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Svet za socialno in zdravstveno politiko pri Predsedstvu RK SZDL Slovenije 

Socialistična zveza v sodelovanju z Zvezo sindikatov 

Slovenije nosilec in organizator javne razprave 

J,f*la:°?SnUtk? zakona ° Pokojninskem in invalidskem zavarovanju začenjamo javno razpravo o novem sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji. 

Po dolgoletnih pripravah za preoblikovanje pokojninsko invalidskega zavarovanja je bil aprila 1982 *nrpie>t 

i 

n / m°ra uP°števati samoupravne družbenoekonomske odnose ter že uveljavljen samo- 
dohodka B V Zdmzenem delu m vseh delovnih ljudi na temelju njihovega dela in ustvarjenega 

V javm razpravi moramo upoštevati zvezni zakon, razpravljati o osnutku republiškeaa zakona te>r t,,Hi n 
!n dopolnitvah statuta Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja in določbah druaih 

sZZ ^ZvaSn%OSnih akt°V °r9anlZaCij Združene9* dela- ki <™rijo celovit sistem pok'ojninfkega fn invalid- 

Že v prvi fazi zakonodajnega postopka je bilo opozorjeno na bistvene novosti, ki jih prinaša nov republiški 
zakon m ki se odražajo predvsem v: 

~ 'vpeljavi pravic iz minulega dela ob upoštevanju osebnih dohodkov ter usklajevanju pokojnin tudi na 
temelju družbene produktivnosti dela; 

razširitvi kroga zavarovancev, zlasti z uvedbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja kmetov 
- spremembi odnosov na področju invalidskega zavarovanja', 
- možnosti uvedbe predčasne upokojitve; 
- nekaterih sprememb pri uživanju in izgubi pravic 

Ker gre za enega najpomembnejših sistemskih zakonov s področja socialnega varstva, ki zadeva interese 
s ,errJe9a delovnega človeka moramo ta in druga vprašanja pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 
najsirsi javni razpravi temeljito preučiti. Zato moramo omogočiti demokratično, organizirano in družbenopoli- 

w/ usme,rJen°. razpravo, v kateri bodo izražena stališča, interesi, mnenja, predlogi ter pripombe do predlaganih rešitev. Upoštevati bo treba zaostrene ekonomske razmere in prizadevanja za uresničitev 
dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije, kar vpliva na realno načrtovanje in omogoča večjo širitev 
pravi c. 

tem°nrŽS ZZIŽh l sode'°vaniu z Zvez° sindikatov Slovenije nosilec in organizator javne razprave. S 
l t Pomembno m odgovorno nalogo ter skrb za demokratičen potek in učinkovitost najširše 
dela ter kmetijsMh zadnigah ^ P°gl°bljena V krajevnih skupnostih in temeljnih organizacijah združenega 

Razprava bo potekala ves čas do sprejema predloga zakona, še zlasti intenzivno pa v marcu in aprilu. 

tvetaUomfn%^nnZrTrf0 
Socialistične zvezePo sPre>e,a družbenopolitična izhodišča in podrobnejše usmeri- 

rirnnlh ^Hvf h javne razprave, ki bodo objavljene skupaj z ustreznim gradivom v dnevnem tisku in drugih sredstvih javnega obveščanja (Delo, Večer, Delavska enotnost, Kmečki glas). 

JZn°:a,ZXaVO bč k°°"?iniral in spremljal poseben koordinacijski odbor pri Svetu za socialno in zdrav- 
T£urtl£sK?^T«RK,SZ£L S'°Ti,e Vka,erem 

ne Moti, p socialnega varstva in pokojninskega in invalidskega zaverove- nja. uaoor bo zbiral vse pripombe ter spreminjevalne predloge na osnutek tega zakona. 

sveftZveze sindikatov. W° or9anizirale in usklajevale občinske konference Socialistične zveze in občinski 

i7ni °^h°^LPJiP0mb 'n f.tališč, iz javne razPrave ter povzetkov in ugotovitev OK SZDL bo Predsedstvo RK obravnavi osnutka zakona izoblikovalo stališča in jih posredovalo Skupščini SR Slovenije. 
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OSNUTEK ZAKONA 

o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju (ESA-55)  

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA DELO 

POVZETEK 

Po dolgotrajnih pripravah je bil dne 22. aprila 1982 
sprejet novi zvezni zakon o temeljnih pravicah iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 
23/82), ki se začne uporabljati 1. 7. 1983. Sprejem novega 
zveznega zakona na tem področju narekuje izdajo novega 
republiškega zakona o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju, ki je bil sprejet v Skupščini SR Slovenije v i. fazi 
zakonodajnega postopka, kot predlog za izdajo cfae 28. 
septembra 1982. 

Spremembo predpisov na tem področju je narekovala 
potreba za uskladitvijo sistema pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja z ustavo in zakonom o združenem delu 
oziroma z novim samoupravnim in družbenoekonomskim 
položajem delavcev v združenem delu in drugih delovnih 
ljudi. 

Osnutek zakona je pripravljen na podlagi sprejetega 
predloga za izdajo zakona in s tem sprejetih sistemskih 
rešitev in temeljnih izhodišč in pripomb in predlogov za 
spremembe in dopolnitve, ki so jih dali odbori in Zakono- 
dajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije ter dele- 
gati v svojih delegatskih sredinah in na sejah zborov. 
Besedilo osnutka zakona je določila Komisija Izvršnega 
sveta za izdelavo zasnove novega sistema pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja na seji dne 12. in 17. 1. 1983. 

Splošne določbe 
Urejanje področja pokojninskega in invalidskega zava- 

rovanja sodi v pristojnost federacije, republik in AP in 
samoupravne regulative. Temeljne pravice iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, pogoje za njihovo pri- 
dobitev ter osnove sistema določa že novi zvezni zakon. V 
splošnih določbah so tako posebej poudarjene le načelne 
novosti zveznega zakona in tiste, ki jih prinaša novi repu- 
bliški zakon. Poudarjeno je načelo, ki opredeljuje naravo 
pokojnine kot pravice iz minulega dela, načelo enotnega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja delavcev v 
združenem delu in drugih delovnih ljudi, ker so v sistem 
vključeni tudi kmetje, na območju SR Slovenije, ter načelo 
o prevenciji invalidnosti oziroma dolžnost organizacij 
združenega dela pri preprečevanju invalidnosti. 

Zavarovanci 
V poglavju o zavarovancih so novosti na področju po- 

kojninskega in invalidskega zavarovanja oseb, ki oprav- 
ljajo samostojne dejavnosti tiste, ki sledijo izenačitvi polo- 
žaja, pravic in obveznosti te kategorije delovnih ljudi z 
delavci v združenem delu. S predlaganim novim načinom 
urejanja zavarovanja teh oseb, odpade sedanji način ure- 
janja na podlagi pogodb, ki jih sklepa skupnost pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, z organizacijami teh 
oseb, zlasti pa bi odpadel kot pogoj za zavarovanje, pripa- 
dnost posamezni poklicno strokovni organizaciji. Pogoj za 
zavarovanje bi bilo opravljanje samostojne gospodarske 
ali poklicne dejavnosti kot edinega ali glavnega poklica in 
prijava v zavarovanje pri skupnosti. 

Novost je tudi možnost dokupa let, ki naj bi se omogočil 
vsem zavarovancem , ki opravljajo samostojne dejavnosti 
vključno s kmetijsko dejavnostjo, ne glede na to, ali so 

zavarovani iz naslova delovnega razmerja ali iz naslova 
opravljanja samostojne poklicne ali kmetijske dejavnosti. 
S tem se omogoča z ustreznim plačilom prispevkov všte- 
vanje obdobij dela iz naslova samostojne dejavnosti zava- 
rovancem in njihovim družinskim članom za čas, ko še ni 
bilo uvedeno obvezno zavarovanje oziroma možnost skle- 
panja delovnih.razmerij z zakonci. 

Kot osnova za plačevanje prispevkov za zavarovanje 
oseb, ki opravljajo samostojne dejavnosti, je predviden 
dejanski osebni dohodek, povšalna osnova pa le v izje- 
mnih primerih, ko določitev osnove po dohodku ni možna. 

Novost je obvezno zavarovanje vrhunskih športnikov 
glede na to, da doslej vrhunski športniki v SR Sloveniji 
niso bili zavarovani, temveč so bili zavarovani le profesio- 
nalni športniki. Obvezno zavarovanje vrhunskih športni- 
kov - neprofesionalcev pa je bilo že doslej uvedeno v 
drugih republikah. 

Novost je obvezno pokojninsko in invalidsko zavarova- 
nje kmetov in s tem graditev enotnega sistema pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja delavcev v združenem 
delu in drugih delovnih ljudi. Predvideva obvezno pokoj- 
ninsko in ivalidsko zavarovanje vseh kmetov in članov 
njihovih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost 
kot edini oziroma glavni poklic, ne glede na dohodek, ki 
ga ustvarjajo. Od ustvarjenega dohodka oziroma plačanih 
prispevkov pa je nato odvisen obseg pravic oziroma obseg 
zavarovanja. Kmetje in člani njihovih gospodarstev, ki 
imajo po predpisih o združevanju kmetov status združe- 
nega kmeta in, ki plačujejo prispevek najmanj v višini 
zneska zajamčene pokojnine, so zavarovani v obsegu kot 
delavci v združenem delu. Kmetje, ki nimajo statusa zdru- 
ženega kmeta in združeni kmetje, ki plačujejo prispevke 
oziroma so zavarovani od osnove, ki je nižja od zneska 
zajamčene pokojnine pa imajo le pravice določene v za- 
konu t. j. pravico do starostne, invalidske in družinske 
pokojnine. 

Predviden je tudi prehoden sistem za uživalce kmečkih 
pokojnin, ki naj bi tudi v bodoče prejemali kmečko sta- 
rostno pokojnino v skladu z zakonom o starostnem zava- 
rovanju kmetov in kmete starejše od 60 let, ki jim je dana 
možnost, da se vključijo v pokojninsko in invalidsko zava- 
rovanje ali ostanejo zavarovani v starostnem zavarovanju 
kmetov in pridobijo pravico do kmečke starostne pokoj- 
nine v skladu z zakonom o starostnem zavarovanju kme- 
tov, katerega uporaba je za te primere podaljšana. 

Ker se dejanski dohodek na območju SR Slovenije ugo- 
tavlja le v primerih 2% kmetov, katastrski dohodek pa 
glede na svojo naravo ni pokazatelj ekonomske sposob- 
nosti kmeta, zlasti ne obsega dela in rezultatov dela, kar je 
podlaga pravici do zavarovanja, se z opredelitvijo statusa 
kmeta z opravljanjem kmetijske dejavnosti kot edinega 
oziroma glavnega poklica le predpostavlja takšno ustvar- 
janje dohodka, ki zadošča za preživljanje in plačevanje 
prispevkov. V primerih, ko se ne ugotavlja osebni dohodek 
kmeta, osnove za plačevanje prispevkov za združene in 
druge kmete določi skupnost v razponu, da bodo pri- 
spevke zmogli plačevati tudi ekonomsko šibkejši kmetje. 

V skladu z družbenimi usemritvami za popeševanje 
združevanja dela, sredstev in zemlje kmečkih proizvajal- 
cev in s tem proizvodnjo večjih tržnih viškov, so v osnutku 
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predvideni posebni stimulansi. Tako je npr. za združene 
kmete predvideno pokrivanje dela obveznosti za plačilo 
prispevkov s strani organizacij združenih kmetov in drugih 
organizacij združenega dela, pod pogojem plačila pri- 
spevkov najmanj od odnove v višini zajamčene pokojnine 
so zavarovani v obsegu kot delavci v združenem delu, 
imajo pravico do varstvenega dodatka, do denarnega na- 
domestila za telesno okvaro, do zajamčene borčevske 
pokojnine itd. 

V podrobnostih pa osnutek sledi dosedanji praksi, ki jo 
imamo z zavarovanjem oseb, ki opravljajo samostojne 
dejavnosti. Predvideno je, da se jim v pokojninsko dobo 
všteva čas obveznega starostnega zavarovanja in omoao- 
čen jim je dokup let. 

Pridobitev in odmera pravic 
Novost je uvedba pravice dp zajamčene pokojnine. Do- 

ločitev zneska je prepuščena skupnosti, z zakonom pa je 
določena le omejitev, da zajamčena pokojnina ne more 
biti nižja od 55% povprečnega nominalnega osebnega 
dohodka delavcev, zaposlenih na območju SR Slovenije 
doseženega v preteklem letu. Tako bi npr. od 1. 1. 1983 
dalje znašala zajamčena pokojnina najmanj 7.777,55 din. 

Novost je najnižja oziroma minimalna pokojnina. Pred- 
stavlja izpeljavo načela o zajamčeni pokojnini za vse upo- 
kojence. Pomeni podlago za postopno uveljavitev takšne 
ravni pokojnin, ki bo v odvisnosti od razvoja družbene 
skupnosti kot celote, za minimalno dobo, ki je pogoj za 
pridobitev pravice, nudila upravičencu socialno varnost. 

Pomeni, da se zavarovancem, ki so uveljavili pokojnino 
s krajšo dobo od polne pokojninske dobe, pokojnina od- 
meri najmanj od pokojninske osnove v višini 64,70% po- 
prečenga nominalnega osebnega dohodka vseh delavcev 
zaposlenih na območju SR Slovenije, doseženega v prete- 
klem letu. Tako bi npr. od 1. 1. 1983 znašala najnižja 
pokojninska osnova 9.150,28 din, od te pa se nato v % 
odvisno od pokojninske dobe odmeri najnižja pokojnina. 

Možnost limitiranja pokojnin navzgor je predvidena v 
29. členu zveznega zakona, predlog, naj najvišja pokoj- 
nina v posameznem koledarskem letu ne presega 85% 
3,5-kratnega povprečnega osebnega dohodka vseh zapo- 
slenih iz preteklega leta pa upošteva gibanja najvišjih 
osebnih dohodkov v republiki. Višina pokojnine je bila v 
SR Sloveniji že doslej omejena z zneskom najvišje pokoj- 
ninske osnove, ki ga je, vsako leto določila skupnost. V 
varianti so predvidene tudi možnosti naj bi najvišja pokoj- 
nina ne presegla 85% 4-kratnega povprečnega osebnega 
dohodka zaposlenih iz preteklega leta, v tem primeru bi 
npr. najvišja pokojninska osnova v letu 1983 znašala 
56.564 din, najvišja možna pokojnina pa 48.079 din in, naj 
bi višino najvišje pokojnine določala tako kot doslej, skup- 
nost s samoupravnim splošnim aktom. 

Predlagana je ponovna uvedba pravice do predčasne 
pokojnine. Mnenja in stališča izražena v razpravah ob 
sprejemanju predloga za izdajajo zakona so bila enotna, 
da je potrebno ponovno vpeljati možnost pravice do pred- 
časne pokojnine tudi v naši republiki. Različna so bila le v 
tem, koliko naj bi znašalo zmanjšanje pokojnine za vsako 
leto predčasnega odhoda v pokoj oziroma naj bi bilo to 
zmanjšanje čimbolj enotno na območju SFRJ. 

V osnutku je predvidena možnost predčasne upokojitve 
z znižanjem pokojnine, odmerjene glede na pokojninsko 
dobo, za vsako leto predčasnega odhoda v pokoj za 1,5% 
oziroma v varianti za 2%. 

Novi zvezni zakon prinaša spremembe tudi v veljavni 
sistem usklajevanja pokojnin. Uvaja obvezno usklajevanje 
pokojnin med letom, hkrati pa tudi izplačilo razlike v 
začetku koledarskega leta med pokojnino, ki pripada upo- 
kojencu po dokočni uskladitvi in pokojnino, ki jo je prejel v 
preteklem letu za vse leto nazaj. Slednje pomeni uresniči- 
tev zahteve po sprotnem ali tekočem usklajevanju pokoj- 
nin. Ker pa to terja velika dodatna sredstva, zvezni zakon 
prepušča odločitev o tem, kdaj preiti na takšen sistem 
usklajevanja skupnostim s tem, da ga morajo uveljaviti 

■najkasneje do 31. 12. 1986. Osnutek republiškega zakona 

sledi novostim v zveznem zakonu in določa porast pokoj- 
nin med letom na račun rasti nominalnih osebnih dohod- 
kov v tem letu v višini 90%, kar predstavlja spodnjo mejo 
za obvezno uskladitev pokojnin med letom. V prehodnih 
določbah pa je predviden sistem postopnega prehoda na 
tekoče usklajevanje tako, kda bi se postopoma povečeval 
odstotek povečanja pokojnin med letom, glede na porast 
nominalnih osebnih dohodkov vseh delavcev zaposlenih 
na območju republike v tem letu. 

V poglavju o pravicah zavarovancev, pri katerih je po- 
dana neposredna nevarnost za nastanek invalidnosti ali 
spremenjena delovna zmožnost sta v osnutku zakona po- 
drobnejši definiciji obeh navedenih pojmov in predvidena 
obveznost razporeditve na ustrezna dela oziroma naloge. 

V poglavju o pravicah zavarovancev s preostalo delovno 
zmožnostjo, ki jim je po zveznem zakonu zagotovljena 
pravica, do dela z delovnim časom, ki ustreza preostali 
delovni zmožnosti, pravica do razporeditve na druga 
ustrezna dela oziroma naloge, pravica do ustrezne zapo- 
slitve ter pravica do prekvalifikacije oziroma dokvalifika- 
cije, je v osnutku določeno načelo, da zavarovanci uresni- 
čujejo te pravice na podlagi invalidnosti skladno s pre- 
ostalo delovno zmožnostjo. Glede denarnih nadomestil, ki 
9™do zavarovancem v zvezi s pravicami, pridobljenimi v 
skladu s preostalo delovno zmožnostjo pa so predvidene 
vrste denarnih nadomestil in temeljna načela za določanje 
visine posameznih vrst nadomestil z namenom, da se 
zaposlenim delovnim invalidom zagotovi načelno enak 
materialni položaj kot pred invalidnostjo, delovnim invali- 
dom ki niso v delovnem razmerju ali, ki ne ustvarjajo 
osebnega dohodka pa potrebna sredstva za preživljanje. 

Novosti so določbe, ki urejajo uveljavljanje in uresniče- 
vanje pravic zavarovancev s preostalo delovno zmož- 
nostjo. Predvideno je, te pravice zavarovanci, ki so ob 
nastanku invalidnosti v delovnem razmerju, uresničujejo 
na podlagi preostale delovne zmožnosti neposredno v 
organizacijah združenega dela, kar pomeni izpeljavo 38 
člena novega zveznega zakona. Tako določen okvir ob- 
veznosti in dolžnosti organizacij združenega dela pa pred- 
postavlja, da organizacije združenega dela zagotavljajo 
tudi potrebna sredstva za uresničevanje teh pravic. V 
skupnosti pa bi tudi v bodoče uveljavljali in uresničevali 
pravice tisti zavarovanci s preostalo delovno zmožnostjo, 

ob nastanku invalidnosti niso v delovnem razmerju, 
nosilci samostojnega osebnega dela, delavci, ki so pri njili 
v delovnem razmerju in združeni kmetje in zavarovanci, ki 
so v času nastanka invalidnosti v delovnem razmerju pa 
jim organizacije združenega dela iz objektivnih razlogov 
ne morejo zagotoviti uresničevanja pravic. Primeroma so 
določeni tudi nekateri objektivni razlogi, ki naj bi omogo- 
čili organizacijam združenega dela, da bi bile oproščene 
teh obveznosti. 

V skladu z zveznim zakonom je v osnutku predvideno 
pooblastilo skupnosti, da s svojim samoupravnim sploš- 
nirn aktom določi merila in način za odmero denarnega 
nadomestila za telesno okvaro in način usklajevanja 

V poglavju o pogojih za pridobitev in odmero družinske 
pokojnine so novosti zlasti v širitvi kroga zavarovanih 
družinskih članov, pravico pridojo tudi bratje in sestre ter 
otroci brez staršev, ki jih je zavarovanec preživljal ter 
oseba, ki je z zavarovancem živela v življenjski skupnosti, 
ki je po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
izenačena z zakonsko. Novost glede na veljavno ureditev 
je tudi v izenačitvi let starosti za vdove in vdovce ter starše 
kot pogojev za pridobitev pravice do družinske pokojnine. 
Doslej določenih 45 let starosti pri vdovi se zvišuje na 50 
let m 60 let pri vdovcu se znižujena na 50 let. Novost je tudi 
predlagana ureditev odmere družinske pokojnine otroku v 
primerih če izgubi oba roditelja. 

