
vključno s kolektivnimi pogodbami, ki jih zavezujejo, in delovni proces organizirati
skladno z veljavnimi predpisi. Pri tem je pomembno, da vodijo vse z zakonom
predpisane evidence, delavcem zagotavljajo zadostno količino dnevnega in
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tedenskega počitka, ustrezno razporejajo nadurno delo in ga ustrezno plačujejo itd.
Poskrbeti morajo tudi za pravilno izvajanje postopkov odpovedi pogodbe o zaposlitvi in
disciplinskih postopkov, ustrezno in redno izplačevanje plač in prispevkov itd. V
zadnjem času se je povečalo število sankcij, ki jih je izrekel Inšpektorat za delo
Republike Slovenije (v nadaljevanju: IRSD) zaradi kršitev na delovnem mestu in pri
zaposlovanju, kršitev varnosti in zdravja pri delu, kršitev delovne zakonodaje itd. V
primerih, ko IRSD ugotovi kršitev predpisov na področju dela in zaposlovanja, kršitelju
izreče globo. Če kršitev izpolnjuje zakonske znake kaznivega dejanja kršitve temeljnih
pravic delavcev po 196. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 –
uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21 in
186/21, v nadaljevanju: KZ-1), IRSD ne odloča o prekršku, temveč vloži kazensko
ovadbo. Poleg odgovorne osebe delodajalca je lahko za to kaznivo dejanje skladno z
Zakonom o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/04 –
uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 57/12, v nadaljevanju: ZOPOKD) obsojen tudi
delodajalec kot pravna oseba, in sicer na denarno kazen ali odvzem premoženja.20
Čeprav globe, ki jih IRSD naloži gospodarskim subjektom in njihovim odgovornim
osebam, na splošno niso visoke, lahko odločitve IRSD, skupaj z globami, vplivajo tudi
na druga področja poslovanja in imajo škodljive posledice, ki niso le finančne narave.
Ne gre spregledati tudi pomena tega področja, ki izhaja iz številčnosti zadev, saj je bilo
2021 izdanih 22.561 delovnih dovoljenj za tujce, veljavnih pa je bilo 45.654 dovoljenj.
Iz strukture veljavnih delovnih dovoljenj za zaposlitev tujcev po območnih službah v
obdobju od 2005 do 2022 izhaja, da jih je bilo izdanih največ v Ljubljani 54,48 %,
medtem ko so ostale regije močno v ozadju (najmanj, 1 % v Trbovljah, 1,05 % v
Murski Soboti, 2,56 % v Kopru itd.). Po dejavnostih za isto obdobje izhaja, da je največ
tujcev delalo v gradbeništvu (21,73 %), medtem ko je v gostinstvu delalo le 1,86 %
tujcev. Na območjih regij z manjšim številom izdanih delovnih dovoljenj v kombinaciji s
posameznim področjem ima lahko prepoved zaposlovanja tujcev zelo velik vpliv na
razvoj ali obratno - nazadovanje same dejavnosti.
Pravnomočne odločbe IRSD o prekršku ne pomenijo samo globe za kršitelja, ampak
vplivajo tudi na možnost sodelovanja v postopkih javnega naročanja, saj mora,
skladno četrtim odstavkom 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.
91/15, 14/18, 121/21 in 10/22, v nadaljevanju: ZJN-3), naročnik iz postopka javnega
naročanja izključiti gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za
oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice
EU ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo,
delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub
obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za katero
mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa
za prekršek. V primeru, če se obstoj izključitvenega razloga ugotovi po sklenitvi
pogodbe, to, skladno s 67.a členom ZJN-3, povzroči razvezo pogodbe. S sklepom št.
U-I-180/19-17 z dne 7. 11. 2019 je Ustavno sodišče za čas do končne odločitve o
sprejeti pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti začasno zadržalo izvrševanje
točke c) drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 67.a člena ZJN-3 in točke b)
četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 ter določilo način uporabe točke b) četrtega
odstavka 75. člena ZJN-3. Skladno s tem lahko gospodarski subjekti naročnikom
predložijo dokazila, da so sprejeli zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokažejo svojo
zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev (npr. plačilo ali zaveza plačati
20

Skladno z drugim odstavkom 14. člena ZOPOKD se odvzem premoženja sme izreči za kazniva dejanja, za
katera je predpisana kazen pet let zapora, ali hujša kazen.
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nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kršitvami, aktivno sodelovanje s
preiskovalnimi organi za popolno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje
konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev
nadaljnjih kršitev). Na podlagi teh sprejme naročnik odločitev o (ne)izključitvi
ponudnika.
Omejitve so predvidene tudi v postopkih pridobivanja delovnih dovoljenj za tujce in
posledično za zaposlovanje tujcev, prav tako pa lahko pravnomočna odločba IRSD o
prekršku delodajalca vpliva na že izdana dovoljenja. ZZSDT namreč v 38. členu
določa primere, v katerih Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju:
ZRSZ) v času veljavnosti enotnega dovoljenja ali modre karte EU umakne soglasje (ki
je pogoj za pridobitev enotnega dovoljenja za prebivanje in delo ter modre karte EU).
Gre za primere, če je bila delodajalcu v zvezi z delom tujca, ki ima takšno dovoljenje,
pravnomočno izrečena globa za kršitve, kot so npr. omogočanje dela, za katerega ni
bilo podano soglasje ali izdano dovoljenje za sezonsko delo, omogočanje opravljanja
dela v nasprotju s pogoji in elementi zaposlitve, navedenimi v vlogi za izdajo tega
dovoljenja, omogočanje dela brez sklenitve pogodbe o zaposlitvi, itd. Poleg tega
ZZSDT v 42. členu prepoveduje zaposlovanje, samozaposlitev in delo tujcev v
primerih, ko je delodajalcem IRSD izrekel globo po določbah, navedenih v prvem
odstavku 42. člena ZZSDT, ali v primerih pravnomočne obsodbe za kazniva dejanja,
navedena v tretjem in četrtem odstavku 42. člena ZZSDT. Trajanje te prepovedi, ki je
določena v 42. členu ZZSDT, znaša od enega do petih let od pravnomočnosti odločbe
ali sodbe. ZRSZ skladno s četrtim odstavkom 12. člena ZZSDT ne poda soglasja k
enotnemu dovoljenju, modri karti EU ali pisni odobritvi ali pa zavrne izdajo ali
podaljšanje dovoljenja za sezonsko delo, če je delodajalcu, tujemu delodajalcu,
naročniku dela ali tujcu prepovedano zaposlovanje, samozaposlovanje ali delo na
podlagi 42. člena ZZSDT.
Nadalje ZUTD vsebuje določbo, ki delodajalcem, ki opravljajo dejavnost posredovanja
dela drugemu uporabniku (t. i. agencije za posredovanje dela), kot pogoj za
opravljanje dejavnosti določa, da jim v zadnjih dveh letih ni bila pravnomočno izrečena
globa zaradi kršitve predpisov, ki urejajo delovna razmerja, zaposlovanje in delo
tujcev, varnost in zdravje pri delu, zaposlovanje na črno ter trg dela (prva alineja
prvega odstavka 164. člena ZUTD).
Pravnomočna odločba IRSD o prekršku omejuje tudi možnost ustanavljanja (novih)
gospodarskih družb ali vstopa v lastniško strukturo (pridobitve statusa družbenika), saj
v skladu z 10.a členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15,
15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21, v nadaljevanju: ZGD-1) ne more
biti ustanovitelj, družbenik ali podjetnik oseba, ki ji je bila v zadnjih treh letih vsaj
dvakrat izrečena globa zaradi kršitev v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v
zvezi z zaposlovanjem na črno (četrta točka prvega odstavka 10.a člena ZGD-1).
Ustanovitelj, družbenik ali podjetnik prav tako ne more biti oseba, ki je bila
pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper
gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper
premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, zoper človekovo zdravje ter
zoper splošno varnost ljudi in premoženja (prva točka prvega odstavka 10.a člena
ZGD-1). Poleg tega oseba, ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja
zoper delovno razmerje in socialno varnost, ne sme biti član organa vodenja ali
nadzora družbe v obdobju petih let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani
zaporni kazni (druga alineja drugega odstavka 255. člena ZGD-1).
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Na podlagi drugega odstavka 15. člena in drugega odstavka 74. člena Ustave ima
zakonodajalec pooblastilo, da uredi način uresničevanja pravice do svobodne
gospodarske pobude tudi, ko gre za opravljanje gospodarske dejavnosti (gl. npr.
odločbo št. U-I-189/10). Svobodna gospodarska pobuda je povezana tudi s svobodo
dela iz 49. člena Ustave. Prva naslavlja gospodarske subjekte, druga pa posameznika,
ki opravlja določeno delo. Drugi stavek drugega odstavka 74. člena Ustave
prepoveduje izvajanje gospodarske dejavnosti v nasprotju z javno koristjo. Gre za
ustavno pooblastilo zakonodajalcu, da sme pravico do svobodne gospodarske pobude
omejiti, kadar to zahteva javna korist. Urejanje načina uresničevanja pravice do
svobodne gospodarske pobude lahko preraste tudi v njeno omejitev in s tem v poseg v
pravico, zato mora pri zakonskem opredeljevanju vsebine in obsega pravice
zakonodajalec opraviti tehtanje pravic in interesov, ki prihajajo v kolizijo.
Predlagatelj je v obrazložitvi k 42. členu predloga ZZSDT (EPA 426-VII)21 in uvodnem
besedilu navajal, da naj bi bila dolžina prepovedi opredeljena glede na najtežje kršitve,
za katere se izreka globa v skladu z določbami tega zakona, zakona, ki ureja
preprečevanje dela in zaposlovanja na črno ter zakona, ki ureja delovna razmerja,
prepoved pa naj se ne bi nanašala na tujce, ki imajo prost dostop na slovenski trg
dela, ter tujce, ki imajo enotno dovoljenje izdano na podlagi soglasja za zaposlitev,
samozaposlitev ali delo oziroma imajo veljavno osebno delovno dovoljenje. Ureditev iz
42. člena ZZSDT je sledila ureditvi iz zakona, ki je pred njim urejal to področje, t. j.
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 26/11, 21/13 – ZUTD-A,
100/13 – ZUTD-C in 47/15 – ZZSDT, v nadaljevanju: ZZDT-1). Kot je možno ugotoviti
iz predloga ZZDT-1 (EPA 1505-V)22, so sindikalne organizacije, nadzorni organi in
ZRSZ opozarjali na zlorabe in kršitve delovnopravne zakonodaje. Z namenom
preprečevanja teh zlorab je Vlada že 2009 sprejela Uredbo o omejitvah in prepovedih
zaposlovanja in dela tujcev (Uradni list RS, št. 44/2009). Namen ZZDT-1 naj bi bil, da
prepreči zlorabe, ki so se pojavljale, pri čemer naj bi bil bolj strukturiran ter s tem bolj
jasen in pregleden od svojega predhodnika.
Prepovedi iz 42. člena ZZSDT zajemajo tako kršitve delovnopravne zakonodaje kot
tudi zakonodaje s področja prepovedi dela in zaposlovanja na črno ter zaposlovanja in
dela tujcev. Kot posledica pravnomočno izrečene globe je delodajalcu, tujemu
delodajalcu ali naročniku dela onemogočeno zaposlovanje in delo tujcev, ki velja od
enega do petih let. Besedilo 42. člena ZZSDT je oblikovano na tak način, da ureditev
ni pregledna in sistematična, kar je posebej očitno v prvem odstavku. Prav tako ni
možno ugotoviti korelacije med dolžino prepovedi zaposlovanja in izrečeno globo ali
pa po katerih kriterijih je bilo za posamezne prekrške določeno trajanje prepovedi.
Globe, za katere je določena prepoved v trajanju enega leta, se namreč gibljejo med
150 evri in 40.000 evri (za delodajalca, tujega delodajalca ali naročnika dela), globe,
za katere je določena prepoved dveh let, pa med 450 evri in 75.000 evri, pri čemer so
zajeti prekrški, ki so po svoji naravi zelo raznoliki, včasih pa so prekrški, za katere je
sicer predpisana globa v isti določbi in v enaki višini, razdeljeni tako, da za ene velja
prepoved enega leta, za druge pa prepoved dveh let (gl. npr. tretjo in četrto točko
prvega odstavka 42. člena ZZSDT in v zvezi s tem prvi odstavek 217. člena ZDR-1).
21