V poglavju o uživanju in izgubi pravic so pomembnejše 
novosti zlasti tiste, ki urejajo uživanje in izgubo pravic na 
podlagi preostale delovne zmožnosti. Predvideno je, da 
delovni invalid izgubi oziroma ne uživa ustreznih denarnih 
nadomestil v primerih, ko brez opravičljivega razloga one- 
mogoča prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo, ustrezno zapo- 
slitev oziroma razporeditev na druga ustrezna dela in 
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naloge. Prav tako ne uživa teh dajatev, vključno z invalid- 
sko pokojnino tisti delovni invalid, ki onemogoča ponovno 
oceno preostale delovne zmožnosti oziroma invalidnosti, 
če je le ta potrebna glede na nastale spremembe v njego- 
vem zdravstvenem stanju. 

V poglavju o obveščanju in evidencah je predvideno, da 
je nosilec informacijskega sistema na področju pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji skup- 
nost, ki vodi evidenco o vseh pomembnih dejstvih in 
okoliščinah opredeljenih v zveznem zakonu o matični evi- 
denci in o osnutku republiškega zakona. 

Pokojninska doba 
V poglavju o pokojninski dobi so v osnutku zakona 

določena obdobja, ki se štejejo v zavarovalno in s tem v 
pokojninsko dobo pa niso zajeta v zveznem zakonu ali 
zvezni zakon določa le okvirje, natančnejše pogoje in čas 
vštevanja pa prepušča republiški regulativi. Tako je pred- 
lagana prekvalifikacija posebne dobe v zavarovalno dobo 
za člane KDZ v obdobju od 15. 5. 1945 do 31. 12. 1959, in 
predvidena možnost, da se zavarovanci lahko opredelijo, 
da se jim v pokojninsko dobo zavarovalna doba, ki se šteje 
s povečanjem lahko všteva v dejanskem trajanju. 

Zagotavljanje sredstev 
V poglavju o zagotavljanju sredstev za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, sta zaradi vključitve kmetov v eno- 
ten sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
predvidena dva nova vira sredstev. In to poseben prispe- 
vek iz dohodka od zemlje in gozda, ki naj bi ga plačevali 

vsi lastniki zemljišč, oziroma zavezanci za davek od do- 
hodka zemljišč in od gozda, ki niso zavarovani na podlagi 
opravljanja kmetijske dejavnosti in prispevek od katastr- 
skega dohodka ob prenosu kmetijskega zemljišča s kmeta 
zavarovanca po tem zakonu na drugo fizično osebo, ki ni 
zavarovanec na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti 
ali družbeno oziroma civilno pravno osebo, če se spre- 
meni namembnost zemljišča. 

Postopek za uveljavljanje pravice in sodno 
varstvo 

Postopek za uveljavljanje pravic in sodno varstvo je tako 
kot doslej tudi v bodoče v pristojnosti skupnosti. 

Povrnitev povzročene škode 
V poglavju o povrnitvi povzročene škode je predvideno, 

da je problematika urejanja odškodninske odgovornosti 
predmet posebnega zakona - zakona o obligacijskih raz- 
merjih, glede na specifičnost področja pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja pa so urejeni le nekateri posebni 
primeri. Opredeljena je tudi odgovornost skupnosti pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja za škodo, ki jo pov- 
zroči zavarovancu pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem 
svoje dejavnosti. 

Kazenske določbe 
V poglavju o kazenskih določbah so denarne kazni 

usklajene z zakonom o prekrških ter določene zgornje in 
spodnje meje. 

Prvi del 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje v SR Slo- 

veniji urejajo zakon o temeljnih pravicah iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja (v nadaljnjem 
besedilu: zvezni zakon), ta zakon, statut in drugi 
samoupravni splošni akti skupnosti pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji (V nadalj- 
njem besedilu; skupnost), družbeni dogovori in sa- 
moupravni sporazumi, pravice zavarovancev s pre- 
ostalo delovno zmožnostjo, ki jih le-ti uresničujejo 
v združenem delu pa tudi samoupravni splošni akti 
organizacij združenega dela. 

2. člen 
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot se- 

stavni del združenega dela temelji na družbenoeko- 
nomskih odnosih pri pridobivanju, razporejanju in 
upravljanju dohodka. 

Dohodek, ki'ga delavci v združenem delu ustvari- 
jo v temeljnih organizacijah združenega dela in v 
drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih s 
svojim živim delom ter upravljanjem in gospodarje- 
njem z družbenimi sredstvi kot. s svojim in družbe- 
nim minulim delom, je osnova družbenoekonom- 
skih odnosov med delavci v združenem delu in 
delavci, ki so uveljavili pravice iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 

3. člen 
Delavci v združenem delu in delavci, ki so uvelja- 

vili. pravice iz pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja v skupnosti uresničujejo po načelih minule- 
ga dela, vzajemnosti in solidarnosti svoje samo- 

upravne pravice, obveznosti in odgovornosti v po- OPOMBE 
kojninskem in invalidskem zavarovanju, določajo 
politiko razvoja, zboljševanje in izvrševanje pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja ter skupne in 
posamične obveznosti in pravice, ki jih v njej uve- 
ljavljajo, 

4. člen 
Delavci v združenem delu in delavci, ki so uvelja- 

vili praviee iz pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja, planirajo v okviru skupnosti razvoj pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja. 

Cilji, naloge, skupne potrebe in interesi ter obseg 
sredstev, potrebnih za uresničevanje pravic, obvez- 
nosti in odgovornosti v pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju, se določajo s plani, družbenimi 
dogovori in samoupravnimi sporazumi v skladu z 
materialnimi možnostmi združenega dela in pora- 
stom družbene produktivnosti dela in družbenega 
dohodka, ustvarjenega z upravljanjem in gospodar- 
jenjem z družbenimi sredstvi. 

5. člen 
S tem zakonom se ureja enotno obvezno pokoj- 

ninsko in invalidsko zavarovanje delavcev v združe- 
nem delu in drugih delovnih ljudi. 

Z obveznim pokojninskem in invalidskim zavaro- 
vanjem se delovnim ljudem, ki z osebnim delom 
samostojno kot poklic opravljajo umetniško, kultur- 
no, odvetniško ali drugo poklicno dejavnost ali sa- 
mostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s 
sredstvi, ki so lastnina občanov, zagotavljajo pravi- 
ce v enakem obsegu kot delavcem v združenem 
delu. 

Z obveznim pokojninskim in invalidskim zavaro- 
vanjem se kmetom in članom njihovih gospodar- 
stev zagotavljajo pravice v obsegu, določenem s 
tem zakonom. 

6. člen 
Delavcem, ki so uveljavili pravice iz pokojninske- 
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OPOMBE ga in invalidskega zavarovanja se pokojnine obvez- 
no usklajujejo z gibanji nominalnih osebnih dohod- 
kov vseh delavcev, zaposlenih na območju SR Slo- 
venije, lahko pa se usklajujejo tudi po rasti družbe- 
ne produktivnosti dela. 

7. člen 
Zaradi preprečevanja invalidnosti so delavci v 

temeljnih in drugih organizacijah združenega dela, 
v delovnih skupnostih, združeni kmetje, delovni lju- 
dje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim 
delom s sredstvi, ki so lastnina občanov, dolžni 
izvajati preventivne ukrepe, ukrepe varstva pri delu, 
stalno izboljševati delovne razmere ter delovno 
okolje in zagotavljati pogoje za ustrezno zaposlova- 
nje delovnih invalidov, v skladu z zakonom in samo- 
upravnimi splošnimi akti, 

8. člen 
Pri zagotavljanju pogojev za uresničevanje pravic 

delovnih invalidov in pri izvajanju preventivnih 
ukrepov in aktivnosti, katerih namen je zmanjševati 
stopnjo invalidizacije, sodeluje skupnost z organi- 
zacijami združenega dela, drugimi organizacijami 
in organi ter drugimi samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi, v primerih in na način, ki se določijo z 
družbenim dogovorom ali statutom skupnosti. 

Drugi del 

ZAVAROVANCI 

9. člen 
Poleg oseb, obvezno zavarovanih po zveznem 

zakonu, so zavarovanci tudi osebe, ki se obvezno 
zavarujejo po določbah tega zakona. 

10. člen 
Obvezno se zavarujejo delovni ljudje, ki na ob- 

močju SR Slovenije: 
- z osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina ob- 

čanov samostojno opravljajo gospodarsko dejav- 
nost kot glavni ali edini poklic in niso zavarovani na 
kakšni drugi podlagi; 

- z osebnim delom samostojno kot poklic oprav- 
ljajo umetniško, kulturno, odvetniško ali drugo po- 
klicno dejavnost in niso zavarovani na kakšni drugi 
podlagi. 

11. člen 
Obvezno se zavarujejo vrhunski športniki s stal- 

nim prebivališčem v SR Sloveniji, ki niso zavarovani 
na kakšni drugi podlagi. 

Status vrhunskega športnika ugotavlja Telesno- 
kulturna skupnost Slovenije. 

12. člen 
Obvezno se zavarujejo kmetje in člani njihovih 

gospodarstev, ki se v SR Sloveniji ukvarjajo s kme- 
tijsko dejavnostjo kot s svojim edinim ali glavnim 
poklicem in imajo lastnost združenega kmeta ter 
niso zavarovani na kakšni drugi podlagi (v nadalj- 
njem besedilu: združeni kmetje). 

Lastnost združenega kmeta po prejšnjem odstav- 
ku imajo tisti, ki izpolnjujejo pogoje po predpisih o 
združevanju kmetov. 

Združeni kmetje, ki se zavarujejo od osnove, ki ni 
nižja od zneska zajamčene pokojnine, so zavarova- 
ni v obsegu kot delavci v združenem delu. 

13. člen 
Obvezno se zavarujejo drugi kmetje in člani nji- 

hovih gospodarstev, ki se v SR Sloveniji ukvarjajo s 
kmetijsko dejavnostjo kot s svojim edinim ali glav- 
nim poklicem in delajo s sredstvi, na katerih ima 
kdo lastninsko pravico ter niso zavarovani na kakš- 
ni drugi podlagi (v nadaljnjem besedilu: individual- 
ni kmetje). 

Združeni kmetje, ki se zavarujejo od osnove, ki je 
nižja od zneska zajamčene pokojnine, so zavarova- 
ni v obsegu kot individualni kmetje. 

14. člen 
Po določbah iz 12. oziroma 13. člena se obvezno 

zavarujejo tudi osebe, ki se kot s svojim edinim ali 
glavnim poklicem ukvarjajo z gozdarsko dejavnost- 
jo, lesom, ribolovom ali kakšno drugo kmetijsko 
dejavnostjo. 

15. člen 
Delavec, ki mu je prenehalo delovno razmerje po 

218. členu zakona o združenem delu, je zavarovan 
tudi po prenehanju delovnega razmerja, če se je 
prijavil skupnosti za zaposlovanje najkasneje v 30 
dneh po prenehanju delovnega razmerja, in če je bil 
do prenehanja delovnega razmerja zavarovan ne- 
pretrgano devet mesecev ali 12 mesecev s presledki 
v zadnjih 18 mesecih, dokler prejema denarno na- 
domestilo za primer brezposelnosti, vendar največ 
eno leto. 

Delavec iz prejšnjega odstavka, ki ima najmanj 15 
let zavarovalne dobe in mu je zagotovljena pravica 
do denarnega nadomestila za primer brezposelno- 
sti, je zavarovan za čas prejemanja takega nadome- 
stila. 

Zavezanec za prispevek za zavarovanca iz prejš- 
njih dveh odstavkov je pristojna skupnost za zapo- 
slovanje. 

Varianta k 1. in 2. odstavku: 
Osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo za pri- 

mer brezposelnosti v skladu s predpisi o zaposlova- 
nju in zavarovanju za primer brezposelnosti, so 
zavarovane za čas prejemanja takega nadomestila 

16. člen 
Za vse primere invalidnosti in za telesno okvaro 

ne glede na njen vzrok se obvezno zavarujejo osebe 
na mladinskih delovnih akcijah v SR Sloveniji, če 
invalidnost ali telesna okvara nastane v času, ko so 
na taki akciji ali v zvezi s to akcijo. 

Skupnost v sodelovanju z Zvezo socialistične 
mladine Slovenije določi, za katere mladinske de- 
lovne akcije velja določba prejšnjega odstavka. 

17. člen 
Samo za invalidnost in telesno okvaro ki sta 

posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni se 
zavarujejo: 

1. udeleženci usmerjenega izobraževanja pri 
praktičnem pouku ter pri opravljanju proizvodnega 
dela oziroma delovne prakse (varianta: in na stro- 
kovnih ekskurzijah); 

2. učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in 
visokih šol, kadar opravljajo delo v organizacijah 
združenega dela in drugih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih prek študentske oziroma mla- 
dinske organizacije; 

3. osebe, ki so po končanem šolanju na obvezni 
ali prostovoljni praksi, ne glede na to, ali za to 
prakso prejemajo nagrado. 

4 osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o 
delu; 

5. mladostniki z motnjami v telesnem in dušev- 
nem razvoju, kadar so na obveznem praktične delu 
v organizacijah za usposabljanje ali v organizacijah 
združenega dela in drugih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih, 
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6. obsojenci na prestajanju kazni zapora ter mla- 
doletniki proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep 
oddaje v prevzgojni dom, ki se poklicno izobražuje- 
jo ali opravljajo dovoljene dejavnosti v skladu z 
zakonom. 

Osebe iz 6. točke prejšnjega odstavka so zavaro- 
vane tudi za primer invalidnosti, ki je posledica 
poškodbe izven dela, nastale zaradi višje sile. 

Skupnost lahko določi tudi druge osebe, zavaro- 
vanja za invalidnost in telesno okvaro, ki sta posle- 
dica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. 

18. člen 
Osebe, ki niso zavarovanci po določilih 9. do 15. 

člena tega zakona, ter jim ni zagotovljeno varstvo 
za primer invalidnosti in telesne okvare po drugih 
predpisih, stalno pa prebivajo na območju SR Slo- 
venije, so zavarovane samo za primer invalidnosti 
in telesne okvare kot posledice poškodbe: 

1. pri opravljanju del in nalog obvezne vojaške 
službe, teritorialne obrambe, narodne zaščite, enot 
za zveze družbenopolitičnih skupnosti, pri uspo- 
sabljanju za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito, v zvezi z reševalnimi akcijami ali 
obrambe pred elementarnimi nesrečami ter pri pre- 
prečevanju sovražnih in drugih družbi škodljivih 
dejanj in pojavov; 

2. ko sodelujejo pri organiziranih javnih delih 
splošnega pomena; 

3. ko pomagajo organom za notranje zadeve in 
pooblaščenim uradnim osebam teh organov pri iz- 
polnjevanju nalog s področja varstva ustavne uredi- 
tve, osebne varnosti občanov in varnosti premože- 
nja, vzdrževanja javnega reda in miru in prepreče- 
vanju in odkrivanju kaznivih dejanj ter prijemanju 
storilcev, kontroli gibanja v mejnem pasu in varova- 
nju pred drugimi kršitvami nedotakljivosti državne 
meje; 

4. ko opravljajo naloge organov za notranje zade- 
ve kot osebe v rezervnem sestavu organov za notra- 
nje zadeve; 

5. ko opravljajo na poziv državnih in drugih poo- 
blaščenih organov samoupravne, javne in druge 
družbene funkcije ali državljanske dolžnosti; 

6. ko so kot vojni vojaški, mirnodobni vojaški ali 
civilni invalidi vojne ter druge invalidne osebe na 
poklicni rehabilitaciji pri praktičnih delih ali vajah; 

7. ko kot športniki, trenerji ali organizatorji v 
okviru organizirane športne dejavnosti sodelujejo 
pri športnih akcijah; 

8. ko kot člani prostovoljnih gasilskih organizacij 
opravljajo svoje naloge-gašenje požarov, reševa- 
nje, usposabljanje, zavarovanje na požarno nevar- 
nih mestih in pri javnih prireditvah, pri javnih nasto- 
pih in demonstracijah s prikazovanjem demonstra- 
tivnih vaj, pri poučevanju ljudi o požarnovarnostni 
tematiki. 

9. ko kot člani gorske reševalne službe ali potap- 
ljači opravljajo naloge reševanja življenj ali odvrni- 
tve oziroma preprečitve nevarnosti, ki neposredno 
ogrožajo življenje ali premoženje občanov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s predpisom 
določi, kdaj so izpolnjeni pogoji iz 2., 5. in 7. točke 
tega člena. 

Določba 2. točke prvega odstavka tega člena 
velja tudi za tuje državljane, 

19. člen 

Osebe iz 9. do 15. člena so zavarovane za invali- 
dnost in telesno okvaro kot posledico bolezni ali 
poškodbe izven dela - razen, če nastane invali- 
dnost ali telesna okvara zaradi poškodbe pri oprav- 
ljanju samostojne poklicne ali gospodarske dejav- 
nosti - še po prenehanju delovnega razmerja oziro- 
ma po izgubi lastnosti, na podlagi katere so obvez- 
no zavarovane: 

1. dokler dobivajo nadomestilo osebnega do- 

hodka po predpisih o zdravstvenem varstvu in otro- OPOMBE 
škem varstvu; 

2. dokler kot nezaposleni delovni invalidi preje- 
majo oskrbnino ali začasno nadomestilo po predpi- 
sih p invalidskem zavarovanju; 

3. dokler prejemajo starostno ali invalidsko po- 
kojnino; 

4. dokler so prijavljeni pri pristojni skupnosti za 
zaposlovanje, če so se prijavili v 30 dneh po prene- 
hanju delovnega razmerja oziroma po izgubi last- 
nosti, na podlagi katere so obvezno zavarovane po 
tem zakonu; 

5. dokler so v Jugoslovanski ljudski armadi, na 
vojaških vajah ali na odslužitvi vojaškega roka, če 
so odšle k vojakom v 30 dneh po prenehanju delov- 
nega razmerja oziroma po izgubi lastnosti, na pod- 
lagi katere so obvezno zavarovani po tem zakonu; 

6. dokler imajo zavarovanci, ki so zaradi nege 
otroka prekinili delovno razmerje: 

- otroka, ki še ni star 15. let, 
- starejšega otroka ki mu je zaradi popolne in 

trajne nezmožnosti za delo potrebna stalna po- 
strežba in pomoč, 

- otroka ali več otrok, ki izpolnjujejo pogoje za 
pridobitev in uživanje družinske pokojnine; 

7. če ob nastanku invalidnosti oziroma telesne 
okvare izpolnjujejo pogoje pokojninske in zavaro- 
valne dobe za pridobitev pravic. 

Tretji del 

PRIDOBITEV IN ODMERA 
PRAVIC 

t. POGLAVJE 

Odmera starostne pokojnine 

20. člen 
Starostna pokojnina se odmeri od pokojninske 

osnove po enotni lestvici tako, da znaša za 40 
oziroma 35 let pokojninske dobe 85%. 

Lestvico odstotkov za odmero pokojnine določi 
skupnost, pri čemer upošteva polno leto pokojnin- 
ske dobe in ostanek najmanj šest mesecev. 

21. člen 
Starostna pokojnina zavarovancem iz 10., 11.12., 

13. in 14. člena se odmeri od pokojninske osnove, 
ki se izračuna z upoštevanjem osnov, od katerih so 
bili plačani prispevki. 

Kolikor je osnovo za odmero prispevkov pred- 
stavljal zavarovančev osebni dohodek, se pokojnin- 
ska osnova izračuna z upoštevanjem osebnega do- 
hodka, zmanjšanega za plačane prispevke samo- 
upravnim interesnim skupnostim. 