Dostopno prek spletne strani Državnega zbora https://www.dzrs.si/wps/portal/Home/zakonodaja/izbran/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3d
LQwCQ7z9g7w8nAwsnMz1w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHGpHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAAXcoa4!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?uid=C1257A700
03EE5D7C1257E6D002DEC21&db=spr_zak&mandat=VIII
22
Poročevalec Državnega zbora, št. 196, z dne 4. 1. 2011
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Glede na to, da omenjene razlike v času zakonodajnega postopka niso bile
pojasnjene, je edini možni zaključek, da pri zakonskem opredeljevanju zgoraj
omenjene vsebine zakonodajalec ni razumno opravil tehtanja pravic in interesov, ki
prihajajo v kolizijo. Prav tako ni najti razumne in stvarne podlage za tako različno
obravnavanje primerljivih položajev. Iz zakonodajnega gradiva ne izhaja, da bi bila
izdelana analiza dejanskega stanja oziroma analiza števila primerov, zaradi katerih so
bili določeni dejanski stani oz. kršitve sploh vključene v 42. člen ZZSDT, in na podlagi
česa je bilo določeno trajanje prepovedi glede na relevantne kršitve. V tej zvezi tako
na primer ni najti razlogov, zakaj je za prekrške po 1., 3., 8., 9., 12., 23., 27., 29., 31.
točki prvega odstavka 217. člena ZDR-1 določena prepoved dveh let, za prekrške po
14., 17., 19., 24., 25., 26., 28. točki prvega odstavka 217. člena ZDR-1 prepoved
enega leta, ostali prekrški, t. j. prekrški po 2., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 13., 15., 16., 18.,
20., 21., 22., in 30. točki prvega odstavka 217. člena ZDR-1 pa niso zajeti, četudi je za
vse prekrške iz prvega odstavka 217. člena ZDR-1 predpisana globa v enakem
razponu. Podobno velja za prekrške po 217.a členu ZDR-1. Prav tako ni jasno, čemu
je bil iz okvira prepovedi zaposlovanja izpuščen 217.c člen ZDR-1, ki ima enak razpon
glob kot 217.a člen ZDR-1. Ob tem velja izpostaviti, da je naslovnik določbe 217.c
člena ZDR-1 uporabnik napotenih delavcev, pri katerem slednji dejansko opravljajo
delo.
Zlorabe, ki so bile v uvodu predloga ZZDT-1 (EPA 1505 – V)23 navedene kot razlog za
uvedbo prepovedi zaposlovanja, niso neposredno povezane s sankcioniranimi
prepovedmi iz 42. člena ZZSDT. Poleg tega prekrški, kot so npr. odreditev dela prek
polnega delovnega časa v nasprotju z zakonom, ne-zagotavljanje odmora med
delovnim časom in predpisanih počitkov, ne predstavljajo zlorabe niti v njenem
osnovnem pomenu24 niti niso navedeni ali vsaj vsebinsko podobni zlorabam,
navedenim v uvodu predloga ZZDT-1 (EPA 1505 – V). Da je tako, kažejo tudi letna
poročila o delu IRSD. Slednji je v letnem poročilu za leto 2020 predstavil predlog, da bi
bilo treba v prvi odstavek 42. člena ZZSDT, ki ureja prepoved zaposlovanja,
samozaposlovanja in dela tujcev, vključiti tudi pravnomočne globe zaradi kršitev 177.
in 178. člena ter 179. člena ZUTD ali pa vsaj 4. alineje prvega odstavka 178. člena ter
23

Zlorabe, na katere so opozarjali, so bile:
- neustrezne nastanitve tujcev in oderuške najemnine za nastanitvene prostore;
- množično ustanavljanje družb z omejeno odgovornostjo prek pooblaščencev v Sloveniji, medtem ko so bili
ustanovitelji tuje fizične osebe v svoji državi. Na podlagi ustanovljene d. o. o. so tujci pridobili dve delovni
dovoljenji, eno za zastopnika d. o. o. in drugo za njegovega večinskega lastnika; na ta način so pridobili dve
dovoljenji za prebivanje v Republiki Sloveniji. Ker namen tujcev ni bil opravljanje dejavnosti v Sloveniji, so po
pridobitvi dovoljenj za prebivanje odšli v druge države schengenskega območja, njihovi pooblaščenci pa so d. o. o.
zaprli;
- pridobivanje večjega števila delovnih dovoljenj »na zalogo«, ko so delodajalci zadrževali tujce v njihovih
državah z vlogami za izdajo dovoljenja za prebivanje do pridobitve morebitnega novega posla. Na ta način sta se
povečevala število nerealiziranih delovnih dovoljenj in izkoriščenost kvote delovnih dovoljenj;
- onemogočanje tujcev z najmanj poklicno izobrazbo, da dosežejo dveletno zaposlitev pri istem delodajalcu in s
tem možnost pridobitve osebnega delovnega dovoljenja z veljavnostjo treh let ... Vlada RS je 2009 na podlagi
opozoril iz drugih držav EU o zlorabah slovenskih dovoljenj za prebivanje (izdanih na podlagi delovnih dovoljenj)
nemudoma sprejela Uredbo o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev (Uradni list RS, št. 44/2009 z
dne 12. 6. 2009). Tujci so namreč pridobivali slovenska dovoljenja z namenom vstopa v schengensko območje in
nelegalnega prebivanja in dela v drugih državah EU.
24
Dejanski stan zlorabe vsebuje tri prvine: i) nosilec pravice izhaja iz pravno dopustnega abstraktnega
upravičenja, ki ga konkretizira in materializira tako, da njegovo ravnanje presega meje upravičenja; ii) gre za
konflikt dveh pravic (ena izmed pravic onemogoča drugo), ki se med seboj ne izključujeta, a je ena izvrševana
tako, da onemogoča uresničevanje druge (subjekt izhaja iz abstraktnega upravičenja, a ga izvršuje tako, da posega
v pravico ki pripada tudi drugemu); in iii) določena je prepoved oz. opredelitev, kdaj in zakaj je bila določena
pravica zlorabljena (ravnanje osebe ne sme presegati meje, ki v kakovostno enakemu obsegu tudi drugemu
dopušča pripadajočo pravico).
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179. člena ZUTD, ki se nanašata na opravljanje dejavnosti brez vpisa v register ali
evidenco oziroma na sprejemanje delavcev na delo s strani uporabnika v nasprotju s
predpisi; vse z namenom preprečevanja zlorab določb ZUTD, saj inšpektorji v praksi
pogosto ugotavljajo, da delodajalci pod krinko sklenjenih pogodb o poslovnem
sodelovanju posredujejo delavce (med njimi tudi tujce), dejanska razmerja pa imajo
vse znake zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku. Ob tem velja izpostaviti,
da je z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju,
samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 57/21, v nadaljevanju: ZZSDT-C)
v prvi odstavek 42. člena ZZSDT bil vključen prekršek iz 179. člena ZUTD.
Delodajalci se srečujejo s pomanjkanjem razpoložljive delovne sile na trgu dela, in
sicer predvsem v dejavnostih gradbeništva, prometa, gostinstva in turizma ter
kovinarski dejavnosti. Kot izhaja iz poročila Urada Republike Slovenije za
makroekonomske analize in razvoj (UMAR), velik delež podjetij poroča, da je
pomanjkanje kadrov dejavnik omejevanja njihove aktivnosti. Podjetja, ki jih je
kadrovsko pomanjkanje prizadelo, se soočajo tudi z daljšimi postopki iskanja ustreznih
kandidatov, nezasedenimi prostimi delovnimi mesti, iskanjem delavcev v tujini,
povečanim obsegom dela že zaposlenih delavcev in zavračanjem naročil. 25 Glede na
navedeno so prisiljeni v zaposlovanje tujcev, pri čemer se dostikrat soočajo s prikritim
nezakonitim zagotavljanjem dela delavcev uporabniku. Na trgu se namreč pojavljajo
subjekti, ki v tretjih državah novačijo delavce, zanje pridobijo dovoljenja za zaposlitev
tujcev in z njimi sklenejo pogodbe o zaposlitvi, nato pa na nezakonit način izvajajo
»storitve« pri delodajalcih, ki imajo težave s pridobivanjem delavcev. Na ta način
poteka zagotavljanje dela delavcev v nasprotju z določbami ZUDT. Iz poročila IRSD
izhaja, da inšpektorji s strani ZRSZ prejemajo pobude za nadzor kršitev 7. člena
ZZSDT ter da težavo pri dokazovanju kršitev predstavlja okoliščina, da je pri
delodajalcih, ki nezakonito posredujejo delavce uporabnikom, težko ugotoviti, kje
delavci pravzaprav opravljajo delo. Še večje težave pri dokazovanju nepravilnosti se
pojavljajo pri delodajalcih, ki zaposlujejo tuje delavce, nato pa jih posredujejo na delo v
druge države članice Evropske unije. Nekateri od teh so pri Ministrstvu za delo,
družino,socialne zadeve in enake možnosti vpisani v register agencij za zagotavljanja
dela, ker pa delavcev iz tretjih držav z dovoljenji za zaposlitev ne smejo posredovati
uporabnikom, slednji pri uporabnikih navidezno opravljajo »storitvene dejavnosti«, ki
jih imajo agencije za posredovanje dela registrirane poleg glavne dejavnosti. Pri
dokazovanju kršitev se tako kot pomembna ovira pokaže okoliščina, da imajo agencije
za posredovanje dela poleg glavne dejavnosti, t. j. posredovanje dela delavcev
uporabniku, registrirane tudi druge dejavnosti. Inšpektorji IRSD v okviru opravljenih
nadzorov ugotavljajo tudi kršitve glede zaposlovanja tujcev iz tretjih držav na ustrezna
delovna mesta. Delodajalci namreč navedejo, da bodo tuji delavci dela opravljali na
enem od deficitarnih delovnih mest, nato pa ti delavci opravljajo druga dela ali jih
delodajalci celo nezakonito posredujejo na delo k drugim delodajalcem - uporabnikom.
Sicer pa je pri nadzoru dela teh tujcev na terenu težko pridobiti informativni list, saj
delavci največkrat sploh niso seznanjeni, da ga potrebujejo. Vse postopke v zvezi z
njihovo zaposlitvijo namreč vodijo delodajalci, pogodbo o zaposlitvi z njimi pa sklenejo
v slovenščini, ki je tujci iz tretjih držav praviloma ne razumejo. Izrek globe – če ne
predloži informativnega lista ali če opravlja delo, za katerega v postopku izdaje ali
podaljšanja enotnega dovoljenja oziroma modre karte EU ali izdaje pisne odobritve ni
bilo podano soglasje oziroma za katerega mu ni bilo izdano dovoljenje za sezonsko
25

Ekonomski izzivi 2019, Soočanje s pomanjkanjem delovne sile, dostopno na
https://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/konference/2019/N_EI_analiza_2019_pomanjkanje_delovne_sile.
pdf
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delo (četrti odstavek 7. člena) – pa zakon predvideva tudi za delavca tujca. Inšpektorji
tudi opozarjajo, da tuji gospodarski subjekti, ki opravljajo delo v Sloveniji, pogosto na
kraju opravljanja dela nimajo delovnopravne dokumentacije in da ta praviloma ni
prevedena v slovenščino, naknadno pridobivanje dokumentacije pa je težavno. Leta
2020 so inšpektorji IRSD na posameznih območjih v državi opazili porast primerov v
zvezi z »višanjem« dohodkov delavcev, in sicer zaradi združitve družine, pri čemer
delavcem pred vložitvijo vloge za združitev družine zvišajo plačo ali pa izplačajo
kilometrino in druge dodatke z namenom, da bi prikazali višje dohodke v določenem
časovnem obdobju zaradi dokazovanja višine dohodkov v zvezi z izpolnjevanjem
pogojev za združitev družine. Po preteku obdobja, ko delavec pridobi navedene
pravice, delodajalec dohodke ponovno zniža na običajno raven.26
Inšpektorji IRSD so v primerjavi z 2019, ko je bilo ugotovljenih 49 kršitev ZZSDT, v
2020 ugotovili 40 kršitev. Največ kršitev, in sicer 30, je bilo ugotovljenih zaradi
nespoštovanja določbe četrtega odstavka 7. člena ZZSDT, in sicer ker so delodajalci
omogočali, da so tujci opravljali drugo delo kot tisto, za katerega je bilo v postopku
izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja oziroma modre karte EU ali izdaje pisne
odobritve dano soglasje ali za katerega je bilo izdano dovoljenje za sezonsko delo, v
dveh primerih pa je bila ugotovljena kršitev petega odstavka 7. člena ZZSDT, po
katerem lahko delodajalec, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev
uporabniku, v okviru opravljanja te dejavnosti sklepa pogodbe o zaposlitvi samo s tujci,
ki v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi modre karte EU, s tujci, za katere je bilo v
postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja oziroma izdaje pisne odobritve
podano soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo, ter s tujci, ki imajo v skladu z
ZZSDT prost dostop na trg dela. Kršitve določb 36. člena ZZSDT, ki opredeljujejo
izvajanje kratkotrajnih storitev izvajalcev iz tretjih držav, so bile ugotovljene v petih
primerih.
Iz opisa kršitev oziroma zlorab, kot jih v poročilu navaja IRSD, izhaja, da gre za
kršitve, ki so verjetno prisotne tudi pri slovenskih delavcih, npr. da se v nasprotju s
predpisi razporedi delovni čas, uvede oziroma odredi delo prek polnega delovnega
časa, delavcu ne zagotovi odmora med delovnim časom, počitka med zaporednima
delovnima dnevoma in tedenskega počitka. Pri teh gre za neposredne kršitve
zakonodaje, ne pa zlorabe, ko gre za navidezno pravilno izvrševanje pravice. Te
kršitve so sankcionirane kot prekrški, a tudi obremenjene z dodatnimi posledicami, ki
niso razumno (vsebinsko-stvarno) povezane z naravo dotične kršitve. Test
»nerazumne ureditve« je namreč treba razumeti v smislu »nestvarne«, torej s
predmetom zakonskega urejanja nepovezane ali »stvari tuje« ureditve. Ta na videz
malo pomembna finesa lahko pomeni pomembno razliko v strogosti uporabljenega
kriterija oziroma »testa«: neka zakonska ureditev lahko sicer prestane test
»razumnosti« v tem ožjem smislu (ni nesmiselna – prepoved zaposlovanja ima nek
smisel), ne pa tudi testa »stvarnosti« (tisti njen smisel ni v nikakršni razumni povezavi
s stvarjo, ki se ureja, s predmetom urejanja, ampak je s tako ureditvijo uvedeno
razlikovanje prav zaradi njegove »nestvarnosti« ali »tujosti« treba označiti kot
samovoljno in zato nedopustno).27
V prvem odstavku 42. člena ZZSDT navedene kršitve so toliko bolj izstopajoče v
turističnem in gostinskem sektorju, v katerega je Republika Slovenija izrazito

26
27

https://www.iusinfo.si/Priloge/PRIPDZ/PRIPDZ101E1994VIIIN3_7_1.PDF
Gl. odklonilno ločeno mnenje sodnika Krivica k odločbi št. U-I-92/94.
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dobrohotno posegla s turističnimi boni28, zaradi česar so bili v danem trenutku
delodajalci primorani zagotoviti ustrezno število gostinskih in turističnih storitev z
delavci, ki jih v tej panogi že dolgo časa ni dovolj, kar je možno ugotoviti iz statističnih
podatkov o prostih in zasedenih delovnih mestih29, pa tudi iz tega, da je npr. poklic
kuharja uvrščen med poklice, kjer je zaposlovanje tujcev olajšano.30 Kot izhaja iz
analize ZRSZ31, je v dejavnostih gostinstva ter socialnega in zdravstvenega varstva
najvišji delež delodajalcev, ki v prihodnje pričakujejo težave z iskanjem kadra, saj več
kot 70 % delodajalcev predvideva, da bodo v prihodnosti imeli težave z iskanjem
kadra. Poklici, za katere so imeli delodajalci največ težav pri iskanju ustreznih kadrov,
so zidarji, vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, varilci, delavci za preprosta dela v
predelovalnih dejavnostih, natakarji, prodajalci, kuharji, elektroinštalaterji, strugarji.
Preobsežna prepoved zaposlovanja, kot izhaja iz 42. člena ZZSDT, zato pomeni tudi
prekomerno omejitev konkurence (tretji odstavek 74. člena Ustave), saj delodajalec v
času prepovedi ne more biti konkurenčen ostalim ponudnikom storitev na trgu.
Prepoved zaposlovanja iz 42. člena ZZSDDT namreč pomeni hkrati tudi poseg v
pravico do svobodne gospodarske pobude, kjer je kontrola Ustavnega sodišča stroga,
uporabi pa se t. i. test sorazmernosti. Pri tem se presoja, ali je poseg sploh nujen
(potreben) ali je primeren in ali je sorazmeren v ožjem smislu (gl. odločba št. U-I18/02, tč. 25). Test sorazmernosti je pri pravici do svobodne gospodarske pobude
nekoliko prilagojen, saj obsega le sorazmernost v ožjem smislu. Ustava namreč že
sama določa, da je poseg dopusten, ko ali če gre za varstvo javne koristi. Slednja je
varovana že s številnimi drugimi pravnimi določbami in akti – poleg kazenskopravnega varstva v okviru kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic delavcev po 196.
členu KZ-1 – so na voljo še drugi mehanizmi, ki omejujejo poslovanje pravnemu
subjektu kot (v določenih primerih) tudi fizični osebi, za katere so bile pravnomočno
ugotovljene kršitve, in sicer:

28

Turistični bon (TB) za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma (Zakon o interventnih
ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP,
175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 112/21 – ZIUPGT in 206/21 – ZDUPŠOP)) in
BON21: Bon z namenom odprave posledic epidemije v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi za izboljšanje
gospodarskega položaja z vidika spodbujanja potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi (Zakon o
interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (Uradni list
RS, št. 112/21 in 187/21 – ZIPRS2223)).
29
Iz podatkov, ki jih spremlja Statistični urad izhaja, da je bilo v Sloveniji v 2. četrtletju 2021 razpisanih več kot
20.500 prostih delovnih mest. Povečano povpraševanje po novi delovni sili je bilo zabeleženo v skoraj vseh
področjih dejavnostih, pri čemer je v dejavnostih gostinstva ter kulturnih in razvedrilnih dejavnostih bilo zaznano
dvakrat večje povpraševanje. Letna primerjava podatkov, torej 2. četrtletja 2021 z enakim četrtletjem 2020, pa na
ravni Slovenije izkazuje za 90 % večje povpraševanje po novi delovni sili, kar pomeni približno 9.700 več prostih
delovnih mest. Medletna rast je bila najopaznejša v predelovalnih dejavnostih, kjer je bilo skoraj štirikrat več
prostih delovnih mest (bilo jih je skoraj 5.800) in v dejavnosti gostinstvo; v tej dejavnosti jih je bilo za dva in
polkrat več (kar je nekaj več kot 1.500). Podatki, iz katerih so odstranjeni vplivi sezone in koledarja, kažejo, da je
bilo v Sloveniji v 2. četrtletju 2021 zasedenih približno 777.200 delovnih mest, kar je za 6.300 več kot v prejšnjem
četrtletju. Primerjava podatkov na letni ravni, torej s podatki 2. četrtletja 2020, pokaže, da se je število zasedenih
delovnih mest na ravni Slovenije povečalo za skoraj 14.100 (ali za 1,8 %). Najbolj se je povečalo število zasedenih
delovnih mest v dejavnosti gradbeništvo, in sicer za 6,3 % (kar je približno 3.600) in v dejavnosti zdravstvo in
socialno varstvo za 5,7 % (kar je približno 3.400 zasedenih delovnih mest več, kot jih je bilo pred enim letom). V
dejavnosti gostinstvo se je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem število zasedenih delovnih mest povečalo za 2,8 %,
kar pa je še vedno manj, kot jih je bilo pred enim letom. Stopnja prostih delovnih mest je bila najvišja v
gradbeništvu (6-odstotna) ter v gostinstvu (5,5-odstotna).
30
Gl. Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela (Uradni list RS, št. 200/20,
100/21 in 204/21).
31
Gl. analizo Napovednik zaposlovanja 2021, dostopno na
https://www.ess.gov.si/_files/14807/Porocilo_Napovednik_zaposlovanja_2021_jesen.pdf
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omejitve ustanavljanja družb in podjetnikov ter pridobitve statusa družbenika na
podlagi 10.a člena ZGD-1 v primerih pravnomočne obsodbe zaradi kaznivih
dejanj zoper delovno razmerje in socialno varnost, ali če je bila gospodarskemu
subjektu v treh letih dvakrat izrečena globa zaradi plačila za delo ali
zaposlovanja na črno;
izločitev iz postopkov javnega naročanja in izguba ali omejitev pravic do javnih
sredstev ter obveznost njihovega vračila na podlagi 27. člena ZPDZC-1;
izključitev iz postopkov javnega naročanja na podlagi 75. člena ZJN-3;
odklonitev posredovanja delavcev delodajalcu, ki krši pravice delavcev iz dela
na podlagi 27. člena ZUTD;
odvzem dovoljenja in izbris iz registra ali evidence delodajalcev za
zagotavljanje dela (agencijsko delo) ter nemožnost ponovnega vpisa v register
za določeno časovno obdobje na podlagi 172. člena ZUTD.