22. člen 
Delavcem, ki so jih poslale v tujino na delo jugo- 

slovanske organizacije in so ostali v tem času zava- 
rovani pri skupnosti, se vzame za izračun pokojnin- 
ske osnove njihov osebni dohodek na dinarski 
osnovi, v skladu z osnovami in merili iz samouprav- 
nih splošnih aktov in družbenim dogovorom, na 
podlagi katerega so se obračunavali in plačevali 
prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Varianta: 
Delavcem, ki so jih poslale v tujino na delo jugo- 

slovanske organizacije in so ostali v tem času zava- 
rovani pri skupnosti, se vzame za izračun pokojnin- 
ske osnove njihov zadnji osebni dohodek, ki so ga 
prejeli neposredno pred odhodom v tujino, valorizi- 
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OPOMBE ran v skladu z osnovami in merili iz samoupravnih 
aktov in na podlagi katerega so se obračunavali in 
plačevali prispevki za pokojninsko in invalidsko za- 
varovanje. 

Zajamčena pokojnina 
I 

23. člen 
Zavarovancu, ki je uveljavil pravico do starostne 

pokojnine s pokojninsko dobo 40 let (moški) oziro- 
ma 35 let (ženska) oziroma zavarovancu, ki je prido- 
bil pravico do invalidske pokojnine zaradi invali- 
dnosti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklic- 
ne bolezni, je zagotovljena zajamčena pokojnina v 
višini, ki jo.določi skupnost. 

Znesek zajamčene pokojnine ne more biti nižji od 
55% povprečnega nominalnega osebnega dohod- 
ka vseh delavcev, zaposlenih na območju SR Slove- 
nije, doseženega v preteklem letu. 

Varianta za novi tretji odstavek: 
Pravice do zajamčene pokojnine nimajo zavaro- 

vanci, katerim je bila pokojnina odmerjena na pod- 
lagi zavarovalnih osnov. 

Najnižja in najvišja pokojnina 

24. člen 
Zavarovancu, ki je uveljavil pravico do pokojnine 

s krajšo dobo od polne pokojninske dobe, se pokoj- 
nina odmeri najmanj od pokojninske osnove, v viši- 
ni 64,70% poprečnega nominalnega osebnega do- 
hodka vseh delavcev, zaposlenih na območju SR 
Slovenije, doseženega v preteklem letu. 

25. člen 
Najvišja pokojnina v posameznem koledarskem 

letu, za dopolnjeno pokojninsko dobo iz prvega 
odstavka 20. člena, ne more presegati 85% 3,5 
kratnega (varianta: štirikratnega) povprečnega no- 
minalnega osebnega dohodka vseh delavcev, zapo- 
slenih na območju SR Slovenije, doseženeaa v pre- 
teklem letu. 

Varianta: 
Skupnost^ vsako leto s samoupravnim splošnim 

aktom določi znesek najvišje pokojnine, upoštevaje 
dogovorjena merila za delitev sredstev za osebne 
dohodke in gibanja osebnih dohodkov delavcev, 
zaposlenih na območju SR Slovenije v preteklem 
letu. 

Predčasna pokojnina 
26. člen 

Zavarovanec lahko uveljavi starostno pokojnino, 
ko dopolni najmanj 35 let pokojninske dobe in 55 
let starosti (moški) oziroma 30 let pokojninske dobe 
in 50 let starosti (ženska). 

Predčasna pokojnina se odmeri tako, da se sta- 
rostna pokojnina, do katere bi imel pravico zavaro- 
vanec glede na pokojninsko dobo, če bi dopolnil 
starost 60 let oziroma zavarovanka, če bi dopolnila 
starost 55 let, zmanjša za vsako leto predčasnega 
dohodka v pokoj pred dopolnitvijo te starosti za 
1,5% (varianta: za 2%). 

Povečanje pokojnine 

27. člen 
Zavarovancu oziroma zavarovanki, ki po izpolni- 

tvi pokojninske dobe 40 let ostane še naprej v 
zavarovanju, ne da bi uveljavil pravico do pokojnine 
oziroma zavarovancu, ki ponovno sklene delovno 
razmerje ali začne opravljati samostojno dejavnost, 

se pokojnina poveča za vsako leto zavarovanja po 
izpolnitvi polne pokojninske dobe za odstotek ki 
ga določi skupnost. Skupnost določi tudi najvišji 
odstotek povečanja. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pridobi 
borec NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943 
pravico do povečanja pokojnine po izpolnitvi 35 
(moški) oziroma 30 let (ženska) pokojninske dobe. 

Ponovna odmera pokojnine 

28. člen 
Zavarovanec, ki je po uveljavitvi pravice do po- 

kojnine prejel del osebnega dohodka na podlagi 
minulega dela, zagotovljenega po osnovah in meri- 
lih, določenih v samoupravnih splošnih aktih orqa- 
nizacije združenega dela, ima pravico do ponovne 
odmere pokojnine. 

V primeru, da se del izplačanega osebnega do- 
hodka iz prejšnjega odstavka ne nanaša na obdobja 
zavarovanja, ki je bilo upoštevano pri oblikovanju 
pokojninske osnove, temveč na drugo, ki postane z 
upoštevanjem naknadno izplačanega osebnega 
dohodka najugodnejše, se upokojencu pokojnina, 
ponovno odmeri od pokojninske osnove iz najuao- 
dnejsega obdobja. 

Znesek pokojnine, določene na način iz prejšnje- 
ga odstavka, pripada upokojencu od prvega dne 
naslednjega meseca po vložitvi zahteve za ponovno 
odmero pokojnine. 

il. POGLAVJE 

Usklajevanje pokojnin 

29. člen 
Pokojnine se med letom obvezno uskladijo v ro- 

kih, določenih v samoupravnem splošnem aktu 
skupnosti tako, da povprečno povečanje pokojnin v 
posameznem koledarskem letu doseže najmanj 
90% porasta nominalnih osebnih dohodkov vseh 
delavcev, zaposlenih na območju SR-Slovenije v 
tem letu. 

Po prejšnjem odstavku se uskladijo vse pokojni- 
ne, razen pokojnin upokojencev, pri katerih je leto, 
iz katerega se upošteva gibanje nominalrrih oseb- 
nih dohodkov, zadnje leto dela. 

30. člen 
če je ob dokončni uskladitvi pokojnin v začetku 

koledarskega leta ugotovljeno, da je rast družbene 
produktivnosti večja od rasti nominalnih osebnih 
dohodkov vseh delavcev, zaposlenih na območju 
SR Slovenije v preteklem letu, se lahko pokojnine 
uskladijo tudi po rasti družbene produktivnosti dela 
v skladu z družbenim dogovorom. 

Rast družbene produktivnosti dela na območju 
SR Slovenije se ugotavlja po uradnih statističnih 
podatkih. 

Družbeni dogovor o uskladitvi pokojnin po prvem 
odstavku tega člena sklenejo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije, Gospo- 
darska zbornica Slovenije in Skupnost pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji. 

31. člen 
Uskladitev prej odmerjenih pokojnin s kasneje 

odmerjenimi pokojninami se lahko opravi za vse 
pokojnine ali pokojnine, uveljavljene v posameznih 
razdobjih, vsem upokojencem ali posameznim ka- 
tegorijam upokojencev na način, določen v samo- 
upravnem splošnem aktu skupnosti, v skladu z 
družbenim dogovorom. 

Skupnost najmanj enkrat v vsakem srednjeroč- 
nem planskem obdobju primerja raven vseh pokoj- 
nin, uveljavljenih v različnih časovnih razdobjih, z 
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ravnijo pokojnin, doseženo v planskem obdobju, v 
katerem skupnost opravi primerjavo. 

Družbeni dogovor o uskladitvi prej odmerjenih 
pokojnin s kasneje odmerjenimi pokojninami skle- 
nejo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Zveza 
sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slove- 
nije in Skupnost pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja v SR Sloveniji. 

III. POGLAVJE 
Varstveni dodatek 

32. člen 
Zaradi zagotovitve socialne varnosti imajo užival- 

ci starostne, invalidske in družinske pokojnine, ki 
nimajo pravice do zajamčene pokojnine in izpolnju- 
jejo predpisane premoženjske pogoje, pravico do 
varstvenega dodatka. 

Varstveni dodatek je denarni znesek, ki pripada 
uživalcu pokojnine poleg pokojnine, njegova višina 
pa je odvisna od dopolnjene pokojninske dobe. 

33. člen 
Uživalec pokojnine iz prvega odstavka prejšnjega 

člena ima pravico do varstvenega dodatka, če od- 
merjena pokojnina ne dosega zneska zajamčene 
pokojnine in če skupaj z družinskimi člani nima 
drugih dohodkov, ki bi zadoščali za preživljanje. 

Osnova za odmero varstvenega dodatka je razlika 
med zneskom odmerjene pokojnine in zneskom 
zajamčene pokojnine. 

Natančnejše pogoje za pridobitev pravice do var- 
stvenega dodatka in pogoje uživanja ter merila za 
njegovo odmero določi skupnost. 

34. člen 
Pravice do varstvenega dodatka nimajo uživalci 

predčasne pokojnine, dokler imajo to pokojnino. 

Varianta za novi drugi odstavek: 
Pravice do varstvenega dodatka nimajo tisti zava- 

rovanci, katerim je bila pokojnina odmerjena na 
podlagi zavarovalnih osnov. 

IV. POGLAVJE 

Pravice zavarovancev, pri katerih je 
podana neposredna nevarnost za 
nastanek invalidnosti ali spremenjena 
delovna zmožnost 

35. člen 
Zavarovanci, pri katerih je podana neposredna 

nevarnost za nastanek invalidnosti ali spremenjena 
delovna zmožnost, ki nimajo statusa delovnih inva- 
lidov, se razporedijo na druga dela in naloge v 
temeljni organizaciji združenega dela, ki ustrezajo 
njihovi strokovni izobrazbi oziroma z delom pridob- 
ljeni delovni zmožnosti pod pogoji in na način, 
določenim; s samoupravnim splošnim aktom te- 
meljne organizacije združenega dela. 

36. člen 
Neposredna nevarnost za nastanek invalidnosti 

je podana, kadar delovni pogoji na delih in nalogah, 
na katera je zavarovanec razporejen in jih opravlja, 
ne glede na higienske in tehnične varnostne ukre- 
pe, ki se uporabljajo ali pa jih je mogoče uporabiti 
pri delu, v tolikšni meri vplivajo na zavarovančevo 
zdravstveno stanje in delovno zmožnost, da mora 
nujno zamenjati delo, ker bi sicer postal invalid. 

37. člen OPOMBE 
Spremenjena delovna zmožnost je podana, če 

zavarovanec zaradi trajnih sprememb v zdravstve- 
nem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z nadaljnjim 
zdravljenjem in medicinsko rehabilitacijo, ni več 
zmožen opravljati del in nalog, h katerim je razpo- 
rejen in katere opravlja s polnim delovnim časom in 
normalnim delovnim učinkom ter brez prekvalifika- 
cije oziroma dokvalifikacije zmožen pa je, opravljati 
ostala dela in naloge v temeljni organizaciji združe- 
nega dela, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi 
oziroma z delom pridobljeni delovni zmožnosti. 

V. POGLAVJE 
Pravice zavarovancev s preostalo 
delovno zmožnostjo 

38. člen 
Zavarovanci, pri katerih nastane zmanjšanje de- 

lovne zmožnosti, uresničujejo pravice na temelju 
invalidnosti skladno s preostalo delovno zmož- 
nostjo. 

39. člen 
Preostala delovna zmožnost je podana, razen v 

primerih, določenih z zveznim zakonom, tudi tedaj, 
če zavarovanec lahko opravlja druga ustrezna dela 
oziroma naloge najmanj polovico polnega delovne- 
ga časa. 

40. člen 
Zavarovanci, pri katerih je podana preostala de- 

lovna zmožnost, imajo pravico: 
- do prekvalifikacije ali dokvalifikacije, če nasta- 

ne invalidnost pred dopolnjenim 50. (moški) oziro- 
ma 45. (ženska) letom starosti; 

- do dela z delovnim časom, ki ustreza preostali 
delovni zmožnosti, do razporeditve na druga 
ustrezna dela ozi roma naloge ter do ustrezne zapo- 
slitve, če nastane invalidnost pred dopolnjenim 60. 
(moški) oziroma 55. (ženska) letom starosti. 

41. člen 
Zavarovanci, pri katerih je podana preostala de- 

lovna zmožnost in ob nastanku invalidnosti niso v 
delovnem razmerju, pridobijo pravice iz prejšnjega 
člena, če izpolnjujejo pogoje starosti in pokojnin- 
ske oziroma zavarovalne dobe, ki jo določi samo- 
upravni splošni akt skupnosti. 

42. člen 
Druga ustrezna dela in naloge so tista dela in 

naloge, ki jih zavarovanec s preostalo delovno 
zmožnostjo lahko opravlja določen delovni čas z 
normalnim delovnim učinkom in z delovnim napo- 
rom, ki ne poslabša njegove invalidnosti ali se za 
taka dela in naloge usposobi s prekvalifikacijo ozi- 
roma dokvalifikacijo. 

Pri ugotavljanju drugih ustreznih del in nalog je 
treba upoštevati splošno in strokovno izobrazbo ter 
z delom pridobljene delovne zmožnosti, delovne 
izkušnje, splošno zdravstveno stanje in druge oseb- 
ne lastnosti zavarovanca. 

Denarna nadomestila 

43. člen 
Zavarovancem s preostalo delovno zmožnostjo, 

ki so v delovnem razmerju, so v zvezi z uživanjem 
pravic iz 40. člena zagotovljena naslednja denarna 
nadomestila: 

1. nadomestilo osebnega dohodka za čas čaka- 
nja na prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo oziroma na 
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OPOMBE razporeditev na druga ustrezna dela oziroma na- 
loge, 

2. nadomestilo osebnega dohodka za čas prek- 
valifikacije oziroma dokvalifikacije, 

3. nadomestilo osebnega dohodka zaradi dela s 
skrajšanim delovnim časom oziroma zaradi dela na 
drugem ustreznem delu. 

44. člen 
Zavarovancem s preostalo delovno zmožnostjo, 

ki niso v delovnem razmerju, so v zvezi z uživanjem 
pravic iz 40. člena zagotovljena naslednja denarna 
nadomestila: 

1. nadomestilo za čas prekvalifikacije oziroma 
dokvalifikacije, 

2. nadomestilo za čas do sklenitve delovnega 
razmerja oziroma do začetka dela na drugih ustrez- 
nih delih in nalogah in za čas do nastopa prekvalifi- 
kacije oziroma dokvalifikacije. 

45. člen 
Nadomestilo osebnega dohodka zaradi dela s 

skrajšanim delovnim časom je enako razliki med 
osebnim dohodkom, ki ga dobiva zavarovanec s 
preostalo delovno zmožnostjo za krajši delovni čas 
od polnega in osebnim dohodkom, ki bi ga dobival, 
če bi opravljal ista dela in naloge poln delovni čas. 

46. člen 
Nadomestilo osebnega dohodka za delo na dru- 

gem ustreznem delu in nalogah, se določi v višini, 
ki je enaka razliki med osebnim dohodkom, ki gaje 
zavarovanec prejemal v zadnjem letu pred nastan- 
kom invalidnosti in osebnim dohodkom, ki ga pre- 
jema na ustreznem delu, pod pogojem, da dosega 
na tem delu normalne delovne rezultate. 

Ob določanju višine nadomestila se osebni doho- 
dek, ki ga je zavarovanec prejemal pred nastankom 
invalidnosti, uskladi na leto, za katero se določa 
nadomestilo, v skladu s porastom osebnih dohod- 
kov v temeljni ali drugi organizaciji združenega 
dela, delovni skupnosti ali pri zasebnem delodajal- 
cu, kjer je bil ob nastanku invalidnosti v delovnem 
razmerju. 

47. člen 
Nadomestilo osebnega dohodka za čas prekvali- 

fikacije oziroma dokvalifikacije se določi v višini 
najmanj 80% povprečnega osebnega dohodka ki 
ga je zavarovanec prejel v koledarskem letu pred 
nastankom invalidnosti. 

V primeru, da zavarovanec v koledarskem letu 
pred nastankom invalidnosti ni prejel osebnega do- 
hodka, se nadomestilo določi v višini najmanj 80% 
od osnove, ki jo določi skupnosti v statutu za zava- 
rovance, ki niso v delovnem razmerju. 

48. člen 
Nadomestilo osebnega dohodka za čas čakanja 

na prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo ter na- 
domestilo za čas čakanja na razporeditev na druga 
ustrezna dela oziroma naloge se določi najmanj v 
višini 60% osnove iz 47. člena. 

49. člen 
Denarna nadomestila iz 44. člena se določijo naj- 

manj v višini 45% osnove, določene v 47. členu. 

50. člen 
Nadomestilo osebnega dohodka zaradi dela s 

Skrajšanim delovnim časom zavarovancev s pre- 
ostalo delovno zmožnostjo iz 10. in 11. člena tega 
zakona se odmeri v ustreznem odstotku glede na 
skrajšanje delovnega časa od zavarovalne osnove 
oziroma povprečnega mesečnega dohodka iz teko- 
čega leta. 

51. člen 
Nadomestilo dohodka zaradi dela s skrajšanim 

delovnim časom zavarovancev s preostalo delovno 
zmožnostjo iz 12. člena se odmeri v višini ki io 
določi skupnost. 

Uveljavljanje pravic zavarovancev s 
preostalo delovno zmožnostjo 

52. člen 
Zavarovanci s preostalo delovno zmožnostjo, ki 

so ob nastanku invalidnosti v delovnem razmerju, 
uveljavljajo in uresničujejo pravice v organizacijah 
združenega dela in delovnih skupnostih. 

Organizacije združenega dela, delovne skupnosti 
in nosilci samostojnega osebnega dela morajo za- 
varovanca iz prejšnjega odstavka, pri katerem je 
nastala invalidnost, obdržati na delu in razporediti k 
delom in nalogam, ki jih glede na preostalo delovno 
zmožnost lahko opravlja brez prekvalifikacije oziro- 
ma dokvalifikacije. 

Če zaradi narave dejavnosti v organizacijah zdru- 
ženega dela, delovnih skupnosti in pri nosilcih sa- 
mostojnega osebnega dela ni takih del in nalog h 
katerim bi bilo mogoče razporediti zavarovanca, 
mu mora organizacija združenega dela, delovna 
skupnost ali nosilec samostojnega osebnega dela 
zagotoviti ustrezno zaposlitev v drugi organizaciji 
združenega dela, delovni skupnosti oziroma pri 
drugem nosilcu samostojnega osebnega dela na 
podlagi samoupravnega sporazuma. 

53. člen 
Zavarovancem s preostalo delovno zmožnostjo, 

ki so ob nastanku invalidnosti v delovnem razmerju 
in, ki uresničujejo pravice v organizacijah združe- 
nega dela in delovnih skupnostih, zagotavlja tudi v 
primeru, ko tak zavarovanec sklene delovno raz- 
merje z drugo organizacijo združenega dela, delov- 
no skupnostjo ali drugim nosilcem samostojnega 
osebnega dela, pravice iz 40. člena tista organizaci- 
ja združenega dela ali delovna skupnost, pri kateri 
je bil zavarovanec ob nastanku invalidnosti v delov- 
nem razmerju, razen če se organizacije združenega 
dela ali delovne skupnosti ne dogovorijo drugače 

Določilo prejšnjega odstavka tega člena se ne 
uporablja v primerih, ko nastane pri zavarovancu 
nov primer invalidnosti. 

54. člen 
Organizacije združenega dela in delovne skupno- 

sti morajo zavarovancu iz 43. člena zagotoviti prek- 
valifikacijo oziroma dokvalifikacijo, kakor tudi dela 
in naloge, ki jih bo opravljal po prekvalifikaciji ozi- 
roma dokvalifikaciji, skladno s 40. členom. 

Nosilci samostojnega osebnega dela morajo za- 
varovancu iz prvega odstavka 52. člena zagotoviti 
dela in naloge, ki jih bo opravljal po prekvalifikaciji 
oziroma dokvalifikaciji, skladno z drugim in tretjim 
odstavkom 52. člena. 