Številni prekrški, ki imajo po 42. členu ZZSDT za posledico prepoved zaposlovanja, pri
čemer trajanje prepovedi ni v korelaciji z višino globe in obratno, kažejo, da
izpodbijana ureditev ne le, da ni razumna, pač pa je tudi nesorazmerna. Prav tako ne
gre spregledati, da je poleg prepovedi, izhajajočih iz 42. člena ZZSSDT, dodatno v 38.
členu ZZSDT predviden umik soglasja k enotnemu dovoljenju, modri karti EU ali pisni
odobritvi, med drugim tudi za nekatera ravnanja, ki so zajeta v 42. členu. Tako npr.
ZRSZ v času veljavnosti enotnega dovoljenja ali modre karte EU umakne soglasje k
enotnemu dovoljenju, modri karti EU ali pisni odobritvi, če je v zvezi z delom tujca, za
katerega je bilo podano predmetno soglasje, delodajalcu, naročniku dela ali tujemu
delodajalcu pravnomočno izrečena globa po 50. ali 58. členu ZZSDT; če je v zvezi z
delom tujca, za katerega je bilo podano predmetno soglasje, delodajalcu ali naročniku
dela pravnomočno izrečena globa po prvi ali drugi alineji prvega odstavka 23. člena
ZPDZC-1 ali po 3. točki prvega odstavka 217. člena ZDR-1, razen če ima tujec
veljavno enotno dovoljenje ali pisno odobritev, izdano na podlagi soglasja za
zaposlitev, samozaposlitev ali delo. Takšno ravnanje (glede umika soglasja) je v
nasprotju z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2009/52/ES z dne 18. junija
2009 o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito
prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L št. 168 z dne 30. 6. 2009, str. 24, v
nadaljevanju: Direktive 2009/52/ES), ki v uvodnih klavzulah določa, se ne bi smela
uporabljati za državljane tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici, ne glede
na to, ali jim je dovoljeno delati na njenem ozemlju. Direktiva 2009/52/ES poleg tega
ne določa možnosti ukrepa prepovedi zaposlovanja.
Izpodbijana določba pomeni nedopustno omejitev pravice do svobodne gospodarske
pobude, saj zaradi preštevilnih, nepreglednih in nesorazmernih kršitev, ki jim sledi
prepoved zaposlovanja, samozaposlovanja in dela tujcev, intenzivno oži polje
podjetniške svobode in se približuje splošni prepovedi zaposlovanja. Ukrep prepovedi
zaposlovanja, kot je določen v 42. členu ZZSDT, nima realne vsebinske zveze z
namenom preprečevanja zlorab, ki naj bi ga zasledoval. Teža posledic ocenjevanega
posega v prizadeto gospodarsko pobudo zaradi navedenega ni sorazmerna s
pomenom zasledovanega cilja oziroma koristim, ki bodo nastale zaradi posega.
Izkazano javno korist je mogoče doseči na številne druge načine, tudi prek
mehanizmov, navedenih v prejšnjem odstavku.
Pomemben vidik načela pravne države je zahteva, da so predpisi jasni, razumljivi in
določni tako, da je mogoče nedvomno ugotoviti vsebino in namen norme. Navedeno
velja za vse predpise, zlasti pa je to pomembno pri predpisih, ki vsebujejo pravne
norme, ki določajo pravice ali dolžnosti pravnih subjektov, ter za kršitve predpisujejo
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sankcije. Zahteva po jasnosti in določnosti ne pomeni, da predpisov sploh ni treba
razlagati32, vendar pa z vidika pravne varnosti (ki je eno od načel pravne države)
postane predpis sporen takrat, kadar s pomočjo pravil o razlagi pravnih norm ni možno
priti do jasne intence predpisa, niti do pomena posamezne prepovedi. 42. člen ZZSDT
zahteva, da naslovnik natančno pozna številne, potencialne in raznolike posledice, ki
sledijo kršitvi nekega predpisa in so določene v različnih zakonih. Taka zahteva ni
skladna z načelom pravne države, saj zaradi svoje kompleksnosti naslovniku nalaga
prekomerno breme in ne zagotavlja pravne varnosti, četudi imajo določbe kaznovalno
naravo. 42. člen ZZSDT v povezavi z vsemi relevantnimi določbami drugih zakonov,
na katere se sklicuje, jasno pokaže težavnost in kompleksnost razumevanja vseh
navzkrižnih sklicevanj. Naslovniki predpisa (delodajalci in še bolj tuji delavci), ki so
pravni laiki, na podlagi tako oblikovanega besedila ne morejo enostavno in jasno
razbrati oziroma razumeti namena in posledic določbe, saj je zveza med prekrškom in
posledico zabrisana, ker jo je moč razbrati šele z vpogledom v vse druge določbe oz.
predpise, na katere se sklicuje 42. člen ZZSDT. Obenem pa iz predpisa, v katerem je
določen posamezni prekršek, ni možno sklepati o posledicah, ki jih določa 42. člen
ZZSDT.
Za pravno dopustnost različnega obravnavanja subjektov ni dovolj, da normodajalec
zasleduje legitimen cilj (v obravnavanem primeru npr. varstvo pravic delavcev,
svoboda dela), ampak mora za tako razlikovanje obstajati »razumen in stvaren razlog«
(gl. npr. U-I-260/95, tč. 8; Up-60/02, tč. 7; U-I-294/04, tč. 23; U-I-275/05, tč. 7; U-I267/06, tč. 14; tudi npr. Up-217/14, tč. 10) oziroma »razumen razlog, ki izhaja iz
narave stvari« (gl. odločbe št. U-I-149/11, tč. 4; U-I-186/12, tč. 24; U-I-161/12, tč. 14;
U-I-84/15, tč. 29) oziroma »razumen razlog, stvarno povezan s predmetom urejanja«
(gl. Up-217/14, tč. 10). Načelo sorazmernosti in s tem načelo pravne države je kršeno
vedno, kadar se da jasno ugotoviti, da ni razumne in sorazmerne povezave med
uporabljenimi sredstvi in ciljem, ki naj ga uresniči zakonska ureditev.
Ustava v 49. členu določa svobodo dela kot temeljno človekovo pravico. Pravica do
proste izbire zaposlitve (drugi odstavek 49. člena Ustave) se nanaša na varstvo pred
posegi, ki bi preprečevali, da si posameznik sam izbere delo. Največkrat se v to
pravico posega s predpisovanjem različnih pogojev za opravljanje določenega dela ali
poklica. V obravnavanem primeru do tega pride skozi določbe 42. člena ZZSDT v
povezavi z 217.a členom ZDR-1 in drugimi predpisi, vključenimi v 42. členu ZZSDT.
Pravica do dostopnosti do delovnega mesta pod enakimi pogoji (tretji odstavek 49.
člena Ustave) pomeni zagotavljanje enakih pogojev pri zaposlovanju in tudi pri
prenehanju zaposlitve. Če razlikovanje temelji na določeni osebni okoliščini, ki pomeni
diskriminacijo, se varstvo zagotavlja (tudi) v okviru prvega odstavka 14. člena Ustave
(tako tudi npr. odločba št. U-I-146/12). Svoboda dela je zagotovljena vsakomur, tudi
tujcem. V 13. členu Ustave je namreč določeno, da imajo tujci v Sloveniji v skladu z
mednarodnimi pogodbami vse pravice, zagotovljene s to Ustavo in z zakoni, razen
tistih, ki jih imajo po Ustavi ali po zakonu samo državljani Slovenije. Zaposlitev
zagotavlja posamezniku pridobivanje sredstev za preživljanje sebe in družine, kar
omogoča uresničevanje tudi nekaterih drugih človekovih pravic (npr. do osebnega
dostojanstva in varnosti iz 34. člena Ustave, do zasebne lastnine iz 33. člena, do
socialne varnosti iz 50. člena in do svobodne gospodarske pobude iz 74. člena).
Načelo sorazmernosti v ožjem pomenu oziroma načelo proporcionalnosti zahteva, da
je poseg v človekovo pravico v razumnem sorazmerju s ciljem, torej s tisto dobrino, ki
32

Uporaba predpisov vedno pomeni njihovo razlago, gl. tudi odločba U-I-32/00.
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naj se s posegom zavaruje, in z razumno pričakovanim učinkom takega zavarovanja
(gl. npr. sklep Up-74/95). Teža, ki jo imajo prepovedi iz 42. člena ZZSDT na prizadeto
človekovo pravico iz drugega odstavka 49. člena Ustave, ni proporcionalna
zasledovanemu cilju, niti koristim, ki se zaradi posega pričakujejo. Ker prepoved
zaposlovanja iz 42. člena ZZSDT posega tudi v človekovo pravico delavcev iz 49.
člena Ustave, je pri presoji ustavne skladnosti te prepovedi nujno uporabljati tudi
splošno načelo sorazmernosti in načelo enakosti pred zakonom. Posledice ravnanja
delodajalca namreč nosi tudi tuji delavec, ki delo opravlja na podlagi vloge taistega
delodajalca za izdajo enotnega dovoljenja, modre karte EU, pisne odobritve ali
dovoljenja za sezonsko delo, četudi k samim kršitvam delodajalca ni v ničemer
prispeval. Ob tem velja posebej izpostaviti, da je kršitelj delodajalec, ne pa delavec,
četudi zaradi izpodbijane ureditve tudi slednji utrpi posledice, ki ne vplivajo samo na
njegov delovno-pravni položaj, ampak tudi na preživljanje in posredno na celo njegovo
družino
Prepoved zaposlovanja, samozaposlovanja in dela tujcev je v 42. členu ZZSDT
določena v trajanju enega, dveh ali petih let od pravnomočnosti izrečene sankcije. Ta
prepoved pomeni poseg, ki ni primeren za dosego zasledovanega cilja, ki naj bi bil
varstvo pravic delavcev (gl. predlog ZZDT-1, EPA 1505-V), saj ne samo, da
onemogoča delo in zaposlovanje novih tujih delavcev, učinkuje tudi na delovna
razmerja že zaposlenih tujih delavcev pri tem delodajalcu, obenem pa povzroča večji
pritisk in delovno obremenitev domačih delavcev in tistih delavcev (pri istem
delodajalcu), ki imajo prost dostop na slovenski trg dela oziroma za delo ne
potrebujejo enotnega dovoljenja, modre karte EU ali dovoljenja za sezonsko delo.
Delavci, ki so zaposleni pri delodajalcih, ki na podlagi 42. člena ZZSDT ne smejo
zaposlovati tujcev, ob tem pa na trgu ne morejo dobiti zadosti domače delovne sile (pri
čemer sta gostinska in turistična panoga, ki zaposlujeta veliko število tujcev, najbolj
prizadeti), so zaradi navedenega v bistveno slabšem položaju in nosijo večje tveganje,
da ne bodo spoštovane njihove pravice iz delovnega razmerja in da jim bo odrejeno
(prekomerno) nadurno delo, da ne bodo prejeli ustreznega plačila za opravljeno delo,
ne bodo imeli zakonitih počitkov, idr. Nemožnost zagotoviti zadosti delovne sile zaradi
prekomerne določitve prepovedi zaposlovanja pa se pozna tudi na področjih razvoja
podjetja, obsega poslovanja, likvidnosti, in zviša tveganje stečaja. Prav tako zaradi
nezmožnosti zagotavljanja storitev (zaradi nezadostnega kadra) uporabniki ne morejo
prejeti vseh storitev, ki bi jih bili pripravljeni plačati. Ne nazadnje vse skupaj učinkuje
tudi na javnofinančna sredstva, kot so plačani davki in prispevki, saj se manjša poraba
in s tem obseg poslovanja gospodarskih subjektov.
Poseg prav tako ni nujen, saj je cilj mogoče doseči z drugimi ukrepi, ki so po svoji
naravi blažji, npr. z dovolj visoko globo za pravno in odgovorno osebo, z višjimi
prispevki, večjo transparentnostjo, poročanjem inšpekciji za delo o zaposlenih delavcih
in izpolnjevanju obveznosti do njih, zagotovitvijo možnosti anonimnega prijavljanja
kršitev s strani delavcev, javno objavo ugotovljenih kršitev določene pravne osebe in
drugo.
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13,
111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US,
175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US) opredeljuje prekršek kot dejanje, ki pomeni
kršitev zakona, uredbe vlade, odloka samoupravne skupnosti, ki je določeno kot
prekršek in za katerega je predpisana prekrškovna sankcija. V teoriji je zastopano
stališče, da morajo tudi prekrški imeti svoj materialni substrat, t. j. vsebino, ki
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upravičuje, da je določena kršitev predpisov določena za prekršek.33 Tudi pri
obravnavanju prekrškov je treba zagotavljati temeljne procesne garancije, ki jih za
obravnavanje kazenskih zadev določa Evropska konvencija o temeljnih človekovih
pravicah in svoboščinah. Pri tem posledice izrečenih sankcij ne bi smele prizadeti
pravnega položaja oseb, ki niso kršitelji in v postopku niso mogle sodelovati ter
varovati svojega položaja.
Prepoved zaposlovanja, ki je določena v 42. členu ZZSDT, ima naravo pravne
posledice, ki ex lege sledi pravnomočno izrečeni globi za prekršek. Gre za omejitve, ki
jih mora trpeti storilec zaradi storjenega prekrška. Vendar pa prepoved zaposlovanja,
določena v 42. členu ZZSDT, ne učinkuje samo v odnosu do kršitelja, ampak tudi do
oseb, ki niso storilci prekrška. Delavci, ki v Republiki Sloveniji ne uživajo pravice do
prostega dostopa na slovenski trg dela oziroma v Republiki Sloveniji ne prebivajo na
podlagi enotnega dovoljenja, izdanega na podlagi soglasja za zaposlitev,
samozaposlitev ali delo, ki jim ni bilo očitano, da so storili prekršek in zato v postopku
o prekršku niso mogli sodelovati kot stranka postopka, namreč tudi v postopku podaje
soglasja k izdaji ali podaljšanju enotnega dovoljenja, modre karte EU ali dovoljenja za
sezonsko delo nimajo možnosti učinkovitega varovanja svojega položaja, ki je prizadet
zaradi pravnomočno izrečene globe kršitelju - delodajalcu. Prepoved iz 42. člena
ZZSDT tako presega razumne meje in pomeni nesorazmerne pravne posledice
pravnomočno izrečene globe, saj širi doseg pravnih posledic tudi na osebe, ki niso bile
stranke postopka, t. j. na tuje delavce. S tem je kršena tudi pravica iz 25. člena
Ustave, saj odločitev o prekršku posredno pomeni tudi odločanje o njihovih pravnih
interesih, čeprav v tem postopku nimajo možnosti sodelovati. Pravica po 25. členu
Ustave namreč naslovnikom zagotavlja pravno sredstvo v razmerju do oblastnega
posega v njihov pravni položaj.
Dodatno velja izpostaviti, da prepovedi iz 42. člena ZZSDT veljajo le za zaposlovanje,
samozaposlovanje in delo tistih tujcev, ki v Sloveniji ne uživajo pravice do prostega
dostopa na slovenski trg dela oziroma v Sloveniji ne prebivajo na podlagi enotnega
dovoljenja, izdanega na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo (peti
odstavek 42. člena ZZSDT). Prepoved, skladno s šestim odstavkom 42. člena ZZSDT,
pa ne velja v postopku izdaje soglasja k podaljšanju enotnega dovoljenja, modre karte
EU ali v postopku podaljšanja dovoljenja za sezonsko delo, v nekaterih primerih iz
druge in v primerih iz četrte točke prvega odstavka 42. člena ZZSDT. Glede na
navedeno prepoved iz 42. člena ZZSDT ne uresničuje zasledovanega namena.
Preprečevanje zlorab, ki je omenjeno v predlogu ZZDT-1, namreč ni samo sebi
namen, ampak ima za končni cilj varstvo pravic delavcev in uresničevanje načel
pravne in socialne države. Ob tem velja posebej poudariti, da ti tujci, ne glede ali
uživajo pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela, niso v ničemer kršili
delovnopravne zakonodaje, pač pa so bile pravice kršene njim. Prepoved torej ne
učinkuje na zaposlitev tujcev, ki že uživajo pravice do prostega dostopa na slovenski
trg dela oziroma v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi enotnega dovoljenja,
izdanega na podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo. Ali drugače
rečeno: kljub pravnomočno izrečeni globi za kršitve, navedene v prvem odstavku 42.
člena ZZSDT, ali pravnomočni sodbi za dejanja, opredeljena v tretjem in četrtem
odstavku 42. člena ZZSDT, bo delodajalec lahko še naprej zaposloval tiste tujce, ki v
Republiki Sloveniji že uživajo pravice do prostega dostopa na slovenski trg dela
oziroma v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi enotnega dovoljenja (peti odstavek
42. člena ZZSDT), ter v postopku podaje soglasja k podaljšanju enotnega dovoljenja,
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modre karte EU ali v postopku podaljšanja dovoljenja za sezonsko delo, v primerih, ki
so navedeni v šestem odstavku 42. člena ZZSDT. Prepoved iz 42. člena ZZSDT torej
v veliko večji meri prizadene delavce kot pa delodajalce, ki so dejansko tisti, ki so kršili
predpise. Paradoks prepovedi iz 42. člena ZZSDT je v tem, da zaradi izjem, določenih
v šestem odstavku, onemogoča razbremenitev tudi tistih domačih in tujih delavcev, ki
so jim bile kršene pravice (npr. glede odmora med delovnim časom, počitkov; omejitev
nadurnega dela in dela prek polnega delovnega časa, itd.), saj delodajalec ne more
zaposliti novih tujih delavcev, ki bi prinesli razbremenitev.
Vlagatelj poziva Ustavno sodišče, da prouči zgoraj očitane kršitve 2., 14., 15., 25., 49.,
in 74. člena Ustave in ugotovi, da 42. člen ZZSDT ni v skladu z Ustavo.
II. Predlog za zadržanje izvajanja 42. člena ZZSDT
Ustavno sodišče lahko v skladu s prvim odstavkom 39. člena Zakona o ustavnem
sodišču (ZUstS) do končne odločitve v celoti ali delno zadrži izvršitev zakona, če bi
zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive in škodljive posledice.
Skladno s prakso Ustavnega sodišča to pri odločanju o zadržanju izpodbijanega
predpisa vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje
morebitnega neustavnega predpisa, in med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če
se morebiti ustavnoskladne določbe ne bi izvrševale.34
Izpodbijana ureditev zavezuje ZRSZ in upravno enoto, da v okviru postopka izdaje
soglasja in dovoljenja za delo iz tega postopka izločita subjekte, ki jim je bila
pravnomočno izrečena globa za prekrške, določene v 42. členu ZZSDT. Prav tako se
v primerih, določenih v šestem odstavku 42. člena ZZSDT, izločijo v postopku dajanja
soglasja k podaljšanju enotnega dovoljenja, modre karte EU ali v postopku podaljšanja
dovoljenja za sezonsko delo. To ima za posledico, da so gospodarski subjekti do
izteka prepovedi (eno, dve ali pet let) od pravnomočno izrečene globe oziroma od
pravnomočnosti sodbe brez možnosti uporabe popravnega mehanizma, izločeni iz
postopkov zaposlovanja, samozaposlovanja in dela tujcev (42. člen ZZSDT). Prav tako
so izločeni iz postopkov javnega naročanja (75. člen ZJN-3), trpijo izgubo ali omejitev
pravic do javnih sredstev ter so zavezani k njihovemu vračilu (27. člena ZPDZC-1),
podvrženi so omejitvam glede ustanavljanja družb in podjetnikov ter pridobitve statusa
družbenika (10.a člen ZGD-1), utrpijo odvzem dovoljenja in izbris iz registra ali
evidence delodajalcev za zagotavljanje dela (agencijsko delo) ter nemožnost
ponovnega vpisa v register za določeno časovno obdobje (172. člena ZUTD) in tudi
odklonitev posredovanja delavcev delodajalcu, ki krši pravice delavcev iz dela (27.
člen ZUTD). Posledice trpijo tudi delavci, glede katerih ZRSZ na podlagi 38. člena
ZZSDT umakne soglasje k enotnemu dovoljenju, modri karti EU ali pisni odobritvi,
četudi sami niso kršili predpisov.
V primeru, če bi se v ustavno-sodni presoji izkazala neskladnost izpodbijanih določb z
Ustavo, bi to pomenilo težko popravljive škodljive posledice za gospodarske subjekte
in konkurenčnost, saj zaradi umika soglasja ne bi več mogli zaposlovati tuje delavce,