55. člen 
Pogoje in način za uveljavljanje in uresničevanje 

pravic oziroma obveznosti iz 52. člena način ugo- 
tavljanja, usklajevanja in izplačevanja denarnih na- 
domestil, način izvajanja prekvalifikacije oziroma 
dokvalifikacije, zagotavljanje sredstev za uresniče- 
vanje teh pravic in obveznosti, kakor tudi vsa ostala 
vprašanja v zvezi z zagotavljanjem varstva delovnih 
invalidov, uredijo delavci s samoupravnimi splošni- 
mi akti. 

Varianta: 
Pogoje in način za uveljavljanje in uresničevanje 
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pravic oziroma obveznosti iz 52. člena, način ugo- 
tavljanja, usklajevanja in izplačevanja denarnih na- 
domestil, način izvajanja prekvalifikacije oziroma 
dokvalifikacije, kakor tudi vsa ostala vprašanja v 
zvezi z zagotavljanjem varstva delovnih invalidov 
uredijo delavci v samoupravnih splošnih aktih. 

Sredstva, ki so potrebna za nadomestila osebne- 
ga dohodka za čas prekvalifikacije oziroma dokvali- 
fikacije, za nadomestilo osebnega dohodka zaradi 
dela s skrajšanim delovnim časom oziroma zaradi 
dela na drugih ustreznih delih oziroma nalogah v 
zakonsko določeni najmanjši višini in sredstva za 
izvajanje prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije, 
zagotavlja skupnost iz sredstev, ki jih organizaci- 
jezdruženega dela združujejo v skupnosti. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka, ki so jih organi- 
zacije združenega dela in delovne skupnosti upora- 
bile za izplačilo denarnih nadomestil in stroške 
prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije, povrne 
skupnost organizacijam združenega dela in delov- 
nim skupnostim po preteku vsakega tromesečja na 
podlagi zahtevka organizacije oziroma delovne 
skupnosti. 

Opomba: 
V primeru odločitve, da bi skupnost samo v tem 

srednjeročnem obdobju zagotavljala sredstva, ki so 
potrebna za realizacijo pravic zavarovancev s pre- 
ostalo delovno zmožnostjo, je potrebna dopolnitev 
prehodnih in končnih določb s členom, ki se glasi: 

Skupnost bo do 31. 12. 1985 zagotavljala organi- 
zacijam združenega dela in delovnim skupnostim 
sredstva, ki so potrebna za nadomestila osebnega 
dohodka za čas prekvalifikacije oziroma dokvalifi- 
kacije, za nadomestila osebnega dohodka zaradi 
dela s skrajšanim delovnim časom oziroma zaradi 
dela na drugih ustreznih delih oziroma nalogah v 
zakonsko določeni najmanjši višini in sredstva za 
izvajanje prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije. 

56. člen 
Če organizacije združenega dela in delovne 

skupnosti iz objektivnih razlogov ne morejo zago- 
toviti sredstev za uresničevanje pravic zavarovan- 
cev s preostalo delovno zmožnostjo, uveljavljajo 
zavarovanci pravice na podlagi preostale delovne 
zmožnosti v skupnosti. 

Primere, pogoje in postopek za uveljavljanje pra- 
vic zavarovancev na temelju širše solidarnosti iz 
prejšnjega odstavka v skupnosti, določi skupnost s 
samoupravnim splošnim aktom. 

Objektivni razlogi iz prvega odstavka tega člena 
so predvsem: 

- nadpovprečna stopnja invalidizacije v organi- 
zaciji kljub vsem higienskim in tehničnim varnost- 
nim ukrepom, ki se uporabljajo ali jih je mogoče 
uporabiti, 

- tehnološki in drugi aspekti proizvodnje oziro- 
ma dejavnosti organizacij, ki pogojujejo takšne 
(težje) pogoje dela, da onemogočajo ustrezno 
vključitev delovnega invalida v delovni proces. 

S samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
skupnosti se določi nivo solidarnosti ter podrobnej- 
ši objektivni razlogi iz prejšnjega odstavka. 

57. člen 
Zavarovanci s preostalo delovno zmožnostjo uve- 

ljavljajo pravice v skupnosti pod pogoji in na način, 
ki ga določi skupnost s samoupravnim splošnim 
aktom: 
1. če ob nastanku invalidnosti niso v delovnem 
razmerju, 
2. če so nosilci samostojnega osebnega dela ali 
združeni kmetje, 
3. če so v delovnem razmerju z nosilci samostojne- 
ga osebnega dela. 

58. člen OPOMBE 
Zavarovanci iz 1. in 2. točke prejšnjega člena se 

zaposlujejo preko pristojne skupnosti za zaposlo- 
vanje. 

59. člen 
Zavarovanci iz 13. člena tega zakona imajo v 

primeru trajne in popolne nezmožnosti zadelo pra- 
vico do invalidske pokojnine, ne pa do drugih pra- 
vic iz invalidskega zavarovanja. 

VI. POGLAVJE 
Denarno nadomestilo za telesno 
okvaro 

60. člen 
Pravice do denarnega nadomestila nimajo zava- 

rovanci iz 13. člena tega zakona. 

Varianta: 
Ta člen se črta. 

61. člen 
Denarna nadomestila za telesno okvaro se od- 

merjajo po merilih in na način, ki ga določi skup- 
nost s samoupravnim splošnim aktom, upoštevaje 
pri tem vzrok za nastanek in ugotovljeni odstotek 
telesne okvare. 

Nadomestilo za telesno okvaro, ki je posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni se zagotavlja 
pod ugodnejšimi pogoji glede odstotka telesne ok- 
vare in se obračuna v večjem znesku za enak odsto- 
tek telesne okvare, kot če je telesna okvara posledi- 
ca poškodbe izven dela ali bolezni. 

62. člen 
Denarna nadomestila za telesno okvaro se uskla- 

jujejo v začetku vsakega koledarskega leta glede na 
porast nominalnega osebnega dohodka vseh zapo- 
slenih delavcev na območju SR Slovenije. 

VII. POGLAVJE 

Pogoji za pridobitev in odmero 
družinske pokojnine 

63. člen 
Poleg oseb, določenih v zveznem zakonu, prido- 

bijo ob zavarovančevi smrti pravico do družinske 
pokojnine tudi: 
1. oseba, ki je živela z zavarovancem v življenjski 
skupnosti, ki je po zakonu o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenače- 
na z zakonsko zvezo; 
2. bratje in sestre ter otroci brez staršev, ki jih je 
zavarovanec preživljal. Za otroke brez staršev se 
štejejo tudi otroci, ki imajo starše, pa le-ti ne skrbijo 
zanje. 

Skupnost določi natančnejše pogoje, kdaj se šte- 
je, da zavarovanec preživlja družinske člane iz 2. 
točke prejšnjega odstavka. 

64. člen 
Vdova zavarovanca oziroma oseba iz 1. točke, 

prvega odstavka prejšnjega člena pridobi pravico 
do družinske pokojnine 
1. če je do smrti moža, po katerem ji gre pravica, 
dopolnila starost 50 let, ali 
2. če je bila do moževe smrti popolnoma nezmožna 
za pridobivanje oziroma, če je to postala v enem 
letu po moževi smrti, ali 
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3. ce ji je po moževi smrti ostal en ali več otrok ki 
imajo pravico do družinske pokojnine po možu 
vdova pa proti njim izpolnjuje roditeljske dolžnosti! 
Vdova, ki postane med trajanjem pravice po tem 
naslovu popolnoma nezmožna za pridobivanje, ob- 
drži pravico do družinske pokojnine, dokler je takš- 
na nezmožnost podana. 

Vdova, ki do moževe smrti ni dopolnila 50 let, 
dopolnila pa je 45 let starosti, pridobi pravico do 
družinske pokojnine, ko dopolni 50 let starosti. 

Vdova, ki med trajanjem pravice do družinske 
pokojnine, pridobljene ob pogojih iz 2. in 3. točke 
prvega odstavka tega člena, dopolni 50. leto staro- 
sti, obdrži pravico do družinske pokojnine trajno, 
ce pa ji ta pravica preneha pred dopolnjenim 50 
letom, toda po dopolnjenem 45. letu starosti jo 
lahko znova uveljavi, ko dopolni 50. leto-starosti. 

65. člen 
Vdovec zavarovanke oziroma oseba iz 1. točke 

prvega odstavka 63. člena tega zakona, pridobi 
pravico do družinske pokojnine: 
1. če je do smrti žene, po kateri mu gre pravica 
dopolnil starost 50 let, ali 
2. če še ni star 50 let pa je bil do ženine smrti 
popolnoma nezmožen za pridobivanje oziroma je 
to postal v enem letu po ženini smrti, ali 
3. ce mu je po ženini smrti ostal en ali več otrok ki 
imajo pravico do družinske pokojnine poženi vdo- 
vec pa proti njim izpolnjuje roditeljske dolžnosti. 
Vdovec, ki postane med trajanjem pravice do dru- 
žinske pokojnine po tem naslovu popolnoma ne- 
zmožen za pridobivanje, obdrži pravico do družin- 
ske pokojnine, dokler je takšna nezmožnost po- 
dana. H 

Vdovec, ki med trajanjem pravice do družinske 
pokojnine, pridobljene po 2. in 3. točki prvega od- 
stavka tega člena, dopolni 50 let starosti, obdrži to 
pravico trajno. 

66. člen 
Otrok pridobi pravico do družinske pokojnine in 

jo lahko uživa do dopolnjenega 15. leta starosti 
oziroma do konca rednega šolanja, potem pa le, če 
je tako določeno s samoupravnim splošnim aktom 
skupnosti. 

Otrok, ki postane popolnoma in trajno nezmožen 
za delo do starosti, do katere je otrokom zagotov- 
ljena pravica do družinske pokojnine, ima pravico 
do družinske pokojnine dokler traja takšna ne- 
zmožnost. 

Otrok, ki postane popolnoma in trajno nezmožen 
za delo po starosti, do katere je otrokom zagotov- 
ljena pravica do družinske pokojnine, toda pred 
smrtjo zavarovanca oziroma uživalca pravic, prido- 
bi pravico do družinske pokojnine, če ga je zavaro- 
vanec oziroma uživalec pravice do svoje smrti pre- 
življal. 

67. člen 
Otroku, ki izgubi oba roditelja — zavarovanca, 

pripada poleg družinske pokojnine po enem rodite- 
lju tudi del družinske pokojnine po drugem rodite- 
Iju. 

Dej družinske pokojnine po drugem roditelju se 
določi v odstotku od osnove za odmero družinske 
pokojnine. Višina odstotka je odvisna od števila 
otrok in jo določi skupnost. 

Skupen znesek družinske pokojnine, ugotovljen 
po prejšnjih odstavkih dveh ne more preseči zneska 

višja'Ši0 P°kojnine tistega umrlega roditelja, ki je 

68. člen 
Starši, ki jih je zavarovanec oziroma uživalec pra- 

vice preživljal do svoje smrti, pridobijo pravico do 
družinske pokojnine. 

1 če so do smrti zavarovanca oziroma uživalca 
pravice dopolnili 50 let starosti, ali 

2. če še niso stari 50 let, pa so bili do smrti 
zavarovanca oziroma uživalca pravice pridobitno 
popolnoma nezmožni. 

VIII. POGLAVJE 
Uživanje in izguba pravic 

69. člen 
Zavarovanec pridobi pravico iz pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja od dneva, ko so izpolnjeni 
predpisani pogoji za pridobitev pravice, če ni s tem 
zakonom ali s statutom skupnosti drugače dolo- 
čeno. 

70. člen 
Pravico do izplačila pokojnine ima zavarovanec 

od prvega naslednjega dne po prenehanju delovne- 
ga razmerja ali opravljanja samostojne dejavnosti. 

Zavarovanec, ki ob uveljavitvi pravice ni več v 
delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostoj- 
ne dejavnosti, na podlagi katere je bil zavarovan 
ima pravico do izplačila pokojnine od prvega dne 
naslednjega meseca po vložitvi zahteve in še za 
šest mesecev nazaj; ne izplača pa se za tisti čas, ko 
je bil v tem obdobju v delovnem razmerju oziroma 
je opravljal samostojno dejavnost, na podlagi kate- 
re je bil zavarovan. 

71. člen 
Upravičenec do družinske pokojnine, ki uveljavlja 

pravico po uživalcu starostne ali invalidske pokoj- 
nine, pridobi pravico do izplačila družinske pokoj- 
nine pod pogoji iz drugega odstavka 70. člena, 
prvega dne naslednjega meseca po prenehanju iz- 
plačila starostne ali invalidske pokojnine umrlemu. 

72. člen 
Pokojnine in druga denarna nadomestila se iz- 

plačujejo za nazaj. 
Zapadli mesečni zneski denarnih dajatev ki niso 

mogli biti izplačani zaradi okoliščin, ki jih je povzro- 
čil uživalec pravice, se izplačajo največ za tri leta 
nfz®': računan° od dneva, ko po prenehanju takih okoliščin upravičenec vloži zahtevo za izplačilo. 

73. člen 
Uživalec pokojnine, ki ponovno sklene delovno 

razmerje ali postane izvoljeni ali imenovani nosilec 
samoupravne, javne ali druge družbene funkcije za 
katero prejema osebni dohodek ali začne opravljati 
samostojno dejavnost, na podlagi katere je obvez- 
no pokojninsko in invalidsko zavarovan, pridobi 
lastnost zavarovanca in se mu pokojnina v tem času 
ne izplačuje. 

74. člen 
Če uživalec pokojnine nima polne pokojninske 

dobe, se mu cas ponovnega zavarovanja iz prejš- 
njega člena tega zakona šteje za odstotno poveča- 
nje ze uveljavljene pokojnine in za novo odmero 
pokojnine. 

Če ima zavarovanec iz prejšnjega odstavka polno 
pokojninsko dobo, se mu osebni dohodek iz po- 
novnega zavarovanja lahko upošteva za novo od- 
mero pokojnine. 

75. člen 
Določbe 73. in 74. člena veljajo tudi za borce NOV 

pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, ki so 
1'živalci starostne pokojnine s pokojninsko dobo 35 

iroma 30 let. 
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76. člen 82. člen OPOMBE 

Zavarovanec pridobi pravice na podlagi invali- 
dnosti, telesne okvare, neposredne nevarnosti za 
nastanek invalidnosti in spremenjene delovne 
zmožnosti z dnem nastanka invalidnosti, telesne 
okvare oziroma od dneva ugotovljene neposredne 
nevarnosti za nastanek invalidnosti ali spremenjene 
delovne zmožnosti, če s tem zakonom ni izrecno 
drugače določeno. 

77. člen 
Zavarovanec, ki ob uveljavljanju pravic na podla- 

gi invalidnosti oziroma telesne okvare ni več v de- 
lovnem razmerju, invalidnost oziroma telesna okva- 
ra pa je nastala pred vložitvijo zahtevka, ima pravi- 
co do izplačila invalidske pokojnine oziroma invali- 
dnine od dneva nastanka invalidnosti oziroma tele- 
sne okvare, če je bil zahtevek za uveljavitev pravic 
vložen v roku 6 mesecev od dneva nastanka invali- 
dnosti oziroma telesne okvare. Kadar je bila zahte- 
va podana po preteku navedenega roka, ima pravi- 
co do izplačila invalidske pokojnine oziroma invali- 
dnine od prvega dne naslednjega meseca po vloži- 
tvi zahteve in še za 6 mesecev nazaj. 

Zavarovancu, ki mu je bil po dnevu, od katerega 
ima pravico do invalidske pokojnine, izplačan 
osebni dohodek ali nadomestilo osebnega dohod- 
ka po predpisih o zdravstvenem zavarovanju, se 
izplačuje pokojnina od prvega naslednjega dne po 
prenehanju izplačevanja osebnega dohodka oziro- 
ma nadomestila osebnega dohodka. 

78. člen 
Zavarovanci s preostalo delovno zmožnostjo 

imajo pravico do nadomestil osebnega dohodka 
oziroma denarnih nadomestil od dneva pridobitve 
pravice do prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije, 
do dela z delovnim časom, ki ustreza preostali 
delovni zmožnosti, do razporeditve na druga 
ustrezna dela in naloge oziroma pravice do ustrez- 
ne zaposlitve. 

79. člen 
Nadomestila osebnega dohodka za čas prekvali- 

fikacije oziroma dokvalifikacije ter nadomestila 
osebnega dohodka zaradi dela s skrajšanim delov- 
nim časom oziroma zaradi dela na drugih ustreznih 
delih in nalogah se izplačujejo od dneva in (začet- 
ka) prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije oziroma 
od dneva začetka dela s skrajšanim delovnim ča- 
som oziroma začetka dela na drugih ustreznih delih 
oziroma nalogah. 

Nadomestilo osebnega dohodka za čas čakanja 
na prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo in nado- 
mestilo osebnega dohodka za čas čakanja na 
razporeditev na druga ustrezna dela in naloge se 
izplačuje od dneva dokončnosti sklepa o pridobitvi 
ustrezne pravice. 

80. člen 
Denarna nadomestila v zvezi s pravico do prekva- 

lifikacije oziroma dokvalifikacije ter pravico do 
ustrezne zaposlitve se izplačujejo zavarovancem, ki 
ob uveljavitvi pravice niso v delovnem razmerju, od 
prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahtev- 
ka za uveljavitev pravic iz invalidskega zavarovanja. 

81. člen 
Pravico do denarnega nadomestila za telesno 

okvaro imajo zavarovanci ne glede na to ali telesna 
okvara povzroča invalidnost ali ne. 

Pravico do denarnega nadomestila za telesno 
okvaro pridobi zavarovanec ne glede na to, ali pri- 
dobi in uživa tudi kakšno drugo pravico po tem 
zakonu. 

Na podlagi invalidnosti ali telesne okvare pridob- 
ljene pravice trajajo, dokler traja stanje invalidnosti 
in preostale delovne zmožnosti oziroma dokler je 
podana stopnja telesne okvare, na podlagi katere je 
bila pridobljena pravica, razen v primerih preneha- 
nja pravic, določenih s tem zakonom. 

Če nastanejo v stanju invalidnosti in preostale 
delovne zmožnosti oziroma v stopnji telesne okvare 
spremembe, zaradi katerih se določena pravica iz- 
gubi ali spremeni ali zaradi katerih so izpolnjeni 
pogoji za pridobitev kakšne druge pravice, se pravi- 
ca izgubi ali spremeni oziroma se nova pravica 
pridobi od prvega dne naslednjega meseca po na- 
stanku spremembe. 

Varianta za novi tretji odstavek: 
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega 

člena, se uživalcu invalidske pokojnine, kateremu 
se je zdravstveno stanje toliko izboljšalo, da je 
postal znova zmožen za delo, preneha izplačevati 
invalidska pokojnina z dnem, ko mu je zagotovljena 
ustrezna zaposlitev, pod pogojem, da se v 30 dneh 
po pravnomočnosti sklepa o izgubi pravice do inva- 
lidske pokojnine prijavi skupnosti za zaposlovanje: 

83. člen 
Zavarovanci s preostalo delovno zmožnostjo, ki 

so v delovnem razmerju, ne uživajo pravic iz 40. 
člena tega zakona, če brez opravičenega razloga v 
roku, določenem v samoupravnem splošnem aktu 
organizacije oziroma skupnosti: 

1. ne začnejo s prekvalifikacijo oziroma dokvali- 
fikacijo; 

2. ne začnejo opravljati dela na ustreznih delih in 
nalogah, h katerim so bili razporejeni po nastanku 
invalidnosti; 

3. ne izvršujejo obveznosti, določenih v zvezi s 
prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo; 

4. brez opravičenega razloga prekinejo začeto 
prekvalifikacijo, dokvalifikacijo oziroma delovno 
razmerje, sklenjeno po nastanku invalidnosti. 

84. člen 
Zavarovanci s preostalo delovno zmožnostjo, ki 

niso v delovnem razmerju, ne uživajo pravic iz 40. 
člena, če brez opravičenega razloga: 

1. ne začnejo prekvalifikacije oziroma dokvalifi- 
kacije oziroma preskrbljenega dela na ustreznih 
delih in nalogah v roku, ki ga določi skupnost; 

2. ne izpolnjujejo obveznosti, določenih v zvezi s 
prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo; 

3. prekinejo začeto prekvalifikacijo oziroma dok- 
valifikacijo oziroma delovno razmerje na preskrb- 
ljenem delu. 