ki so jih že zakonito zaposlovali, prav tako pa ne bi mogli zaposlovati novih tujih
delavcev, ki ne uživajo pravice do prostega dostopa na slovenski trg dela oziroma v
Republiki Sloveniji ne prebivajo na podlagi enotnega dovoljenja, izdanega na podlagi
soglasja za zaposlitev ali delo. Posledično bi med ponudniki v istem sektorju prišlo do
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izkrivljanja konkurence. Pri gospodarskih subjektih, pri katerih je poslovanje v pretežni
meri odvisno od zaposlovanja tujih delavcev, nemožnost sodelovanja v postopkih
zaposlovanja tujih delavcev lahko pomeni tudi bistven upad obsega njihove dejavnosti,
kar ima lahko za posledico odpuščanje tudi domačih delavcev in tistih tujih delavcev, ki
imajo dovoljenje za delo na drugih podlagah, saj ohranjanje vseh delovnih mest ob
zmanjševanju obsega dela ne bi bilo finančno vzdržno. Prekomerno omejevanje
sodelovanja gospodarskih subjektov v postopkih zaposlovanja, samozaposlovanja in
dela tujcev posega tudi v načela varstva konkurence med ponudniki in prostega
dostopa na trg dela, čezmejno izvajanje storitev, v soglasja za individualne storitve
tujcev, za sezonsko delo in dovoljenje za sezonsko delo, s tem pa v gospodarnost,
učinkovitost in uspešnost poslovanja in svobodno gospodarsko pobudo.
Namen izpodbijane ureditve je zagotoviti spoštovanje delovnih in socialnih pravic.
Zadržanje izpodbijanih določb, če bi se izkazalo, da niso protiustavne, bi sicer lahko v
določeni meri vplivalo na pravice delavcev, vendar pa je treba upoštevati, da v
pravnem sistemu že obstajajo številni (tudi v tem besedilu omenjeni) pravni instituti,
katerih namen je odvračanje gospodarskih subjektov od kršenja pravic delavcev, kar je
bil med drugim temeljni cilj, ki ga je zasledoval zakonodajalec z izpodbijano ureditvijo.
Že ob uporabi ostalih določb ZZSDT je namreč mogoče doseči, da delodajalec, ki krši
delovno-pravno zakonodajo, ne prejme soglasja za delo tujca (če ne izpolnjuje
pogojev iz ZZSDT za določeno soglasje) oziroma ZRSZ že dano soglasje umakne (38.
člen ZZSDT) ali dovoljenje razveljavi (40. člen ZZSDT). Zakonodajni cilj spodbujanja
zakonitega in odgovornega zaposlovanja in dela tujcev je torej mogoče doseči tudi
brez izpodbijane ureditve.
Zaradi vseh navedenih razlogov se predlaga, da Ustavno sodišče do končne odločitve
zadrži izvrševanje 42. člena ZZSDT.
III. Predlog za prednostno obravnavo
Vlagatelj zahteve predlaga, da Ustavno sodišče predmetno zadevo obravnava
absolutno prednostno na podlagi možnosti, ki jo dajeta druga in tretja alineja tretjega
odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10,
56/11, 70/17 in 35/20), saj bo odločitev o tej zadevi bistveno vplivala tako na položaj
gospodarskih subjektov, ki jim je na podlagi 42. člena ZZSDT prepovedano
zaposlovanja in delo tujcev oziroma izvajanje storitev, kot tudi tujih delavcev, ki na
podlagi izpodbijane ureditve utrpijo posledice za ravnanja svojega delodajalca. Pri tem
velja upoštevati tudi pomen obravnavanega vprašanja z vidika številčnosti zadev.
***
Državni svet je za svojega predstavnika v postopku pred Ustavnim sodiščem
Republike Slovenije določil državnega svetnika Mitjo Gorenščka.«
Predlog zahteve Državnega sveta je bil SPREJET (prisotnih 32 državnih svetnic
in svetnikov, 26 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
S tem je bila 7. točka dnevnega reda zaključena.
***
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7.A točka dnevnega reda:
 Predlog Sklepa o pozivu kvalificiranim predlagateljem spremembe ustave za
dopolnitev Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 –
UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 –
UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 –
UZ70a in 92/21 – UZ62a) z obveznostjo države, da zagotovi prehransko
varnost
Po elektronski pošti so državne svetnice in svetniki 11. 4. 2022 z obvestilom o razširitvi
dnevnega reda 50. seje Državnega sveta prejeli Pobudo Komisije za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano za sprejem sklepa o pozivu kvalificiranim predlagateljem
spremembe Ustave za dopolnitev Ustave Republike Slovenije z obveznostjo države,
da zagotovi prehransko varnost.
Po elektronski pošti so državne svetnice in svetniki prav tako 11. 4. 2022, kot dodatno
pojasnilo, zakaj je bila vložena pobuda pristojne komisije, prejeli njeno poročilo k
ponovni obravnavi Pobude državnega svetnika Branka Tomažiča za dopolnitev Ustave
Republike Slovenije s pravico do prehranske varnosti.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski
pošti 11. 4. 2022.
Stališče Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev k predlogu
sklepa so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti 13. 4. 2022.
Vsebino predloga sklepa je predstavil predstavnik pobudnice za sprejem sklepa
državni svetnik Branko Tomažič.
Stališče do predloga sklepa je predstavil generalni direktor Direktorata za kmetijstvo
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Branko Ravnik.
V imenu Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev je razpravljal
državni svetnik Cvetko Zupančič.
Razpravljali so državni svetniki dr. Marjan Maučec, Tone Hrovat in dr. Matjaž Gams.
Dodatno obrazložitev k predlogu sklepa je podal generalni direktor Direktorata za
kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Branko Ravnik.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa Državnega
sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 50. seji 13. 4. 2022, na podlagi drugega
odstavka 67. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09,
101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20), sprejel
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o pozivu kvalificiranim predlagateljem spremembe ustave za dopolnitev Ustave
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80,
24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 –
UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 –
UZ62a) z obveznostjo države, da zagotovi prehransko varnost
Državni svet Republike Slovenije poziva poslance Državnega zbora Republike
Slovenije in Vlado Republike Slovenije, kot kvalificirane predlagatelje sprememb
Ustave, k vložitvi predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47,
68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 –
UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a), s katero bi se
zagotovila prehranska varnost z večjo samooskrbo in prehransko neodvisnostjo.
Državni svet Republike Slovenije predlaga, da se v Ustavi Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 –
UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 –
UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a) za 72. členom doda novi 72.a člen, ki
se glasi:
»72.a člen
(prehranska varnost)
Država skrbi za prehransko varnost in samooskrbo. Za zagotovitev prehranske
varnosti država ustvarja pogoje za trajnostno pridelavo hrane v Sloveniji.
Zakon določa pogoje in načine za zagotavljanje lokalno usmerjene trajnostne
proizvodnje hrane, ki ohranja naravne vire.«.
Obrazložitev:
1. OCENA STANJA, RAZLOGI ZA DOPOLNITEV
Prehranska varnost je ključna strateška dobrina, brez katere si je nemogoče
predstavljati obstoj človeka. To toliko bolj velja zaradi nenehno naraščajočega števila
prebivalcev. Po podatkih Združenih narodov naj bi se število prebivalcev do leta 2100
povišalo na 11,2 milijarde.35 Na Svetovnem vrhu hrane leta 1996 v Rimu je
Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo36 (v nadaljevanju:
Organizacija za prehrano in kmetijstvo) opredelila, da prehranska varnost obstaja
takrat, ko imajo vsi ljudje ob vsakem trenutku dostop do zadostne količine varne
hrane, z zadostnimi hranilnimi vrednostmi za vzdrževanje zdravega in aktivnega
življenja.37 Svoje zaveze glede varnosti oskrbe s hrano oziroma pospešitve
prizadevanj glede doseganja postopnega uresničevanja pravice do ustrezne hrane so
države članice Organizacije za prehrano in kmetijstvo leta 2009 ponovile v okviru
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srečanja Svetovnega vrha hrane.38 Velja opozoriti, da pravice do prehranske varnosti
ne smemo enačiti s pravico biti hranjen, s katero je napačno mišljeno, da mora država
poskrbeti za brezplačno hrano tistim, ki jo potrebujejo.39
Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: Slovenija) je ena izmed izbranih držav
sveta, ki za zmerno blagostanje in varno preživetje vseh prebivalcev v 21. stoletju
razpolaga s ključnimi strateškimi trajnostnimi okoljskimi danostmi. Ponovno doseganje
varne stopnje prehranske samooskrbe, pridelava domače kakovostne in zdrave hrane
je po vsej verjetnosti najbolj zahtevna strateška trajnostna razvojna naloga na ravni
države. Samooskrba s hrano je pogosto rabljen izraz, ki velikokrat ostaja nedefiniran.
Pojem za samooskrbo s hrano na splošno pomeni, v kolikšni meri lahko država
zagotovi svoje potrebe po hrani iz lastne domače proizvodnje. 40 Ohranjanje naravne
rodovitnosti prsti in razmeroma velika kmetijska zemljišča so ključni predpogoji za
zagotavljanje prehranske varnosti Slovenije.41 Preskrba s hrano je ustavnega pomena.
Po podatkih globalnega indeksa zanesljive preskrbe s hrano42 se najvišje na seznamu
uvrščajo Singapur, Irska, Združene države Amerike, Švica, Finska, Norveška,
Švedska, Kanada, Nizozemska in kot deseta na lestvici, sosednja Avstrija. V vseh
navedenih državah je indeks zanesljive preskrbe s hrano višji od 80 %.43
Kot odličen primer učinkovite politike na področju samooskrbe je Avstrija, tako kot
večina zahodnih držav, po drugi svetovni vojni začela s spreminjanjem svoje politike
na področju samooskrbe v bolj globalno perspektivo, hkrati pa je ohranila
nedotaknjeno tradicionalno ekonomijo. Vlada je želela zaščititi domačo proizvodnjo,
stabilizirati kmetijske trge, zaščititi dohodke kmetov in izboljšati sposobnost sektorja
tako, da bi Avstrija lahko konkurirala v tujini. Zaradi teh ciljev je kmetijska politika, bolj
kot katera koli druga ekonomska politika, odražala mešanico ekonomskih in
negospodarnih ciljev. Glavni cilj je bil čim višja samooskrba in čim boljše ohranjanje
obstoječih kmetij.44
Obstajajo različne stopnje samooskrbe s hrano glede na posamezne kmetijske
panoge oziroma je pridelava te po posameznih panogah različna. Trenutno Slovenija z
domačo pridelavo ne pokriva vseh svojih potreb po kmetijsko-živilskih proizvodih, zato
je zagotavljanje hrane prebivalstvu s trajnostnim izkoriščanjem domačih proizvodnih
virov ključnega pomena. Samooskrba je pomembna zaradi zmanjševanja odvisnosti
od uvoza iz tujine, kar je pomembno predvsem v času pogojno motene evropske in
globalne oskrbe, zagotavljanja državne varnosti za obdobje ekonomskih kriz in
izboljšanja zdravja prebivalstva kot posledice uživanja, s stališča prehranske
38
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vrednosti, kakovostnejše hrane (višja hranilna vrednost, višja vsebnost vitaminov in
mineralov) in trajnejšega zagotavljanja virov živil ter posledično manjše možnosti
deficita določenih mikrohranil v prehrani.45
Stopnja prehranske samooskrbe v Sloveniji je bila leta 1970 še 70 %, medtem ko je
bila leta 2008 le še 50 %. Po zadnjih statističnih podatkih za leto 2017 je bila stopnja