85. člen 
Pravica do razporeditve na druga ustrezna dela in 

naloge, pravica do ustrezne zaposlitve in pravica do 
dela z delovnim časom, ki ustreza preostali delovni 
zmožnosti, preneha zavarovancem s preostalo de- 
lovno zmožnostjo, ki niso v delovnem razmerju, če 
med uživanjem teh pravic izpolnijo pogoje za sta- 
rostno pokojnino. 

86. člen 
Zapadli mesečni zneski prejemkov, pridobljeni iz 

invalidskega zavarovanja, se ne izplačujejo užival- 
cu, ki je poklican na pregled, na katerem naj se 
znova ugotovi stanje invalidnosti ali stopnja telesne 
okvare, pa brez opravičljivega razloga ne pride v 
določenem roku na pregled. 

Po prejšnjem odstavku zadržani mesečni zneski 
se pozneje izplačajo uživalcu, ki pride na pregled v 
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OPOMBE enem mesecu od dneva, ki je bil določen za pre- 
gled. 

Uživalcu, ki pride na pregled po preteku enome- 
sečnega roka, se zadržani mesečni zneski prejem- 
kov ne izplačajo, novi prejemki pa se mu izplačujejo 
od prvega dneva naslednjega meseca potem, ko se 
je zglasil na pregled. 

87. člen 
Zavarovanec ne more pridobiti pravice, delovni 

invalid pa izgubi pridobljeno pravico, če si je sam 
povzročil invalidnost ali telesno okvaro z name- 
nom, da bi uveljavil pravice po tem zakonu. 

88. člen 
Uživalcu pokojnine, ki prične ali nadaljuje s sa- 

mostojno umetniško dejavnostjo, se na njegovo 
željo pokojnina izplačuje, ta čas pa se mu ne upo- 
števa za odstotno povečanje že uveljavljene pokoj- 
nine oziroma za novo odmero pokojnine. 

89. člen 
Določba prejšnjega člena velja tudi za uživalca 

pokojnine, ki prične ali nadaljuje s kmetijsko dejav- 
nostjo. 

90. člen 
Uživalcu pokojnine, državljanu SFRJ, ki se zapo- 

sli in obvezno pokojninsko in invalidsko zavaruje v 
tujini, se pokojnina v tem času ne izplačuje. 

91. člen 
V času služenja ali doslužitve vojaškega roka 

pravica do družinske pokojnine miruje in se ta čas 
družinska pokojnina ne izplačuje. 

če prejema družinsko pokojnino več uživalcev, 
se družinska pokojnina v primerih iz prejšnjega 
odstavka ostalim uživalcem na novo domeri. 

92. člen 
S sklenitvijo zakona izgubijo pravico do družin- 

ske pokojnine: 
1 vdova oziroma vdovec, če še nista stara 50 let, 

razen, če sta pravico pridobila ali obdržala zaradi 
popolne nezmožnosti za delo; 

2. otroci, ne glede na to, ali so sklenili zakon 
pred smrtjo zavarovanca oziroma uživalca pravice 
ali po njegovi smrti, razen otrok, ki so to pravico 
pridobili ali obdržali zaradi popolne in trajne ne- 
zmožnosti za delo ali če sta oba zakonca udeležen- 
ca usmerjenega izobraževanja in nista zavarovanca 
po tem zakonu. 

93. člen 
Vdovi, ki je s sklenitvijo novega zakona izgubila 

pravico do družinske pokojnine, po zakoncu iz no- 
vega zakona pa družinske pokojnine ni pridobila, 
oživi pravica do prejšnje družinske pokojnine: 

1. če je po prenehanju novega zakona še otrok 
ali več otrok iz prvega zakona; ki imajo pravico do 
družinske pokojnine, ali 

2. Če so izpolnjeni pogoji, ob katerih ima vdova 
glede na svojo starost pravico do družinske pokoj- 
nine. 

Določbe prejšnjega odstavka se smiselno upo- 
rabljajo tudi za vdovca. 

94. člen 
Določbe o izgubi oziroma ponovni oživitvi pravi- 

ce do družinske pokojnine se smiselno uporabljajo 
tudi v primeru, če se z odločbo pristojnega sodišča 
ugotovi obstoj življenjske skupnosti, ki je po zako- 
nu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v prav- 
nih posledicah izenačena z zakonsko zvezo. 

95. člen 
Družinski član, ki bi po tem zakonu pridobil pravi- 

co do družinske pokojnine ali to pravico že uživa, 
ne pridobi pravice do družinske pokojnine ali jo 
izgubi, če je s pravnomočno sodno odločbo obso- 
jen za naklepno kaznivo dejanje uboja zavaro- 
vanca. 

96. člen 
Zavarovanec, ki izpolni pogoje za pridobitev pra- 

vice do dveh ali več pokojnin iz jugoslovanskega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, lahko 
po lastni izbiri uživa le eno izmed njih. 

97. člen 
Uživalcem pokojnin po mednarodnih sporazumih 

o socialni varnosti, ki prejemajo pokojnino v sora- 
zmernem delu in, ki uživajo tudi pravice do drugih 
denarnih prejemkov iz pokojninskega in invalidske- 
ga zavarovanja, gredo ti prejemki, razen pravica do 
invalidnine, v delu, ki ustreza sorazmernemu delu 
pokojnine. 

98. člen 
. če ni v mednarodnih sporazumih drugače dolo- 
čeno, nimajo pravice do varstvenega dodatka po 
tem zakonu: 

1. uživalci pravic, katerim se pokojnina izplačuje 
v tujino; 

2. uživalci pravic, katerim se ne izplačuje pokojni- 
na v tujino, ves čas, dokler tam prebivajo, če traja 
njihova odsotnost dalj kot šest mesecev. 

99. člen 
Uživalcu pravic, ki se kot tuj državljan za stalno 

izseli v tujino, se izplačujejo denarne dajatve iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja vtujino, 
ce je s to državo sklenjen tak sporazum ali če ta 
država priznava takšno pravico jugoslovanskim dr- 
žavljanom. 

Uživalcu pravic, državljanu SFRJ, ki se za stalno 
'^se^ se pokojnina izplačuje v tujino, po odobritvi 
skupnosti. 

100. člen 
Na denarne prejemke iz pokojninskega in invalid- 

skega zavarovanja je mogoče poseči z izvršbo za 
terjatve iz naslova zakonite preživnine, odškodnine 
za škodo, nastalo zaradi porušenega zdravja ali 
zmanjšanja ali izgube delovne zmožnosti in odško- 
dnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, 
ki jo je plačeval, do ene polovice. Za denarne terja- 
tve iz drugih naslovov pa je mogoče poseči do ene 
tretjine pokojninskih prejemkov. 

IX. POGLAVJE 
Dolžnost obveščanja in evidenca 

101. člen 
Skupnost je nosilec informacijskega sistema za 

področje pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja v SR Sloveniji in se vključuje v skupen sistem 
družbenega informiranja SR Slovenije. 

Po_ posebnih predpisih o matični evidenci ter 
določbah tega zakona vodi skupnost evidence o 
zavarovancih, uživalcih pravic in zavezancih za 
vplačila prispevkov. 

102. člen 
Za zavarovance iz 10; 12. in 13. člena tega zakona 

zagotavljajo podatke v smislu predpisov o matični 
evidenci pristojne uprave za družbne prihodke, za 
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zavarovance iz 11. člena tega zakona Telesnokul- 
turna skupnost SR Slovenije, za kulturne delavce 
pa tudi pristojni upravni organ iz razvida kulturnih 
delavcev. 

Za združenega kmeta, zavarovanca iz 12. člena 
tega zakona je dolžna prijavo v zavarovanje vložiti 
temeljna zadružna ali druga organizacija združene- 
ga dela. 

Zavarovanci iz 10., 11. in 13. člena vlagajo prijave 
v zavarovanje sami v skladu s predpisi o matični 
evidenci. 

103. člen 
Poleg podatkov, ki se zbirajo v matični evidenci 

na podlagi 10. člena zakona o matični evidenci, se v 
skupnosti zbirajo tudi podatki o zavarovancih s 
preostalo delovno zmožnostjo, in to: 

1. datum pridobitve pravice na podlagi preostale 
delovne zmožnosti; 

2. čas čakanja na razporeditev na druga ustrezna 
dela in naloge oziroma čas čakanja na ustrezno 
zaposlitev; 

3. trajanje dela z delovnim časom, ki ustreza 
preostali delovni zmožnosti; 

4. čas čakanja na prekvalifikacijo oziroma dokva- 
lifikacijo in čas trajanja prekvalifikacije oziroma 
dokvalifikacije. 

Podatke iz prejšnjega odstavka tega člena so 
dolžne sporočiti organizacije združenega dela, de- 
lovne skupnosti in nosilci samostojnega osebnega 
dela, pri katerih so zavarovanci s preostalo delovno 
zmožnostjo v delovnem razmerju, v roku osmih dni 
od nastopa okoliščin iz prvega odstavka tega člena. 

104. člen 
Organizacije združenega dela, delovne skupno- 

sti, samoupravne interesne skupnosti in drugi orga- 
ni in organizacije sporočajo podatke po predpisih o 
matični evidenci in po tem zakonu na obrazcih in 
po navodilih, ki jih določi skupnost. 

105. člen 
Organizacije združenega dela, delovne skupnosti 

in druge organizacije, delovni ljudje, ki samostojno 
opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi, ki 
so lastnina občanov in kmetje so dolžni v roku 
osmih dni obvestiti skupnost o vsaki spremembi, ki 
vpliva na uživanje kakršnekoli pravice iz tega za- 
kona. 

106. člen 
Uživalec pravice mora obvestiti skupnost o vsaki 

spremembi okoliščin, ki vpliva na pravico, njen ob- 
seg ali izplačevanje denarne dajatve v roku osmih 
dni od dneva nastale spremembe skupnosti. 

107. člen 
Matični uradi so dolžni v roku osmih dni od dneva 

vpisa smrti v mrliško matično knjigo poslati skup- 
nosti izpisek iz te knjige, če je umrli bil uživalec 
pokojnine. 

X. POGLAVJE 

Pravice borcev NOV 

108. člen 
Določba 50. člena zveznega zakona velja tudi za 

osebe, ki so pridobile jugoslovansko državljanstvo 
z naturalizacijo. 

109. člen 
Pri odmeri pokojnine borcem NOV pred 9. 9. 1943 

oziroma 13. 10. 1943 se vzame najmanj tolikšna 

3-85$ 
pokojninska osnova, ki ustreza poprečnemu me- OPOMBE 
sečnemu osebnemu dohodku delavcev v SR Slove- 
niji v zadnjem koledarskem letu pred uveljavitvijo 
pokojnine, povečanemu za 17,65% (zajamčena po- 
kojninska osnova). 

Kmetje borci NOV pred 9. 9. 1943 oziroma 13.10. 
1943-zavarovanci iz 13. člena, imajo pod pogojem, 
da je njihova pokojnina nižja od zneska zajamčene 
pokojnine, pravico do zajamčene pokojnine. 

110. člen 
Pokojnine borcev NOV z zajamčeno pokojninsko 

osnovo se vsako leto na novo odmerijo od osnove 
iz prvega odstavka prejšnjega člena. 

Četrti del 

POKOJNINSKA DOBA 

111. člen 
Poleg zavarovalne dobe, določene z zveznim zaL 

konom, se v pokojninsko dobo všteva tudi doba, 
določena s tem zakonom. 

112. člen 
V zavarovalno dobo se všteva tudi čas, ko je 

zavarovanec med trajanjem delovnega razmerja; 
1. na neplačanem izrednem dopustu do 30 dni v 
posameznem koledarskem letu; 
2. v priporu, razen, če ta ni vštet v kazen po 50. 
členu kazenskega zakona SFRJ; 
3. na prestajanju zaporne kazni, ki ni daljša od 30 
dni; 
4. odstranjen z dela iz temeljne ali druge organiza- 
cije združenega dela oziroma skupnosti, če mu je 
bil z dokončno odločbo izrečen ukrep za hujšo 
kršitev delovnih obveznosti, zaradi katere je bil od- 
stranjen z dela. 

Čas odsotnosti v okoliščinah iz prejšnjega od- 
stavka se šteje v zavarovalno dobo pod pogojem, 
da so plačani prispevki skupnosti. 

Osnovo za plačilo, način obračunavanja in plače- 
vanja prispevkov določi skupnost. 

113. člen 
Oseba, ki je bila neopravičeno obsojena in je bilo 

to dejstvo v poznejšem postopku pravnomočno 
ugotovljeno, kazen zapora pa se je deloma ali v 
celoti izvršila in oseba, ki ji je bila brez podlage 
vzeta prostost, lahko v postopku za priznanje od- 
škodnine uveljavlja kot del odškodnine, naj se ji čas 
prestajanja kazni zapora oziroma čas brez podlage 
odvzete prostosti in čas brezposelnosti po odpustu 
s prestajanja kazni, ki je v zvezi z neopravičeno 
obsodbo in ni nastala po krivdi oškodovanca, všte- 
va v zavarovalno dobo 

Za vsak primer iz prejšnjega odstavka SR Slove- 
nija plača skupnosti prispevek v višini, ki ustreza 
všteti zavarovalni dobi. 

114. člen 
V pokojninsko dobo se všteva zavarovancem kot 

zavarovalna doba tudi čas opravljanja samostojne 
dejavnosti iz 10; 11., 12. in 13. člena tega zakona 
pred vstopom v zavarovanje, če plačajo prispevek 
za kritje obveznosti iz pokojninskega in invalidske- 
ga zavarovanja. 

Če je skupaj z nosilcem samostojne gospodarske 
ali kmetijske dejavnosti opravljal takšno samostoj- 
no dejavnost tudi njegov zakonec, otrok ali drugi 
družinski član, se mu čas opravljanja takšne dejav- 
nosti pred vstopom v zavarovanje všteva v pokoj- 
ninsko dobo ob pogojih iz prvega odstavka tega 
člena. 

priloga poročevalca 
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OPOMBE 115. člen 
Osebam s stalnim prebivališčem na območju SR 

Slovenije, ki so po 15. maju 1945 opravljale športno 
dejavnost v lastnosti vrhunskega športnika se ta 
cas všteva v pokojninsko dobo, če plačajo prispev- 
ke za kritje obveznosti iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. 

Status in trajanje lastnosti vrhunskega športnika 
ugotavlja Telesnokulturna skupnost SR Slovenije. 

116. člen 
Natančnejše pogoje za vštevanje časa pred vsto- 

pom v zavarovanje na podlagi 114. in 115. člena 
tega zakona, višino, način in roke za plačilo pri- 
spevkov določi skupnost. 

117. člen 
V pokojninsko dobo se kot zavarovalna doba 

všteva tudi čas, prebit v starostnem zavarovanju 
kmetov po zakonu o starostnem zavarovanju kme- 
tov, za katerega so bili plačani prispevki oziroma so 
bili prispevki zmanjšani ali oproščeni v skladu s 
predpisi, veljavnimi do uveljavitve tega zakona. 

118. člen 
V zavarovalno dobo se všteva tudi čas, ko je bila 

oseba pred začetkom uporabe tega zakona v ob- 
dobju od 15. maja 1945 do 31. decembra 1959 član 
kmečke delovne zadruge na območu SR Slovenije, 
če ji je bilo delo v zadrugi edini ali glavni poklic. 

119. člen 
Zavarovanec se lahko opredeli, da uveljavi pravi- 

co do starostne pokojnine tako, da se zavarovalna 
doba, ki se šteje s povečanjem všteva v pokojninsko 
dobo v dejanskem trajanju. 

V primeru iz prejšnjega odstavka zavarovanec 
nima pravice do odstotnega povečanja pokojnine iz 
27. člena tega zakona. 

120. člen 
Pri uveljavitvi pravice iz pokojninskega in ivalid- 

skega zavarovanja, ki gre zavarovancu na podlagi 
pokojninske dobe, za katero bi moral sam plačati 
prispevek, se upošteva le pokojninska doba, za 
katero je plačan prispevek. 

Skupnost s samoupravnim splošnim aktom dolo- 
či pogoje in kriterije, pod katerimi se odpisani ali 
zmanjšani prispevki štejejo za plačane. 

Zavarovalna doba, ki se šteje s 
povečanjem 

121. člen 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Go- 

spodarska zbornica Slovenije, Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije in Skupnosti pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja v SR Sloveniji sklenejo 
družbeni dogovor, s katerim se dogovorijo o ukre- 
pih in dejavnostih v zvezi z deli in nalogami, na 
katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem. 

Z družbenim dogovorom se opredelijo kriteriji in 
osnove postopka za določanje takih del oziroma 
nalog, osnove za sklenitev dogovorov o načinu in 
rokih za odpravljanje posebne težavnosti in škodlji- 
vosti dela za zdravje ter obseg in način zagotavlja- 
nja sredstev za štetje zavarovalne dobe s poveča- 
njem. 

Z družbenim dogovorom se opredelijo tudi nalo- 
ge v zvezi z obveznim strokovnim usposabljanjem 
delavcev na takih delih in nalogah, z načinom obča- 
snega premeščanja delavcev s takih del in nalog, s 
prepovedjo dela preko polnega delovnega časa, z 

dolžino delovnega časa, z dnevno, tedensko in let- 
no rekreacijo delavcev ter stalnim spremljanjem 
pogojev dela na takih delih in nalogah. 

122. člen 
Preden skupnost določi, na katerih delih oziroma 

nalogah se zavarovalna doba šteje s povečanjem, 
mora pridobiti strokovno mnenje specializiranih 
strokovnih in znanstvenih organizacij o težavnosti 
m škodljivosti dela na takih delih in nalogah o 
možnosti uvedbe varnostnih ukrepov za zmanjša- 
nje škodljivih vplivov in rokih, v katerih je možno te 
ukrepe izvesti ter omejiti ali odpraviti posebno te- 
žavnost in škodljivost del oziroma nalog. 

Pred odločitvijo mora skupnost dobiti tudi mne- 
nje podpisnikov družbenega dogovora. 

123. člen 
Zavarovanci, ki s sredstvi v lasti občanov oprav- 

ljajo samostojne gostinske dejavnosti, ki so težke in 
za zdravje škodljive, so pri uveljavljanju pravic do 
štetja zavarovalne dobe s povečanjem izenačeni z 
delavci v organizacijah združenega dela ter se jim 
zavarovalna doba šteje s povečanjem na enak način 
ter pod enakimi pogoji in kriteriji kot zavarovan- 
cem, delavcem v združenem delu. 

Peti del 

ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV 

124. člen 
Sredstva za uresničevanje pravic iz pokojninske- 

ga in invalidskega zavarovanja zagotavljajo delavci 
v združenem delu, delovni ljudje, ki samostojno 
opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi ki 
so lastnina občanov, delovni ljudje, ki z osebnim 
de om samostojno opravljajo poklicno dejavnost, 
delavci, ki so v delovem razmerju z delovnimi ljudmi 
oziroma z drugimi zasebnimi delodajalci ter zdru- 
ženi in drugi kmetje s prispevkom iz dohodka in s 
prispevkom iz osebnega dohodka. 

Sredstva za uresničevanje pravic iz pokojninske- 
ga in invalidskega zavarovanja zagotavljajo tudi vsi 
lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov oziroma zave- 
zanci za davek od kmetijstva, ki niso zavarovani na 
podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti in nimajo v 
svojem kmečkem gospodarstvu drugih članov, za- 
varovanih na tej podlagi, s prispevkom iz dohodka 
od zemljišč in dohodka od gozda. 

Ce zemljišče preide od kmeta-zavarovanca po 
tem zakonu v družbeno lastnino ali last civilnoprav- 
ne ali fizične osebe, ki nima lastnosti zavarovanca 
po 12. oziroma po 13. členu tega zakona in se 
spremeni namembnost zemljišča, je novi lastnik 
dolžan plačati skupnosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja ob prenosu lastninske pravice 
PrlsP.eyek v višini desetkratnega dohodka od tega 
zemljišča. Ta prispevek pa se ne plača, če pridobi 
zemljišče družbenopravna oseba po določbah za- 
kona o preživninskem varstvu kmetov. 

S samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja se v skladu z zakonom določajo osnove za 
prispevke, način obračunavanja in plačevanja pri- 
spevkov ter višina prispevkov. 
Variantni dodatek k drugemu odstavku: 

Uživalec pokojnine, ki prične ali nadaljuje s kme- 
tijsko dejavnostjo in ima zakonitega dediča po 
predpisih o dedovanju, ki je zavarovanec po 12. ali 
13. členu tega zakona, plačuje prispevek iz prejš- 
njega odstavka tega člena, če ne izroči svoje kme- 
tijsko posestvo dediču. 
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Varianta k tretjemu odstavku: 
Tretji odstavek se črta. (Opomba: V tem primeru 

naj se vprašanje ustrezno uredi v zakonu o varstvu 
kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namemb- 
nosti.) 

125. člen 
S prispevkorrviz osebnega dohodka (in dohodka) 

se zagotavljajo tudi sredstva za uresničevanje pra- 
vic iz invalidskega zavarovanja tistih zavarovancev 
s preostalo delovno zmožnostjo, ki so uveljavili 
pravice pred uveljavitvijo tega zakona in tistih, ki 
uveljavljajo pravice v skupnosti na podlagi 57. člena 
(dodatni prispevek oziroma vključitev v splošni pri- 
spevek). 

Varianta: 
Sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena se 

zagotavljajo v skupnosti po diferenciranih prispev- 
nih stopnjah, v odvisnosti od števila delovnih invali- 
dov v posameznih dejavnostih in od uspešnosti 
izvajanja preventivnih ukrepov, ki zmanjšujejo 
stopnjo invalidizacije, po kriterijih in merilih, ki so 
natančneje določeni s samoupravnim sporazumom 
iz 56. člena tega zakona, 

126. člen 
Če samoupravni sporazumi niso sklenjeni ali pa 

jih sklene le del udeležencev Skupščina SR Slove- 
nije določi stopnjo prispevkov za vse zavarovance 
ali pa le za tiste zavarovance, ki samoupravnega 

' sporazuma niso sklenili. 

127. člen 
Zavezance za prispevek, višino prispevkov, osno- 

ve obračunavanja in način plačevanja prispevkov 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v poseb- 
nih primerih zavarovanja iz 16., 17., 1B. in 19. člena 
tega zakona določi skupnost. 

128. člen 
Osnova za plačevanje prispevkov za zavarovance 

iz 10. člena je njihov ugotovljeni osebni dohodek od 
opravljanja dejavnosti, na podlagi katere so zavaro- 
vani. Ta osnova ne more biti nižja od zneska najniž- 
je pokojninske osnove, 

Osnovo za plačevanje prispevkov za zavarovance 
iz 10. člena katerim se osebni dohodek ne ugotavlja 
in za zavarovance iz 11. člena tega zakona določi 
skupnost. 

129. člen 
Osnove za plačevanje prispevkov za zavarovance 

iz 12. in 13, člena tega zakona, za katere se ne 
ugotavlja osebni dohodek, določi skupnost. 

Zavarovalna osnova za zavarovance iz prejšnjega 
odstavka ne more biti nižja od polovice zneska 
najnižje pokojninske osnove, 

130. člen 
Organizacije združenih kmetov ali druge organi- 

zacije združenega dela s katerimi kmet proizvodno 
sodeluje zagotavljajo del sredstev za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje združenih kmetov. 

V ta namen v skladu s samoupravnim sporazu- 
mom o združevanju dela in sredstev določijo del 
sredstev za pokrivanje dela obveznosti za plačilo 
prispevkov. 

Višina prispevka je odvisna od višine ustvarjene- 
ga dohodka, ki ga dosega kmet z združevanjem 
dela in sredstev ter raste v skladu z rastjo tega 
dohodka. 

131. člen 
S prihodki skupnosti, ki se oblikujejo s prispevkF 

delavcev, drugih delovnih ljudi, kmetov, s povračili 

družbenopolitičnih skupnosti in drugimi prihodki, OPOMBE 
se krijejo; 

1. pokojnine in druge pravice iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, 

2. prispevki za zdravstveno varstvo uživalcev po- 
kojnin in otroško varstvo otrok uživalcev pravic, ki 
živijo v drugih republikah, 

3. izvajanje zavarovanja, 
4. druge z zakonom, statutom in drugimi akti 

skupnosti določene obveznosti. 

Šesti del 

POSTOPEK ZA 
UVELJAVLJANJE PRAVIC IN 
SODNO VARSTVO 

132. člen 
Postopek za uveljavljanje, omejitev in prenehanje 

pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja v skupnosti in postopek za uveljavljanje, omeji- 
tev in prenehanje pravic iz invalidskega zavarova- 
nja, ki jih zavarovanci uveljavljajo v organizacijah 
po 52. členu tega zakona, določijo zavarovanci s 
samoupravnim splošnim aktom skupnosti. 

Pristojne organe za izdajanje posamičnih aktov o 
pravicah, ki jih uveljavljajo zavarovanci v organiza- 
cijah združenega dela, določijo delavci s samo- 
upravnim splošnim aktom organizacije. 

Varianta: 
Postopek za uveljavljanje pravic iz pokojninskega 

in invalidskega zavarovanja v skupnosti določijo 
zavarovanci s samoupravnim splošnim aktom 
skupnosti. 

Postopek za uveljavljanje pravic iz invalidskega 
zavarovanja, ki jih zavarovanci uveljavljajo v organi- 
zacijah po 52. členu, določijo delavci v organizaci- 
jah združenega dela in delovnih skupnostih s sa- 
moupravnim splošnim aktom. 

Skupne osnove postopka, vloge organizacij zdru- 
ženega dela in delovnih skupnosti vtem postopku, 
sestavo in način dela izvedenskih organov določijo 
delavci v organizacijah združenega dela in delovnih 
skupnostih s samoupravnim sporazumom. 

133. člen 
Postopek za uveljavljanje pravic iz invalidskega 

zavarovanja se začne na zahtevo zavarovanca, 
predlog zdravnika, ki zavarovanca zdravi ali na 
predlog kolegija zdravnikov osnovnega zdravstve- 
nega varstva. 

Varianta za drugi novi odstavek: 
Postopek za uveljavljanje pravic iz invalidskega 

zavarovanja se lahko na podlagi strokovnega ome- 
nja zdravstvenih in drugih strokovnih organizacij 
začne tudi na predlog pristojnega organa temeljne 
organizacije združenega dela. 

134. člen 
Kadar je za ugotovitev pravic ali odmero potreb- 

no izvedensko mnenje o invalidnosti, neposredni 
nevarnosti za invalidnost, v spremenjeni delovni 
zmožnosti in telesni okvari, podajajo mnenja o tem 
izvedenski organi: 

Izvedenski organi iz prejšnjega odstavka so inva- 
lidske komisije skupnosti ali druge pooblaščene 
komisije oziroma druge zdravstvene in strokovne 
organizacije, ki jih pooblasti skupnost. 

priloga poročevalca 
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OPOMBE 135. člen 
Če zavarovanec ni zadovoljen z dokončnim posa- 

mičnim aktom skupnosti oziroma organizacije 
združenega dela ali delovne skupnosti, lahko v 30 
dneh od vročitve akta uveljavlja sodno varstvo pred 
posebnim sodiščem združenega dela; pred tem so- 
diščem lahko uveljavlja sodno varstvo tudi, če 
skupnost oziroma organizacija združenega dela ali 
delovna skupnost ne izda posamičnega akta v roku, 
ki je določen v splošnem sktu skupnosti oziroma 
organizacije združenega dela ali delovne skupno- 
sti. 

Sedmi del 

SKUPNOST 

136. člen 
Delavci v združenem delu ter drugi delovni ljudje, 

ki so zavarovanci po tem zakonu, s samoupravnim 
sporazumom oblikujejo samoupravno interesno 
skupnost pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja, da bi si zagotovili pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. V njej v ta namen združujejo sredstva 
in na podlagi rezultatov minulega dela ter po nače- 
lih vzajemnosti in solidarnosti zagotavljajo sebi in 
svojim družinskim članom pravice v primeru staro- 
sti, zmanjšanja ali izgube delovne zmožnosti, tele- 
sne okvare oziroma smrti ter uresničujejo druge 
skupne in posamične pravice in dolžnosti. 

Skupnost je pravna oseba. 
Dejavnost skupnosti je dejavnost posebnega 

družbenega pomena. 

4 137. člen 
Skupnost je ustanovljena in organizirana na ob- 

močju SR Slovenije. 
Da se v skupnosti zagotovi uresničevanje načela 

sporazumevanja in dogovarjanja ter vpliv zavaro- 
vancev in upokojencev na delovanje skupnosti, se 
zavarovanci v skupnosti organizirajo tako, da si 
zagotavljajo možnost neposrednega odločanja ozi- 
roma odločanja prek delegatov pri določanju pravic 
in obveznosti ter pri usklajevanju in krepitvi mate- 
rialne osnove za zagotovitev svojih pravic. 

138. člen 
V skupnosti zavarovanci in upokojenci zagotav- 

ljajo enotno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
v SR Sloveniji in v ta namen določajo zase in za 
svoje družinske člane pravice in dolžnosti v samo- 
upravnih splošnih aktih skupnosti. 

139. člen 
Skupnost sodeluje z organi družbenopolitičnih 

skupnosti, družbenopolitičnih organizacij ter z dru- 
gimi organi, zlasti pri oblikovanju sistema pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja in pri zago- 
tavljanju ter združevanju sredstev za uresničevanje 
pravic iz tega zavarovanja. 

Skupnost sodeluje pri urejanju zadev skupnega 
pomena tudi z drugimi samoupravnimi organizaci- 
jami, skupnostmi in društvi. 

140. člen 
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavaro- 

vanja upravlja skupščina skupnosti. 
Skupčina skupnosti ustanovi komisije, odbore in 

druga stalna in občasna delovna telesa, ki preuču- 
jejo predloge samoupravnih splošnih aktov in dru- 
gih vprašanj s svojega delovnega področja ter 
spremljajo njihovo izvajanje. 

141. člen 
skupnost ima statut. 
Statut in druge samoupravne splošne akte skup- 

nosti sprejme skupščina skupnosti 

ščmTsRSStoPve°n!je.2aČne Ve'ja,i' k° 93 P°trdl Skup" 

142. člen 
Skupnost ustanovi za opravljanje strokovnih ad- 

ministrativnih in drugih del delovno skupnost 
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti 

med skupnostjo in delovno skupnostjo se uredijo s 
sporazumom ki temelji na načelih svobodne menja- 
ve dela med skupnostjo in delovno skupnostjo 

skupnostid0lOVne skuPnosti imenuje skupščina 

143. člen 
B 7 ća samoupravno sodno varstvo in reševanje 
sporov ustanovi skupnost posebno samoupravno 
sodisce zdruzeBnega dela pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja, ki v mejah z ustavo in z zako- 
nom določenih pristojnosti rešuje vse spore iz sa- 
moupravnih in družbenoekonomskih razmerij iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Osmi del 

POVRNITEV POVZROČENE 
ŠKODE 

144. člen 
Zavarovanec, ki mu je bil na račun skupnosti 

izplačan denarni znesek, do katerega ni imel pravi- 
ce, mora vrniti prejeti znesek. 

145. člen 
Skupnost ima pravico zahtevati od organizacije 

združenega dela ali nosilca samostojnega osebne- 
ga dela povrnitev izplačanega denarnega zneska 
ao katerega prejemnik ni imel pravice: 

1. če je bil denarni znesek izplačan na podlaoi 
nepravilnih podatkov v prijavi o sklenitvi delovneoa 
razmerja z zavarovancem, 

2. Če je bil denarni znesek izplačan zato, ker ni 
bila prijavljena sprememba, ki vpliva na obseq ali 
izgubo zavarovančevih pravic ali ni bilo odjavljeno 
zavarovančevo prenehanje delovnega razmerja ozi- 
roma je bila prijava ali odjava vložena po izteku 
predpisanega roka. 

Zavarovanci, ki sami vlagajo prijave ali odjave, 
morajo v primerih iz prvega odstavka tega člena 
sami vrniti skupnosti preveč izplačane denarne 
zneske. 

146. člen 

'ma Pravic° zahtevati povrnitev povzro- čene škode od tistega, ki je namenoma ali iz velike 
malomarnost, povzročil invalidnost, telesno okvaro 
ali smrt zavarovanca. 

š^od°. ki jo povzroči v primerih iz prveqa 
odstavka tega člena delavec na delu ali v zvezi z 
„®°m' Je odgovorna organizacija združenega dela oziroma druga druzbenopravna oseba v skladu s 
predpisi o delovnih razmerjih. 

Povrnitev povzročene škode iz drugega odstavka 
tega člena ima skupnost pravico zahtevati tudi ne- 

te^nrTV d8l1VCa' k' je P°vzročil invalidnost, 
dejanjem 3,1 smrt ^varovanca s kaznivim 
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147. člen 
Skupnost ima pravico zahtevati povrnitev povzro- 

čene škode od organizacije združenega dela ali 
nosilca samostojnega osebnega dela, če je zavaro- 
vančeva invalidnost, telesna okvara ali smrt posle- 
dica tega, ker niso bili izvedeni obvezni ukrepi za 
varsto pri delu ali drugi ukrepi, predpisani ali odre- 
jeni za varnost občanov. 

Skupnost ima pravico zahtevati povrnitev povzro- 
čene škode od organizacije združenega dela ali 
nosilca samostojnega osebnega dela, če je zavaro- 
vančeva invalidnost, telesna okvara ali smrt posle- 
dica tega, ker niso bili izvedeni obvezni ukrepi za 
varstvo pri delu ali drugi ukrepi, predpisani ali odre- 
jeni za varnost občanov. 

Skupnost ima pravico zahtevati povrnitev povzro- 
čene škode od organizacije združenega dela ali 
nosilca samostojnega osebnega dela tudi, če na- 
stane škoda zaradi tega, ker je bilo delovno razmer- 
je sklenjeno brez predpisanega predhodnega 
zdravstvenega pregleda z osebo, ki zdravsteno ni 
bila zmožna za opravljanje določenega dela, kar se 
je pozneje ugotovilo z zdravstvenim pregledom. 

148. člen 
Skupnost ima pravico zahtevati povrnitev povzro- 

čene škode od organizacije združenega dela ali 
nosilca samostojnega osebnega dela: 

1. če je škoda nastala zato, ker skupnost ni dobila 
podatkov ali ker je dobila neresnične podatke o 
dejstvih, od katerih je odvisna pridobitev ali odmera 
pravice; 

2. če je škoda nastala zato, ker niso bile izpolnje- 
ne zakonite ali s pogodbo prevzete obveznosti v 
zvezi s prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo ali 
zaposlitvijo invalida ali kateremu je bil iz zdravstve- 
nih razlogov določen za delo skrajšan delovni čas. 

Skupnost ima pravico zahtevati povrnitev povzro- 
čene škode od zavarovanca, ki je po posebnih 
predpisih sam dolžan dajati določene podatke v 
zvezi z zavarovanjem, če je škoda nastala zato, ker 
ni dal podatkov ali je dal neresnične podatke. 

Za povrnitev skupnosti povzročene škode je soli- 
darno odgovoren tudi, kdor je kot priča dal nere- 
snično izjavo, na podlagi katere je bilo komu priz- 
nano neko obdobje v pokojninsko dobo, če je bila 
na podlagi tako priznanega obdobja uveljavljena 
pokojnina, do katere tisti, ki jo je dobival, ni imel 
pravice ali je bila uveljavljena večja pokojnina od 
tiste, do katere je imel pravico. 

149. člen 

V primerih iz 146. člena in 2. točke prvega odstav- 
ka 148. člena tega zakona se šteje, da je imela 
skupnost škodo, ne glede na to, ali je invalidnost, 
telesno okvaro, ali smrt zavarovanca povzročila or- 
ganizacija združenega dela, nosilec samostojnega 
osebnega dela, delavec ali kdo drug in ne glede na 
to, da so nevarnosti zajete z zavarovanjem po tem 
zakonu. 

Pri ugotavljanju pravice do povrnitve škode, pov- 
zročene skupnosti, se uporabljajo določila zakona 
o obligacijskih razmerjih. 

150. člen 
Odškodnina, ki jo ima skupnost pravico zahtevati 

v primerih iz 144. do 148. člena tega zakona, obse- 
ga nastale stroške in celotne zneske dajatev, ki jih 
izplačuje skupnost, in sicer: 

1 stroške za prekvalifikacijo oziroma dokvalifika 
ciio in ponovno zaposlitev delovnega invalida, kot 
tudi denarne dajatve, izplačane v zvezi s pravico do 
prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije in zaposli- 
tve po predpisih o invalidskem zavarovanju, 

2. denarne dajatve, izplačane na podlagi pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja. 

V zahtevku za odškodnino je lahko zajet celoten 
znesek škode ali pa del škode, ki se nanaša na neko 
preteklo obdobje. 

Kadar pomeni povzročena škoda obveznost 
skupnosti, da mora izplačevati trajne denarne daja- 
tve, lahko skupnost zahteva odškodnino v enem 
samem skupnem znesku. Ta znesek obračuna tako, 
da ustreza priznani pokojnini in povprečnemu tra- 
janju uživanja invalidske pokojnine oziroma družin- 
ske pokojnine ne glede na starost tistega, ki uživa 
pokojnino. 

Pri ugotavljanju višine odškodnine po prvem, 
drugem in tretjem odstavku tega člena se upošteva 
dopolnjena pokojninska doba zavarovanca. 

151. člen 
Če skupnost ugotovi, da je nastala škoda, zahte- 

va od zavarovanca, organizacije združenega dela 
ali nosilca samostojnega osebnega dela, da jo po- 
vrne v določenem roku. 

Če škoda ni povrnjena v roku, ki ga določi skup- 
nost, uveljavlja odškodninski zahtevek s tožbo pri 
pristojnem sodišču. 

152. člen 
Skupnost odgovarja za škodo zavarovancu, ki jo 

povzroči pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem 
svoje dejavnosti, po splošnih načelih o odškodnin- 
ski odgovornosti. 

Znesek denarne odškodnine se zmanjša za daja- 
tve, ki jo ima zavarovanec iz naslova pravic iz po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja. 

153. člen 
Terjatve iz 144. in 145. člena tega zakona zastara- 

jo v treh letih od vsakokratnega izplačila posamič- 
nega denarnega zneska. 

Ce je skupnost iz objektivnih razlogov s pravno- 
močnim posamičnim aktom preplačilo ugotovila 
šele po izteku roka iz prvega odstavka tega člena, 
terjatev zastara v petih letih od posamičnega izvrše- 
nega preplačila. 

Varianta: 
Drugi odstavek tega člena se črta. 
Za vse ostale odškodninske terjatve po tem zako- 

ku se glede zastaranih rokov in začetka teka le teh 
uporabljajo določbe zakona o obligacijskih razmer- 
jih. 

154. člen 
Določbe tega zakona o povrnitvi povzročene ško- 

de, ki se nanašajo na skupnost; se smiselno upo- 
rabljajo tudi za organizacije in delovne skupnosti, 
kadar te zagotavljajo uresničevanje pravic zavaro- 
vancev s preostalo delovno zmožnostjo iz svojih 
sredstev. 

Deveti del 

KAZENSKE DOLOČBE 

155. člen 

Z denarno kaznijo od 10.000 din do 100.000 di- 
narjev se kaznuje za prekršek organizacija združe- 
nega dela ali druga pravna oseba: 

1. če združenega kmeta ne prijavi v zavarovanje \ 
predpisanem roku (102. in 168. člen); 

2. če ne vloži v predpisanem roku prijave o po 
novni sklenitvi delovnega razmerja z uživalcem po 
kojnine (73. člen v zvezi s 105. členom), 

3. če ne obvesti v predpisanem roku skupnost c 
podatkih zavarovancev s preostalo delovno zmož 
nostjo (103. člen); 

priloga poročevalca 



OPOMBE 4. če ne obdrži na delu zavarovanca s preostalo 
delovno zmožnostjo oziroma ga ne razporedi k 
delom in nalogam, skladno z 52. členom tega za- 
kona; 

5. če zavarovancu s preostalo delovno zmožnost- 
jo ne zagotovi prekvalifikacije oziroma dokvalifika- 
cije ter dela in naloge, ki jih lahko opravlja po 
prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji (54, člen) 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije združe- 
nega dela ali druge pravne osebe, ki store prekršek 
iz prejšnjega odstavka tega člena. 

156. člen 
Z denarno kaznijo od 10.000 denarjev se kaznuje 

oseba, ki samostojno opravlja dejavnost z osebnim 
delom fe sredstvi, ki so lastnina občanov, če stori 
kakšen prekršek iz 2., 3., 4. in 5 točke prvega od- 
stavka prejšnjega člena. 

Deseti del 

PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE 

157. člen 
Kmetje, ki so do dneva uveljavitve tega zakona 

pridobili pravico do starostne pokojnine po zakonu 
o starostnem zavarovanju kmetov - uživalci pokoj- 
nine, se jim ta pokojnina, ki znaša najmanj 50%- 
zneska zajamčene pokojnine iz prejšnjega leta iz- 
plačuje naprej. 

Kmetje borci NOV pred 9. 9. 1943 oziroma 13. 10. 
1943, ki so do dneva uveljavitve tega zakona prido- 
bili pravico do varstvenega dodatka k pokojnini, se 
jim le-ta izplačuje naprej in lahko znaša največ 
razliko med zneskom pokojnine in zneskom zajam- 
čene pokojnine. 

Pravice uveljavljajo v Skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji. 

158. člen 
Kmetje, ki so do dneva uveljavite tega zakona 

dopolnili 60 let starosti in so bili zavarovanci sta- 
rostnega zavarovanja kmetov, lahko pridobijo pod 
pogoji, določenimi z zakonom o starostnem zava- 
rovanju kmetov z dopolnitvijo 65 let starosti oziro- 
ma kmetje borci NOV pred 9. 9. 1943 oziroma 13 
10. 1943 z dopolnitvijo 60 let starosti pravico do 
starostne pokojnine, ki znaša 50% zneska zajamče- 
ne pokojnine iz prejšnjega leta, kmetje borci NOV 
pred _9. 9. 1943 oziroma 13. 10. 1943, ki so socialno 
ogroženi pa tudi pravico do varstvenega dodatka k 
Pokojnini, ki znaša največ razliko med pokojnino in 
zneskom zajamčene pokojnine. 

159. člen 
Zavarovanci iz 12. in 13. člena tega zakona ne 

morejo pridobiti pravic iz invalidskega zavarovanja 
na podlagi invalidnosti, nastale pred vključitvijo v 
zavarovanje. 

160. člen 
Kmetom borcem NOV, ki jim je priznan status 

kmeta borca NOV pred 9. 9. 1943 oziroma 13. 10. 
1943 po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, 
se ta status prizna tudi po tem zakonu. 

161. člen 
Določbe zakona o starostnem zavarovanju kme- 

tov se za uživalce pokojnin po zakonu o starostnem 
zavarovanju kmetov in kmete, ki so ob uveljavitvi 
tega zakona starejši od 60 let, uporabljajo tudi po 
uveljavitvi tega zakona. 

162. člen 
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na uveljav- 

ljanje in uresničevanje pravic zavarovancev s pre- 
ostalo delovno zmožnostjo in določbe zakona, ki se 
nanašajo na zagotavljanje sredstev za uresničeva- 
nje pravic teh zavarovancev, se uporabljajo od 1. 1. 
1986. 

Do 1. 1. 19B6 so organizacije združenega dela in 
delovne skupnosti dolžne urediti vprašanja iz 55. 
člena zakona s samoupravnimi splošnimi akti. 

Do 1 • 1 • 1986 se uporabljajo za uveljavljanje pravi- 
ce zavarovancev s preostalo delovno zmožnostjo 
predpisi, ki so veljali do jjveljavitve tega zakona 
(razen določb, ki se nanašajo na pogoje za pridobi- 
tev pravic in odmero denarnih nadomestil). 

163. člen 
Pokojnine in druge denarne dajatve, uveljavljene 

do 1.7.1983, ki se izplačujejo vnaprej, se izplačuje- 
jo prvi delovni dan v mesecu, pokojnine in druge 
denarne dajatve, ki se izplačujejo za nazaj, pa se 
izplačujejo prvi delovni dan v naslednjem mesecu. 

164. člen 
Ponovna odmera pokojnine in druge denarne 

dajatve, uveljavljene do 1. 7. 19B3, na podlagi spre- 
memb, ki nastanejo med uživanjem, ne vpliva na 
način izplačevanja pokojnine ali druge denarne da- 
jatve. 

165. člen 
Ne glede na pogoje, določene v 1. točki prvega 

odstavka 64. člena tega zakona, ima vdova, ki je 
rojena pred 15. 5. 1945 in ni zaposlena, pravico do 
družinske pokojnine pod pogoji, določenimi s 
predpisi, veljavnimi do 30. 7. 1983. 

Določba prejšnjega odstavka se smiselno upo- 
rablja tudi za osebo iz 1. točke, prvega odstavka 63 
člena tega zakona. 

Varianta k prvemu odstavku: 
Ne glede na pogoje določene v 1. točki, prvega 

odstavka 64. člena tega zakona, ima vdova, ki ni 
zaposlena,^ pravico do družinske pokojnine pod po- 
goji, določenimi s predpisi, veljavnimi do 30. 7 
1983, če je do smrti moža, po katerem ji gre pravica 
dopolnila starost 45 let. 

166. člen 
Status kulturnega delavca v času pred vstopom v 

zavarovanje ugotavlja posebna strokovna komisija 
pristojnega republiškega upravnega organa. 

167. člen 
Uprave za družbene prihodke morajo zagotoviti 

podatke o_ osebah, ki opravljajo dejavnosti iz 10., 
12. in 13. člena tega zakona do 1. 1. 1984. 

Dokler ne bodo vzpostavljeni podatki iz prvega 
odstavka tega člena, se izvaja zavarovanje oseb iz 
lu. člena po pogodbah, ki jih je sklenila skupnost 
do uveljavitve tega zakona z organizacijami oseb, ki 
opravljajo samostojno dejavnost. 

Delovni ljudje, ki so bili zavarovani do uveljavitve 
tega zakona kot osebe, ki opravljajo samostojno 
poklicno dejavnost, ostanejo še naprej obvezno 
zavarovani, njihovo zavarovanje pa se izvaja v skla- 
du z določbami tega zakona. 

168. člen 
Temeljna zadružna ali druga organizacija združe- 

nega dela je dolžna vložiti prijavo v zavarovanje za 
kmeta, ki ob uveljavitvi zakona ima status združe- 
nega kmeta, v osmih dneh od uveljavitve teqa za- 
kona. 
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169. člen 
Uživalec pravic iz pokojninskega in invalidskega 

zavarovnja, ki je do 1. julija 1983 te pravice uveljavil 
po zakonu o temeljnih pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 
35/72, 18/76, 58/76, 22/7B in 74/80) lahko, če je to 
zanj ugodnejše, zahteva priznanje pravice pod po- 
goji, določenimi s predpisi, ki se uporabljajo po 1. 
juliju 1983. 

Pravica, priznana pod novimi pogoji, mu gre od 
pričetka uporabe tega zakona, če zahtevo zanjo 
vloži do 31. 7. 1983, sicer pa od prvega dne nasled- 
njega meseca po vložitvi zahteve. 

170. člen ». 
Osebe, ki po 1. juliju 1983 nimajo lastnosti zava- 

rovanca iz 12., 18. 19. in 20. člena zveznega zako- 
na, niti niso te lastnosti imele na podlagi 7. in 8. 
člena prejšnjega zakona o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, takšne 
lastnosti pa tudi niso imele po 1. januarju 1965, 
pridobijo pravico do starostne pokojnine pod po- 
goji, določenimi s tem zakonom, če so lastnost 
zavarovanca imele po predpisih, veljavnih po 15. 
maju 1945. 

Osebe, ki po 1. 1. 1965 niso imele lastnosti zava- 
rovanca, postali pa so invalidi pred ali po tem datu- 
mu, invalidnost pa je nastala po 15. maju 1945, 
pridobijo pravice po tem zakonu, če na dan nastan- 
ka invalidnosti izpolnjujejo v tem zakonu predpisa- 
ne pogoje. 

Družinski člani oseb iz 1. in 2. odstavka tega 
člena pridobijo pravico do družinske pokojnine, če 
izpolnjuje oseba, po kateri uveljavljajo pravico do 
družinske pokojnine, ob smrti pogoje iz prvega in 
drugega odstavka tega člena. 

Varianta: 
Osebe, ki po 1. 7. 1983 nimajo lastnosti zavaro- 

vanca in takšne lastnosti tudi niso imele po 1. 
januarju 1965, pridobijo pravico do starostne po- 
kojnine, ko dopolnijo moški starost 65 let in ženske 
60 let, če imajo najmanj 30 let (moški) oziroma 25 
let (ženske) pokojninske dobe, ki so jo dopolnile 
kadarkoli. 

Osebe, ki po 1. januarju 1965 niso imele lastnosti 
zavarovanca, postale pa so invalidi po 1. 7. 1983, 
pridobijo pravico po tem zakonu, če izpolnjujejo v 
zakonu predpisane pogoje. 

Družinski člani oseb iz prvega in drugega odstav- 
ki tega člena pridobijo pravico do družinske pokoj- 
nine, če izpolnjuje oseba, po kateri uveljavljajo pra- 
vico do družinske pokojnine, ob smrti pogoje iz 
prvega in drugega odstavka tega člena. 

171. člen 
Osebam iz prvega in drugega odstavka 170. člena 

tega zakona se odmeri pokojnina od pokojninske 
osnove, določene v 24. členu tega zakona, veljavne 
na dan pridobitve pravice. 

Družinskim članom iz tretjega odstavka 170. čle- 
na tega zakona se odmeri družinska pokojnina od 

starostne ali invalidske pokojnine, ki bi šla umrlemu 
na dan pridobitve pravice do družinske pokojnine. 

172. člen 
Uživalcu predčasne pokojnine, ki je to pravico 

uveljavil po predpisih, veljavnih do 31. decembra 
1972, prične skupnost po uradni dolžnosti od pri- 
četka uporabe tega zakona dalje, izplačevati pokoj- 
nino v skladu z drugim odstavkom 22. člena zvez- 
nega zakona. 

173. člen 
Uživalcu pravic iz pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja, ki uveljavi pravice po 95. členu zvez- 
nega zakona, se dajatve v skupnosti prično izplače- 
vati po določbah tega zakona po prenehanju izpla- 
čevanja dajatve v drugi skupnosti. 

174. člen 
Uporabo določbe 30. člena tega zakona bo skup- 

nost zagotovila do 31. decembra 1986 tako, da bo 
postopoma vsako leto v skladu s samoupravnim 
splošnim aktom, povečevala odstotek povečanja 
pokojnin med letom, glede na porast nominalnega 
osebnega dohodka vseh delavcev, zaposlenih na 
območju SR Slovenije v tem letu. 

38«' 
OPOMBE 

175. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo 

veljati: /' 
- zakon o pokojninskem in invalidskem zavaro- 

vanju (Uradni list SRS, št. 54/7^, 26/23,^34/74, 
28/76 in 30/76), 

- zakon o starostnerrl zavarovanju kmetov (Ura- 
dni list SRS, št. 13/72, 26/73,45/73, 29/75 in 30/79), 

- določba 9. člena zakona o združevanju kmetov 
(Uradni lišt SRS, št. 1/79) v delu, ki se nanaša na 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje združenih 
kmetov. 

176. člen 
Odlok o mladinskih delovnih akcijah, na katerih 

so osebe zavarovane za vse primere invalidnosti in 
za telesno okvaro (Uradni list SRS, št. 13/77) velja 
do sprejema samoupravnega splošnega akta v skla- 
du z drugim odstavkom 16. člena tega zakona. 

Odlok o javnih delih in funkcijah ter akcijah, na 
katerih so osebe zavarovane za primer invalidnosti 
in telesne okvare kot posledice nesreče (Uradni list 
SRS, št. 28/76) velja do izdaje novega v skladu z 
drugim odstavkom 18. člena tega zakona. 

177. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Ura- 

dnem listu SR Slovenije. 

Opomba: 

Prehodne in končne določbe bodo oblikovane v 
celoti, ko bodo znane dokončne rešitve v predlogu 
zakona. 

lA 

1*1 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

UVOD 
Po dolgotrajnih pripravah je bil dne 22. aprila 1982 sprejet 

novi zvezni zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega^ in 
invalidskega zavarovanja (Ur. I. SFRJ, št. 23/82), ki se začne 
uporabljati 1. 7. 1983. Sprejem novega zveznega zakona na 

tem področju narekuje izdajo novega republiškega zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je že bil sprejet v 
Skupščini SR Slovenije dne 28. 9. 1982 v I. fazi zakonodajnega 
postopka kot predlog za izdajo zakona. 

Spremembo predpisov na tem področju je narekovala po- 
treba za uskladitvijo sistema pokojninskega in invalidskega 
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zavarovanja z ustavo in zakonom o združenem delu oziroma z 
novim samoupravnim in družbenoekonomskim položajem 
delavcev v združenem delu in drugih delovnih ljudi. Sistem 
pokojninskega m invalidskega zavarovanja je bilo potrebno 
dograditi v integralno sestavino sistema samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov v združenem delu. s katerim si 
delavci v združenem delu in drugi delovni ljudje zagotavljalo 
svojo socialno varnost v primerih starosti, zmanjšanja ali 
izgube delovne zmožnosti ter smrti, na podlagi minulega dela 
in načelih vzajemnosti in solidarnosti. 

Osnutek zakona je pripravljen na podlagi sprejetega pred- 
loga za izdajo z?k°nj) m s tem predlaganih sistemskih rešitev 
m temeljnih izhodišč, upoštevaje pripombe in predloge za 
spremembe in dopolnitve, ki so jih dali odbori in Zakonodai- 
nopravna komisija Skupščine SR Slovenije ter deleoati v 

delegatskih sredinah in na sejah zborov, Republiški 
družbeni svet za vprašanja družbene ureditve in družbenopo- 
litične organizacije v SR Sloveniji. Besedilo osnutka zakona je 
določila Komisija Izvršnega sveta za izdelavo zasnove novec/a 
sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja na seji 
dne 12 in 17 1. 1983. Vendar pripombe k predlogu za izdajo 
niso bile upoštevane v celoti, ker so medsebojno protislovne 
ali ker jih iz drugih razlogov ni bilo mogoče sprejeti Različ- 
nost interesov na tem področju često pogojuje različna stali- 
šča, potrebno pa je upoštevati tudi materialni položaj Gospo- 
darstva in družbe kot celote in s tem v zvezi možnosti za 
širitev pravic. 

Temeljne pravice iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja in pogoje za njihovo pridobitev določa že novi zvezni 
zakon. Glede sistematike osnutka zakona se v skladu s stališči 
zakonodajne politike ne povzemajo določbe novega zveznega 
zakona, ker je taksno povzemanje odveč zaradi možnosti 
neposredne uporabe tega zakona. Popoln in zaključen sistem 
pokojninskega /n invalidskega zavarovanja daje šele statut 
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ker za- 
jema določbe o vsem, kar ureja to zavarovanje. 

SPLOŠNE DOLOČBE (členi 1 do 8) 
Urejanje področja pokojninskega in invalidskega zavarova- 

nja sodi v pristojnost federacije, republik in AP in samo- 
upravne regulative. 

V skladu s 163. členom Ustave SFRJ federacija ureja te- 
meljne pravice delovnih ljudi, da zagotovi njihovo socialno 
varnost in solidarnost, republike z zakonom urejajo sistem 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, samoupravne in- 
teresne skupnosti na tem področju pa vse tisto, kar zaradi 
zagotovitve temeljnih pravic delovnih ljudi in zaradi varovanja 
širših družbenih interesov ni nujno urejati z zakonom. Po- 
polna in konkretna izgradnja je tako v pristojnosti samo- 
upravne interesne skupnosti pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

Razvoj družbenoekonomskih odnosov je vse bolj zahteval, 
da se z njimi uskladijo tudi odnosi oziroma sistem pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja kot integralni del celotnega 
družbenoekonomskega sistema. Na teh temeljih je bil sprejet 
novi zvezni zakon, ki enotno ureja temeljne pravice iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja in zagotavlja tisti obseg 
pravic, ki so pomembne za socialno varnost delavcev in 
delovnih ljudi na območju SFRJ. 

Zato je bilo temeljno izhodišče pri pripravi osnutka zakona 
upoštevanje novega položaja delavca v združenem delu ter 
njegove pravice in dolžnosti, da si zagotavlja svojo socialno 
varnost v okviru SIS pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja. 

V splošnih določbah je poudarjeno načelo, ki opredeljuje 
naravo pokojnine kot pravice iz minulega dela. To je načelo, 
da delavci uresničujejo svojo materialno in socialno varnost s 
pokojninskim in invalidskim zavarovanjem na podlagi svojega 
družbenoekonomskega položaja, ki so ga imeli v združenem 
delu. Minulo delo delavcev, ki so že uveljavili pravice iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, je osnova njiho- 
vega položaja v sistemu pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja in njihove pravice, da sodelujejo pri delitvi družbe- 
nega dohodka, ki ga ustvarijo delavci v združenem delu. 12. 
člen) 

Ker je pokojnina rezultat prispevka delavca h krepitvi mate- 
rialne osnove družbenega dela ter se ta prispevek kaže tudi v 

večji skupni produktivnosti dela in večjem družbenem do- 
hodku, je zagotovljeno usklajevanje pokojnin tudi po rasti 
družbene produktivnosti dela. Gre za večjo odvisnost pokoj- 
nine od minulega dela v danih okvirih zveznega zakona (6 
člen) 1 ' 

V splošnih določbah je poudarjeno enotno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje delavcev v združenem delu in drugih 
delovnih ljudi. Z novim zakonom se prvič ureja in zagotavlja 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov v SR Sloveniji, 
tako, da so vključeni v sistem vsi kmetje, ki opravljajo kmetij- 
sko dejavnost kot edini oz. glavni poklic. Gre za izenačitev z 
drugimi kategorijami delovnih ljudi, ki so razen kmetov na 
območju SR Slovenije že doslej bili obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovane. Kmetje so vključeni v enoten sistem 
tako, da njihove pravice izhajajo iz dela in rezultatov dela, 
solidarnost pa se razvija glede na vsebino samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov. Predlagana rešitev izhaja iz 
ustavnih načel in določil zakona o združenem delu stališča 
Republiškega družbenega sveta za vprašanja družbene uredi- 
tve, sklepa Skupščine SR Slovenije o potrebni reviziji starost- 
nega zavarovanja kmetov, stališč družbenopolitičnih organi- 
zacij v SR Sloveniji, v podrobnosti rešitev pa iz prakse, ki jo 
imamo v SR Sloveniji s pokojninskim in invalidskim zavarova- 
njem oseb, ki opravljajo samostojne dejavnosti. Obveznost 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja združenih kmetov 
je določena že z zveznim zakonom, hkrati pa je predvidena 
tudi možnost zavarovanja nezdruženih kmetov. Vendar zvezni 
zakon določa le načela obveznega zavarovanja. 