samooskrbe v Sloveniji posebno nizka pri svežem sadju, zelenjavi, medu in krompirju;
pri svežem sadju je znašala 21 %, pri zelenjavi 39 %, pri medu 45 %, pri krompirju pa
50 %. Nekoliko bolje je bilo pri žitu, kjer je samooskrba predstavljala 63 % (domača
proizvodnja je znašala skoraj 547.000 ton, domača potrošnja pa je presegala 865.000
ton) in mesu, kjer je samooskrba predstavljala 81,5 % (domača proizvodnja je znašala
okoli 157.000 ton, domača potrošnja pa je presegala nekaj več kot 190.000 ton). 46
Samooskrba s prehrano je bila primerljiva tudi 2018, ko so vsa živila dosegala
približno enak odstotek samooskrbe (pri zelenjavi 39 %, krompirju 48 % in žitu 68 %).
Stopnje samooskrbe 2018, glede na 2017, je bila višja le pri mesu 81 %, jajcih 96 % in
svežem sadju s slabimi 62 %.47 Čedalje nižja samooskrba s prehrano zmanjšuje
možnosti po cenovno dostopnejši hrani in tako resno ogroža prehransko varnost.
Za varno prehransko oskrbo bi v Sloveniji, glede na geografsko raznolikost in
klimatske razmere, na prebivalca potrebovali najmanj 3000 m2 kmetijskih zemljišč v
uporabi (v to sodijo sadovnjaki, vinogradi, pašniki, njive) oziroma od 2500 do 3000 m2
obdelovalnih kmetijskih zemljišč. Ne gre spregledati tudi dejstva, da za dve tretjini
slovenskih kmetijskih zemljišč veljajo izraziti omejitveni naravni dejavniki pridelave
hrane, zaradi česar je potrebna površina kmetijskih zemljišč v uporabi za zdravo
oskrbo z doma pridelano hrano še nekoliko višja. 48 Ob osamosvojitvi je bilo v Sloveniji
v uporabi 561.294 ha kmetijskih zemljišč oziroma 2833 m2 na prebivalca, leta 2000
508.960 ha kmetijskih zemljišč oziroma 2517 m2 na prebivalca, 2009 pa le še 468.496
ha kmetijskih zemljišč oziroma 2271 m2 na prebivalca, kar je pod povprečjem
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), kjer znaša 3510 m2 na prebivalca, s čimer
je Slovenija na repu lestvice držav članic EU.49 Prehransko samooskrbo ogroža tudi
čedalje višji delež gozdnih površin. Po podatkih Zavoda za gozdove Republike
Slovenije je bilo leta 1875 gozdnih površin zgolj 37 %, leta 1953 43 %, leta 1981 50 %,
leta 2009 pa že 59 %. Do leta 2030 oziroma 2035 bi morala Slovenija povrniti obseg
kmetijskih zemljišč na raven iz leta 1960, da bi dosegli 70 do 80 % prehransko
samooskrbo Slovenije. Glede na že obstoječa kmetijska zemljišča bi ta bilo treba s
sedanjih slabih 470.000 ha povišati na okoli 600.000 ha. Glede na geografsko
razgibanost Slovenije, velik delež težje obdelovalnih kmetijskih površin, visok delež
varovanih in vodovarstvenih območij in druge razloge bi se morali v Sloveniji v celoti
usmeriti v pridelavo integrirane in ekološko pridelane hrane.50 Pomanjkanje
prehranske oskrbe resno ogroža pravico posameznika do prehranske varnosti.
Prehranska ogroženost se odraža tudi pri uvozu živil. Opaziti je trend, da živil,
predvsem tistih živalskega izvora, ne uvažajo samo trgovska podjetja oziroma družbe,
ki imajo takšno dejavnost registrirano, ampak tudi kmetje, ki to redno opravljajo znotraj
45
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svoje primarne dejavnosti (t. j. pridelave hrane). Uredba Evropskega parlamenta in
Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. 4. 2004 o določitvi posebnih predpisov za
organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano
ljudi (UL L 139, 30. 4. 2004, p. 206; v nadaljnjem besedilu: Uredba 854/2004), kar
zadeva uvoz živil živalskega izvora, določa, da je ta mogoč samo iz držav, ki so na
seznamu tretjih držav51, iz katerih je dovoljen uvoz v države članice EU in za katere
obstaja seznam obratov, ki so odobreni za uvoz ter tako izpolnjujejo predpisane
pogoje. Ob tem določa tudi niz drugih določb, ki določajo, na kakšen način se lahko
živila živalskega izvora uvažajo in prek katerih mejnih kontrolnih točk. Uredbe kot akti
EU so neposredno uporabljive, kar pomeni, da se pravila skupnosti neposredno
uporabljajo v državah članicah EU brez posredovanja zakonodajnih ali kakšnih drugih
organov. Kljub urejeni zakonodaji EU pa v praksi prihaja do zlorab pri uvozu.
Skrb za prehransko varnost se kaže tudi pri uvoženih živilih, ki ne dosegajo
standardov, zlasti pri nedoslednem označevanju deklaracij oziroma njihove vsebine pri
živilih živalskega izvora (predvsem z vidika, ali so ta živila označena kot doma
predelana ali kot uvožena). Označevanje izdelkov je temeljni tržni standard, ki velja za
vse proizvajalce in posrednike različnih vrst prodaje, saj pravilna vsebina deklaracije
izdelka uporabniku oziroma potrošniku zagotavlja varnost in kakovost. V poplavi
izdelkov, zlasti enakovrstnih, so označbe pogosto pomanjkljive ali celo zavajajoče, s
tem pa je posredno ogroženo zdravje uporabnikov, saj velikokrat ne vedo, kaj kupujejo
oziroma kaj živila vsebujejo. To področje je urejeno z Uredbo št. 1169/2011
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 10. 2011 o zagotavljanju informacij o živilih
potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006
Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS,
Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES
Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe
Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L št. 304 z dne 22. 11. 2011, str. 18; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1169/2011). Uredba 1924/06 določa splošne zahteve o informacijah
o živilih in odgovornosti nosilcev živalske dejavnosti, obvezne informacije o živilih 52,
prostovoljne informacije o živilih in nacionalne ukrepe.
Element prehranske varnosti je zagotovo tudi sledljivost hrane. Sledljivost je
opredeljena z Uredbo (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28.
januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi
Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 178/2002). Ta uredba je namenjena varovanju zdravja
potrošnikov in zasleduje element varnosti živil. Določa, da so za zagotavljanje
prehranske sledljivosti primarno odgovorni nosilci živilske dejavnosti v vseh fazah
pridelave hrane, do predelave in distribucije živil, vključno z njihovo prodajo.
S čedalje slabšo prehransko oskrbo in vse večjim kršenjem uvoza prehrambnih živil
(predvsem živil živalskega izvora) ter tudi nedoslednim oziroma nepreglednim
označevanjem deklaracij je dvom glede varnosti prehrane povsem upravičen, s čimer
je dopolnitev Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68,
66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50,
51
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68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a; v
nadaljnjem besedilu: Ustava) z novim členom nujna. Državni svet Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: Državni svet) zato s pobudo poziva kvalificirane predlagatelje k
vložitvi predloga za začetek postopka za dopolnitev Ustave. Državni svet daje pobudo,
da se v novem členu Ustave zapiše prehranska varnost kot strateška dobrina, s katero
bi se zagotovil univerzalen dostop do zdrave prehrane vsem prebivalcem ter
preprečile zlorabe, ki se pojavljajo v verigi predelave in dobave živil.
Vključitev prehranske varnosti v Ustavo je nujna, saj prihaja do čedalje hujših in
pogostejših kršitev na področju hrane in prehranske varnosti, kar resno ogroža zdravje
prebivalcev Slovenije (ogroženo je predvsem zdravje otrok in starejših). Predvsem pa
zadnje krize opozarjajo na nujnost po prehranski neodvisnosti in čimvečji samooskrbi.
Pri dopolnjevanju in spremembi Ustave je pogost ugovor, da mora Ustava vsebovati
oziroma urejati le temeljne določbe o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah in
da naj se ostale pravice raje urejajo z zakonodajo. Pri sprejemanju pravice do pitne
vode je strokovna skupina53 menila, da je ta pravica takšnega pomena in da jo je treba
z Ustavo čim jasneje opredeliti ter določiti oziroma zapisati njen način izvrševanja. 54
Prehranska varnost je enako ali celo bolj pomembna kot pravica do pitne vode, saj
vključuje oziroma zajema širši nabor pravic, ki bi morale biti ustavnopravno varovane.
Prehranska varnost zasleduje načela, kot so spoštovanje pravice do zdravega
življenjskega sloga, vključno z zdravim prehranjevanjem, ter spoštovanje specifičnih
načinov prehranjevanja prebivalcev Slovenije glede na geografsko območje; podpora
kliničnemu in epidemiološkemu raziskovanju na področju prehranjevanja in zdravega
življenjskega sloga; posebna družbena skrb za zdravo prehranjevanje in zdrav
življenjski slog ogroženih skupin prebivalstva (v to skupino spadajo predvsem otroci in
starostniki); uveljavitev pravic in zaščita potrošnikov in upoštevanje finančnih
zmožnosti Slovenije.
Med cilje prehranske varnosti je vsekakor mogoče šteti spodbudo pri razvoju malih in
srednjih kmetij z doma pridelano hrano; povečanje donosnosti na kmetijah z nizkimi
donosi; povečanje učinkovitosti vode in rabe gnojil; ohraniti naravno rodovitno prst;
zmanjšati porabo rdečega mesa na prebivalca; zmanjšati izgubo hrane in energije pri
pridelavi, prevozu in porabi; zagotavljanje varne hrane prek celotne živilske verige;
krepitev zaupanja potrošnika v varnost hrane oziroma živil; vzpostavljanje, ohranjanje
in krepitev zdravih prehranjevalnih navad prebivalcev Slovenije; zmanjšati alimentarne
infekcije in intoksikacije; krepiti področje procesa ocene tveganj za zdravje ljudi, ki jih
predstavljajo zdravstveno neustrezna živila; krepiti področja obvladovanja tveganja v
vsej živilski verigi; spodbujati in pospeševati varne tehnologije pridelave in predelave
hrane oziroma živil; krepiti izvajanje celovitega spremljanja varnosti hrane oziroma živil
in zbiranja podatkov na področju akutnih in kroničnih bolezni, povezanih z zdravstveno
neustreznimi živili; dopolniti sistem izobraževanja in usposabljanja o zagotavljanju
varnosti hrane; omogočanje lažje izbire koristnih živil; zmanjšati delež otrok in
mladostnikov s povečano telesno težo in delež debelih otrok in mladostnikov in
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zagotavljanje zdravih prehranskih izbir za bolnike, osebje in obiskovalce v sistemu
zdravstvenega varstva in socialnovarstvenih zavodih.55
Švica
Švica je v prvi polovici 20. stoletja sprejela obsežni zvezni zakon, s katerim je
zagotovila dobavo osnovnih proizvodov države. Druga svetovna vojna je sprožila
shemo gojenja v nujnih primerih, s katero ji je uspelo povečati proizvodnjo do te mere,
da kljub zaprtim mejam ni bilo težav na področju proizvodnje hrane. 56 Kljub temu Švica
zaradi svoje geografske raznolikosti težko izpolnjuje želje po samozadostnosti na
področju prehrane, saj ta znaša le 60 %. Po podatkih Svetovne banke je največji
uvoznik Švice Nemčija, sledijo ji Italija, Francija, Nizozemska, Avstrija, Španija,
Brazilija, Združeno kraljestvo, Združene države Amerike in Belgija. 57 Septembra 2017
je bil v Švici izveden referendum, s katerim so se zavzeli za zaščito lokalne pridelave
hrane in dali prednost trajnostnim načinom kmetovanja. Predlog spremembe bolje
opredeljuje vrsto kmetijstva, ki bi bila lokalna in trajnostno naravnana. Na podlagi
izvedenega referenduma, za katerega je glasovalo 78,7 % volilnih upravičencev, so v
ustavo dodali novi 104.a58 člen, ki zadeva prehransko varnost. Člen zagotavlja
preskrbo prebivalstva s hrano, ob tem pa ustvarja pogoje za varovanje podlage za
kmetijsko proizvodnjo, kmetijska zemljišča, pridelavo hrane, ki je prilagojena lokalnim
razmeram in ki učinkovito uporablja naravne vire. Prav tako določa pogoje za kmetijski
in prehrambeni sektor, ki ustreza zahtevam trga, pogoje za čezmejne trgovinske
odnose, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju kmetijstva in živilskega sektorja ter
uporabo hrane na način, ki ohranja naravne vire. Švica je tako ena redkih držav, ki se
je celovito lotila urejanja področja prehranske varnosti.
V nadaljevanju opisane evropske države v svojih ustavah ne urejajo prehranske
varnosti, ampak pravico do ustrezne hrane. S pravico do ustrezne hrane je zajet le del
prehranske varnosti, saj prehranska varnost zajema, poleg pravice do ustrezne hrane,
še ostale strateške dobrine ustavnega pomena.
Ukrajina
Ukrajinsko kmetijstvo spada med 10 največjih pridelovalcev žit in olj na svetu, ki pa je
trenutno žal v vojni, katere posledice bomo čutili vsi. Ne glede na to pa je Ukrajina že
izčrpala svoje zmožnosti povečanja svojega prispevka k svetovni zanesljivosti oskrbe
s prehrano. Zaradi tega je bila ključna ureditev, ki bo omogočala državljanom
doseganje zadostnega življenjskega standarda. Pravico do hrane izrecno zagotavlja
ukrajinska ustava v 48. členu59, kjer določa, da ima vsak pravico do primernega
življenjskega standarda zase in družino, kar vključuje primerno hrano, oblačila in
nastanitev.
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Belgija
Belgija pravice do prehranske varnosti, ki bi bila neposredno določena z ustavo, ne
pozna. Evropski statistični podatki kažejo, da je 5,8 % belgijskega prebivalstva "močno
materialno prikrajšanih", približno 400.000 ljudi pa se zanaša na pomoč v hrani, ki je
usmerjena le prek dobrodelnih organizacij, pri tem pa je Belgija od leta 1908 izgubila
približno tretjino kmetij60. Kljub temu, da prehranska varnost ni ustavno zajeta, je
varovana s širšimi človekovimi pravicami prek 23. člena belgijske ustave, ki implicitno
varuje pravico do ustrezne prehrane. V 23. členu je določeno, da ima vsakdo pravico
voditi življenje v skladu s človeškim dostojanstvom. V ta namen zakoni, zvezni zakoni
in predpisi iz 134. člena zagotavljajo ekonomske, socialne in kulturne pravice ob
upoštevanju ustreznih obveznosti.61
Madžarska
Tudi Madžarska je ena redkih držav EU, ki zagotavlja prehransko varnost, čeprav ta ni
neposredno določena v ustavi. Skrb za prehransko varnost je mogoče razumeti kot v
širšem kontekstu XX. člena madžarske ustave, ki določa, da ima vsakdo pravico do
telesnega in duševnega zdravja ter da Madžarska spodbuja uresničevanje pravice iz
prvega odstavka člena XX, tako da zagotovi, da njeno kmetijstvo ostane brez
kakršnega koli gensko spremenjenega organizma z zagotavljanjem dostopa do zdrave
hrane in pitne vode z upravljanjem industrijske varnosti in zdravstvenega varstva,
podporo športu in redni telesni vadbi ter z zagotavljanjem varstva okolja.62
Države članice EU
Ne glede na izostanek izrecnega ustavnega določila, ki bi urejal prehransko varnost v
ustavah ostalih držav članic EU, je ta indirektno zajeta prek podpisanega in
ratificiranega Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (v
nadaljnjem besedilu: Pakt).63,64 Z ustreznimi ukrepi države zagotavljajo uresničevanje
te pravice in v ta namen priznavajo bistven pomen svobodno izbranega
mednarodnega sodelovanja. V drugem odstavku je določeno, da bodo države
pogodbenice, ki priznavajo vsakomur temeljno pravico do varstva pred lakoto,
posamič ali v mednarodnem sodelovanju, sprejele ukrepe, vštevši sem tudi konkretne
programe.65
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47. člen moldavske ustave, dostopen na URL:
https://www.constituteproject.org/constitution/Moldova_2006.pdf (18. 2. 2020).
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23. člen Constitution of Belgium, Belgium 1831 (rev. 2012). Angleška verzija belgijske ustave,
dostopna
na
URL:
https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/constitution/GrondwetUK.pdf (18. 2. 2020).
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XX.
člen
madžarske
ustave,
dostopen
na
URL:
https://www.constituteproject.org/constitution/Hungary_2011.pdf (18. 2. 2020).
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Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (socialnih in kulturnih pravicah) je
večstranska pogodba, ki jo je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov 16. 12. 1966 in je
začela veljati 3. 1. 1976. Pogodbenice se zavezujejo, da si bodo prizadevale za dodelitev ekonomskih,
socialnih in kulturnih pravic (ESCR) ne-samoupravnim in skrbniškim ozemljem ter posameznikom, ki
vključujejo delovne pravice in pravico do zdravja, pravico do izobraževanja in pravico do ustreznega
življenjskega standarda.
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Seznam evropskih držav, ki so podpisale in ratificirale Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in
kulturnih
pravicah,
je
dostopen
na
ULR:
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en
(17. 2. 2020)
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Besedilo 11. člena in ostalo je dostopno na URL: http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-inpristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenihnarodov/mednarodni-pakt-o-ekonomskih-socialnih-in-kulturnih-pravicah/ (19. 2. 2020).
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2. OSNUTEK USTAVNEGA ZAKONA O DOPOLNITVI USTAVE REPUBLIKE
SLOVENIJE
I.
V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 –
UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 –
UZ62a) se za 72. členom doda novi 72.a člen, ki se glasi:
»72.a člen
(prehranska varnost)
Država skrbi za prehransko varnost in samooskrbo. Za zagotovitev prehranske
varnosti država ustvarja pogoje za trajnostno pridelavo hrane v Sloveniji.
Zakon določa pogoje in načine za zagotavljanje lokalno usmerjene trajnostne
proizvodnje hrane, ki ohranja naravne vire.«.
II.
Določbe zakonov in drugih predpisov ter splošnih aktov, ki niso v skladu z dopolnitvijo
ustave, določeno s tem ustavnim zakonom, je treba uskladiti najkasneje v letu in pol
po uveljavitvi tega ustavnega zakona.
Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru Republike Slovenije.
3. OBRAZLOŽITEV
V Sloveniji se že dalj časa beleži zaskrbljujoč upad samooskrbe s hrano in vztrajno
zmanjševanje pridelovalnih površin na prebivalca. V zadnjem času negotovih razmer
zaradi vse pogostejših naravnih katastrof, epidemij, porasta cen energentov in vojne v
Ukrajini, je pomen samooskrbe in prehranske neodvisnosti v luči prehranske varnosti
prišel izrazito v ospredje in pokazal na ranljivosti naše države, saj se v relativno
kratkem času lahko tudi slovenski trg sooči s pomanjkanjem hrane. Zato mora država
aktivno pristopiti k zagotavljanju prehranske varnosti in vzpostaviti pogoje za izvajanje
kmetijske dejavnosti, katere temeljna naloga je pridelava varne in kakovostne hrane, ki
je osnovna človeška potreba. Zagotavljanje prehranske varnosti in trajnostnega
razvoja mora biti prioritetni cilj države, saj je prehranska varnost ključna strateška
dobrina, ki mora biti dostopna vsem prebivalcem. Le na ta način bo zagotovljena večja
stopnja samooskrbe in s tem prehranska varnost v Sloveniji tudi v negotovih časih, ko
se ni moč zanašati zgolj na uvoz.
V 72. členu je le na splošno določeno, da ima vsakdo, v skladu z zakonom, pravico do
zdravega življenjskega okolja in da je država tista, ki skrbi za zagotavljanje zdravega
življenjskega okolja. Vendar taka ureditev ne opredeljuje neposredno in izrecno
prehranske varnosti. Država je poleg prehranske varnosti dolžna zagotavljati tudi
ugodno okolje za trajnostno pridelavo lokalne hrane. Tako samooskrba kot varovanje
naravnih virov ima širši družbeni pomen za delovanje države. Prehransko varnost bi
sicer bilo mogoče obravnavati tudi v okviru 72. člena Ustave, vendar bi, ker je
prehranska varnost temeljna strateška dobrina, ki mora biti dostopna vsem
prebivalcem in temu tudi primerno ustavno varovana, bilo primerneje, da bi bilo jasno
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in določno izraženo, da gre za posebno ureditev tega področja, za katerega ne
zadošča, da je nedoločno zajet pod pojmom »zdravo življenjsko okolje« iz 72. člena
Ustave. Država je dolžna ob zapisu prehranske varnosti v Ustavo določiti tudi pogoje
in načine za doseganje prehranske varnosti kot strateške dobrine.
Prehranska varnost je umeščena v ustavno poglavje o ekonomskih in socialnih
pravicah, ki se, v nasprotju s temeljnimi človekovimi pravicami in svoboščinami, ne
izvršujejo direktno na podlagi Ustave, zato bi bilo v zvezi z vključitvijo prehranske
varnosti v Ustavo treba uskladiti oziroma spremeniti veljavno slovensko zakonodajo,
predvsem Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z
živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 - ZdZPZ), Zakon o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl.
US, 123/21 in 44/22) in Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 –
uradno prečiščeno besedilo 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17 in 44/22).
Zaradi kompleksnosti ureditve bi bilo smiselno za področje prehranske varnosti
povsem na novo sprejeti zakon, ki bi vse ukrepe urejal na enem mestu. Hkrati se
predlaga uskladitveni rok leto in pol.
Ustavni zakon začne veljati, ko ga sprejme in razglasi Državni zbor Republike
Slovenije.«
Predlog sklepa Državnega sveta je bil SPREJET (prisotnih 25 državnih svetnic in
svetnikov, 21 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
S tem je bila 7.A točka dnevnega reda zaključena.
***
8. točka dnevnega reda:


Predlog Poročila o delu Državnega sveta v letu 2021

Predlog poročila so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti 6. 4. 2022 s
sklicem seje.
Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca je podal nekaj uvodnih besed o delu
Državnega sveta za leto 2021.
Razpravljal ni nihče od državnih svetnic in svetnikov.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje Predlog Poročila o delu Državnega
sveta v letu 2021, kot so ga državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti s
sklicem seje in je bil objavljen tudi na spletni strani Državnega sveta 66.
Predlog poročila je bil SPREJET (prisotnih 24 državnih svetnic in svetnikov, 20
jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
S tem je bila 8. točka dnevnega reda zaključena.

66

Dostopno prek: http://www.ds-rs.si/?q=50-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije (21. 4. 2022).

85

***
Ker so bile izčrpane vse točke dnevnega reda, je predsednik Državnega sveta zaključil
50. sejo Državnega sveta Republike Slovenije in obvestil državne svetnice in svetnike,
da bo naslednja redna seja Državnega sveta v skladu z okvirnim terminskim
programom dela Državnega sveta za leto 2022 v sredo, 11. 5. 2022.

Dr. Dušan Štrus
sekretar

Alojz Kovšca
predsednik

Zapisala: Marina Petrović
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