Ker je bilo v SR Sloveniji že leta 1972 uvedeno obvezno 
starostno zavarovanje kmetov, je na podlagi pridobljenih pra- 
vic potrebno zagotoviti tudi nadaljnje uživanje starostnih 
kmečkih pokojnin uživalcem teh pokojnin. Zaradi specifike 
kmetijstva v naši republiki, ki se kaže v razdrobljenosti in 
majhnem obsegu zemljišč posameznega kmečkega gospo- 
darstva, pospešeni deagrarizaciji in s tem visokem deležu 
mešanih kmetij in neugodni starostni strukturi kmečkega 
prebivalstva pa je potrebno tudi v prihodnje omogočiti prido- 
bitev pravice do starostne kmečke pokojnine po pogojih, 
določenih v zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, kme- 
tom -zavarovancem starostnega zavarovanja kmetov-starim 
nad 60 let. Navedena ureditev ima le prehoden pomen 
(5. člen) 

Sprememba utečenih razmerij in neurejenih odnosov v 
zvezi z vlogo skupnosti pri uresničevanju pravic zavarovancev 
s preostalo delovno zmožnostjo, zagotavljanju pogojev za 
učinkovito izvajanje invalidskega varstva in preventivnih ukre- 
pov ter akcij, je mogoča le tako, da se natančneje razmejijo 
pristojnosti združenega dela, drugih pristojnih skupnosti in 
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Zato je 
potrebno opredeliti dolžnost organizacij združenega dela pri 
preprečevanj u invalidnosti in sodelovanje skupnosti pri zago- 
tavljanju pogojev za uresničevanje pravic delovnih invalidov 
in pri izvajanju preventivnih ukrepov in akcij, katerih namen je 
zmanjševati stopnjo invalidnosti. (7. in 8. člen) 

ZAVAROVANCI (od 9. do 19. člena) 

1. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
oseb, ki opravljajo samostojne dejavnosti in 
vrhunskih športnikov (10., 11., 113., 114. in 128. 
člen) 

Glede pokojninskega in invalidskega zavarovanja oseb, ki 
opravljajo samostojne dejavnosti in v predlogu za izdajo za- 
kona sprejetih izhodišč, so novosti zlasti tiste, ki sledijo izena- 
čitvi položaja, pravic in obveznosti te kategorije delovnih ljudi 
z delavci v združenem delu. 

Določba 10. člena temelji na določbah 12. in 13. člena 
zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja in določa obvezno zavarovanje vseh delovnih 
ljudi, ki opravljajo samostojno dejavnost. 

V SR Sloveniji je bilo zavarovanje teh oseb obvezno že od 1. 
januarja 1973 dalje, na podlagi 6. člena sedaj veljavnega 
republiškega zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju. Vendar dosedanja ureditev zavarovanja teh oseb ni 
ustrezna, ker pogojuje zavarovanje z vstopom v članstvo 
poklicne strokovne organizacije, s katerimi skupnost sklepa 
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pogodbe o izvajanju pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja. Skupaj je bilo sklenjenih doslej 30 pogodb, vseh zavaro- 
vancev, ki so bili zavarovani na podlagi teh pogodb pa je bilo 
koncem decembra meseca 1981 - 25.692. 

Predlagana ureditev predvideva celovito vključevanje v po- 
kojninsko in invalidsko zavarovanje vseh oseb, ki opravljajo 
samostojno dejavnost kot edini ali glavni poklic ne glede na 
članstvo v poklicni strokovni organizaciji. 

S predlaganim novim načinom urejanja pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja oseb, ki opravljajo samostojno de- 
javnost, ne bo več potrebe po sklepanju pogodb med skup- 
nostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja in organi- 
zacijami teh oseb, zlasti pa bi odpadel kot pogoj za zavarova- 
nje, pripadnost posamezni poklicni strokovni organizaciji. 

Pogoj za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je po 
osnutku zakona opravljanje samostojne gospodarske ali po- 
klicne dejavnosti kot edinega ali glavnega poklica in prijava v 
zavarovanje pri skupnosti. 

Tudi določba 11. člena pomeni novost, saj so bili doslej 
zavarovani le profesionalni športniki, ne pa tudi vrhunski 
športniki v SR Sloveniji. Opozoriti je treba, da je obvezno 
zavarovanje vrhunskih športnikov - neprofesionalcev bilo ze 
doslej uvedeno v drugih republikah. 

Telesnokulturna skupnost Slovenije ocenjuje, da je v SR 
Sloveniji okrog 100 vrhunskih športnikov, ki izpolnjujejo po- 
goje za zavarovanje iz tega naslova. 

Določba 113. člena, ki predvideva možnost takoimenova- 
nega »dokupa let«, je deloma povzeta iz 42. člena veljavnega 
republiškega zakona. Vendar je določba navedenega člena 
omejevala »dokup« le na bivše samostojne obrtnike in go- 
stince, ki so sedaj v delovnem razmerju ter na zavarovance 
združene kmete. Po novem je možnost »dokupa let« dana tudi 
vsem drugim zavarovancem, ne glede na to, ali so sedaj 
zavarovani iz naslova delovnega razmerja ali iz naslova oprav- 
ljanja samostojne poklicne ali kmetijske dejavnosti. Razen 
tega naj bi se »dokup« omogočil tudi zakoncem in otrokom 
oziroma družinskim članom, ki so skupaj z zavarovancem 
opravljali samostojno gospodarsko ali kmetijsko dejavnost 
kot edini ali glavni poklic. 

S to določbo se omogoča s plačilom ustreznih prispevkov 
vštevanje obdobij dela iz naslova samostojne dejavnosti zava- 
rovancem in njegovim družinskim članom za čas, ko še ni bilo 
uvedeno obvezno zavarovanje oziroma možnost sklepanja 
delovnega razmerja z zakoncem. 

Določba 114. člena omogoča naknadno priznanje obdobja, 
ko je imel posameznik lastnost vrhunskega športnika pod 
pogojem plačila ustreznih prispevkov. Po oceni Telesnokul- 
turne skupnosti Slovenije je bilo v obdobju po 15. 5. 1945 v SR 
Sloveniji okorg 300 vrhunskih športnikov, ki so imeli v pov- 
prečju 4 leta lastnost vrhunskega športnika. 

S 128. členom je določena osnova za plačevanje prispevkov 
za zavarovanje oseb, ki opravljajo samostojno dejavnost. 
Osnova zavarovanja in tudi osnova za odmero pokojnine se 
po veljavnih predpisih določa s pogodbo. V večini primerov je 
bila določena pavšalno ob upoštevanju razredov, v katere so 
se uvrščali zavarovanci po strokovni izobrazbi, po številu let 
pokojninske dobe oz. opravljanja dejavnosti pa tudi po pro- 
stovoljni izbiri. Te rešitve niso v skladu z zakonom o združe- 
nem delu, zato je z osnutkom zakona predviden dejanski 
osebni dohodek kot osnova zavarovanja, pavšalna osnova pa 
le v izjemnih primerih, ko določitev osnove po dohodku ni 
možna. 

2. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
kmetov v SR Sloveniji (členi 12, 13, 14, 57, 59, 
60, 102, 109, 114, 117, 124, 129, 130, 157, 158, 
159, 160, 161, 167, 168) 

V veljavnem sistemu so kmetje starostno zavarovani v ob- 
veznem starostnem zavarovanju kmetov, združeni kmetje ozi- 
roma kmetje kooperanti pa imajo pod pogoji, določenimi v 
zakonu, tudi možnost pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja. 

Vključitev kmetov v enoten sistem pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja je novost. Iz predlagane in v predlogu za 
izdajo zakona sprejete koncepcije pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja kmetov na območju SR Slovenije, je v 
določbah 12. in 13. člena predvideno obvezno pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje vseh kmetov in članov njihovih gospo- 
darstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini oziroma 
glavni poklic. Takšna rešitev je bila predlagana zaradi uskladi- 
tve z novo ustavo in zakonom o združenem delu, stališčem 
Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve, sklepom 
Skupščine SR Slovenije o nujnosti celovite revizije sistema 
starostnega zavarovanja kmetov ter prakse, ki jo imamo s 
pokojninskim in invalidskim zavarovanjem vseh drugih delov- 
nih ljudi. Predlagana je bila s ciljem postopne graditve enot- 
nega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja de- 
lavcev in kmetov, zagotovitve pravic iz tega zavarovanja na 
podlagi dela in rezultatov dela, ne pa lastnine na zemlji, 
odprave nedopustne neenakopravnosti glede na ostale kate- 
gorije delovnih ljudi, ki so razen kmetov že doslej bile ob- 
vezno pokojninsko in invalidsko zavarovane ter v danih raz- 
merah hitrejšega in učinkovitejšega združevanja dela, sred- 
stev in zemlje na tem področju. 

Predlagani sistem predvideva obvezno zavarovanje vseh 
kmetov na območju SR Slovenije, ki opravljajo kmetijsko 
dejavnost kot edini oz. glavni poklic, ne glede na dohodek, ki 
ga ustvarjajo. Določene bodo zavarovalne osnove v razponih, 
da bi prispevke zmogli tudi ekonomsko šibkejši kmetje, od 
višine prispevka pa je nato odvisen obseg zavarovanja. Pred- 
log pa vključuje tudi prehoden sistem za uživalce kmečkih 
pokojnin, ki bi tudi v bodoče prejemali kmečko starostno 
pokojnino in kmete, starejše od 60 let. Slednjim je dana 
možnost, da ostanejo zavarovani v starostnem zavarovanju 
kmetov in pridobijo pravico do kmečke starostne pokojnine, 
po določbah zakona o starostnem zavarovanju kmetov, ki se 
bo uporabljal za obe kategoriji kmetov tudi naprej. 

Predlagana koncepcija pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja kmetov v podrobnostih rešitev izhaja iz prakse, ki jo 
v SR Sloveniji imamo z zavarovanjem oseb, ki opravljajo 
samostojne dejavnosti ter realnega stanja na tem področju - 
neugotavijanja dejanskega dohodka na posameznih kmetijah, 
razen izjemoma in s tem v zvezi možnostjo opredelitve statusa 
kmeta le z opravljanjem kmetijske dejavnosti kot edinega 
oziroma glavnega poklica. 

Pripomba oziroma predlog, naj bi bilo v zakonu posebno 
poglavje o zavarovanju kmetov, kjer bi bile strnjene vse do- 
ločbe, ki se nanašajo na pokojninsko in invalidsko zavarova- 
nje (e kategorije delovnih ljudi, ni sprejemljiva zaradi sprejete 
sistematike republiškega zakona. 

Določba 12. člena, v kateri je predvideno obvezno zavarova- 
nje vseh združenih kmetov, temelji na določbi 14. člena no- 
vega zveznega zakona. Le-ta določa obvezno zavarovanje 
združenih kmetov in članov njihovih gospodarstev, obseg 
pravic pa naj bi se zagotavljal odvisno od stopnje združenosti 
dela in sredstev in s tem v posledici ustvarjenega dohodka in 
višine plačila prispevkov. Zato je v 2. odstavku 12. člena 
predvideno, da ima lastnost združenega kmeta tisti, ki izpol- 
njuje pogoje po predpisih o združevanju kmetov. V 3. od- 
stavku pa je predvideno, da se zavarujejo v enakem obsegu 
kot delavci v združenem delu, tisti združeni kmetje, ki se 
zavarujejo najmanj od osnove, ki ni nižja od zneska zajam- 
čene pokojnine. Tudi doslej so namreč pravico do pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja v obsegu kot delavci v 
združenem delu imeli le združeni kmetje, ki so plačevali 
prispevke od osnove, ki ni bila nižja od zneska najnižjega 
osebnega dohodka delavca v združenem delu (9. člen zakona 
o združevanju kmetov). Vsi ostali združeni kmetje pa so zava- 
rovani v obsegu ko' individualni kmetje. 

Določba 13. člena osnutka temelji na določbi 15. člena 
novega zveznega zakona. V 13. členu je predvideno obvezno 
zavarovanje vseh drugih kmetov, ki opravljajo kmetijsko de- 
javnost kot edini ali glavni poklic, pa nimajo statusa združe- 
nega kmeta po 12. členu osnutka zakona. To so torej tisti 
kmetje, ki proizvodno ne sodelujejo z nobeno organizacijo 
združenih kmetov ali z drugo organizacijo združenega dela ali 
ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev lastnosti združenega 
kmeta po predpisih o združevanju kmetov. 

Podrobnejša opredelitev statusa kmeta kot je opravljanje 
kmetijske dejavnosti kot edinega oz. glavnega poklica za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje v danih razmerah na 
področju kmetijstva ni možna ali ni ustrezna. Dejanski doho- 
dek se na teritoriju SR Slovenije ugotavlja le v primerih 2% 
kmetov, katastrski dohodek pa glede na svojo naravo ni 
pokazatelj ekonomske sposobnosti kmeta, zlasti ne obsega 
vloženega dela in rezultatov dela, kar je podlaga pravici do 
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zavarovanja. Z opredelitvijo statusa kmeta z opravljanjem 
kmetijske dejavnosti kot edinega ali glavnega poklica se torej 
predpostavlja ustvarjanje takšnega dohodka, ki zadošča za 
preživljanje in plačevanje prispevkov. 

V primerih "ko, se ne ugotavlja osebni dohodek kmeta 
osnove za plačevanje prispevkov za združene in individualne 
kmete določi skupnost - 129 člen. Razpon zavarovalnih 
osnov, ki jih bo določila skupnost pa mora biti takšen, da 
bodo prispevke zmogli tudi ekonomsko šibki kmetje. 

Obrazložitvi so priložene posamezne variante zavarovalnih 
osnov in iz njih izračunanih pokojnin in to od najnižje in ob 
upoštevanju najkrajše možne pokojninske dobe 15 oziroma 

Je[.Pa n^Prel V določbi 129. člena je predvidena tudi najnižja možna zavarovalna osnova, ki je enaka polovici zne- 
ska najnižje pokojninske osnove po tem zakonu. To omejitev 
•jf b'J° P°trebno določiti, ker bi sicer pokojnina, zlasti ob krajši pokojninski dobi od polne, tudi ob upoštevanju vseh 
ostalih okoliščin, kot so pridelava hrane doma itd ne zaqo- 
tavljala socialne varnosti 

Glede na določbo, da se v pokojninsko dobo računajo le 
obdobja, ki so pokrita s plačilom prispevkov, je zagotovljeno, 
da se v primerih, ko prispevki niso bili vplačani, ta obdobja ne 
bodo štela v pokojninsko dobo. To pravilo velja za vse zavaro- 
vance pokojninskega in invalidskega zavarovanja in s tem 
tudi kmete. 

V skladu z družbenimi usmeritvami o pospeševanju združe- 
vanja dela, sredstev in zemlje so v osnutku predvideni po- 
sebni stimulansi. 

V 130. členu je za združene kmete predvideno pokrivanje 
dela obveznosti za plačilo prispevkov s strani organizacij 
združenih kmetov ali drugih organizacij združenega dela 
tako, da je višina prispevka odvisna od višine ustvarjenega 
dohodka, ki ga dosega kmet z združevanjem ter raste v skladu 
z rastjo tega dohodka. 

Iz istih razlogov je predvideno, da imajo združeni kmetje, ki 
se zavarujejo najmanj od osnove, ki ni nižja od zneska zajam- 
čene pokojnine, vse pravice iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja oziroma na področju invalidskega zavarovanja 
tiste, ki so tudi v praksi uresničljive, individualni kmetje in tisti 
združeni, ki se zavarujejo od osnove, ki je nižja od zneska 
zajamčene pokojnine pa le pravico do starostne, invalidske in 
družinske pokojnine V praksi pa so za omenjeno kategorijo 
združenih kmetov, zavarovancev iz 12. člena v primerih pre- 
ostale delovne zmožnosti dejansko izvedljive — pravica dela z 
delovnim časom, ki ustreza preostali delovni zmožnosti in 
pravica do prekvalifikacije ali dokvalifikacije ter ustreznih 
nadomestil v teh primerih. 

Kmetje, zavarovanci iz 13. člena, nimajo pravice do denar- 
nega nadomestila za telesno okvaro, če ne bo sprejeta va- 
rianta o črtanju te določbe. 

Ker je bilo leta 1972 v republiki Sloveniji uvedeno obvezno 
starostno zavarovanje kmetov, se vsem kmetom všteva v po- 
kojninsko dobo in to kot zavarovalna doba, čas prebit v 
starostnem zavarovanju kmetov, za katerega so bili plačani 
prispevki ali zmanjšani oziroma oproščeni v skladu s predpisi, 
veljavnimi do uveljavitve novega republiškega zakona. Prav 
tako je kmetom, pod pogoji, določenimi v 113. členu osnutka 
omogočen takoimenovani »dokup let« za čas prejšnjega 
opravljanja kmetijske dejavnosti. Ni sprejemljiv predlog, naj bi 
se jim priznala v pokojninsko dobo tudi obdobja opravljanja 
kmetijske dejavnosti pred vstopom v zavarovanje, brez plačila 
prispevkov, saj bi to pomenilo odstop od pravila, da morajo 
biti obdobja, ki se vštevajo v pokojninsko dobo, pokrita s 
plačilom prispevkov. 

Združeni kmetje borci NOV pred 9. 9. 1943 oz. 13. 10 1943 
zavarovanci iz 12. člena, imajo pravico do pokojnine, izraču- 
nane od zajamčene pokojninske osnove, ki je enaka povpreč- 
nemu mesečnemu osebnemu dohodku delavcev v SR Slove- 
niji, v zadnjem koledarskem letu pred uveljavitvijo pokojnine 
Povečanemu za 17,65%. Individualni kmetje, zavarovanci iz 
13. člena, torej tudi združeni kmetje, ki se zavarujejo od 
osnove, ki je nižja od zneska zajamčene pokojnine, pa zadr- 
žijo pravico na istem nivoju kot so jo imeli po zakonu o 
starostnem zavarovanju kmetov, to je v višini zajamčene po- 
kojnine po tem zakonu. Po zakonu o starostnem zavarovanju 
kmetov je kmetom borcem NOV pred 9. 9. 1943 oz. 13. 10. 
1943, ki so bili socialno ogroženi, bila priznana pravica do 
varstvenega dodatka, ki je glede na stopnjo socialne ogrože- 

nosti lahko znašal največ razliko med kmečko starostno po- 
kojnino in vsakokratnim mejnim zneskom najnižjih pokojnin- 
skih prejemkov. Ker je večina prejemala razliko med kmečko 
pokojnino in mejnim zneskom najnižjih pokojninskih prejem- 
kov, ki gaje nadomestil znesek zajamčene pokojnine, je zaradi 
poenostavljenega postopka predlagana omenjena rešitev 

Kmetje po izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do po- 
kojnine pridobijo pravico do izplačevanja pokojnine, čeprav 
nadaljujejo z opravljanjem kmetijske dejavnosti. Predlogi in 
pripombe, naj bi se jim začela izplačevati pokojnina šele, ko 
kmet, ki ima zakonitega dediča po predpisih o dedovanju in 
le-ta opravlja kmetijsko dejavnost kot edini oziroma glavni 
poklic, izroči kmečko posestvo temu dediču, so bili podrob- 
neje proučeni tudi z vidika, kaj to v praksi pomeni in ali je 
taksna rešitev sprejemljiva in v skladu s sistemom pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja oziroma naravo in načeli 
tega sistema. Predlogi so oblikovani v varianti za dopolnitev 2. 
odstavka 124. člena tako, naj bi kmet v primeru, če ne izroči 
posestva, plačeval poseben prispevek. 

Obrazložitvi so priložene podrobnejše kvantifikacije, kaj 
predlagani sistem vključitve kmetov v enoten sistem na ob- 
močju SR Slovenije pomeni v finančnem smislu. Ugotovljeno 
je, da bo potrebna nižja solidarnost združenega dela od 
sedanje. 

3. Vključitev v sistem zmerno, težje in najtežje 
duševno in telesno prizadetih oseb 

Pripombe in predlogi glede vključitve v sistem zmerno, 
težje in najtežje duševno in telesno prizadetih oseb, ko dopol- 
nijo 18 let starosti pa na podlagi izvedene kategorizacije ter 
opravljenega postopka za ugotavljanje opravilne nesposob- 
nosti, niso sposobne opravljati pridobitnega dela niso bile 
upoštevane 

Po mnenju strokovne skupine posebne komisije za izdelavo 
republiškega zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju, niso sprejemljive iz naslednjih razlogov: 

Ugotovljeno je bilo, da gre za problematiko, ki sodi v okvir 
socialnega skrbstva, zato je način pravnega urejanja iskati v 
posebnem zakonu oziroma družbeni konvenciji v okviru so- 
cialnega skrbstva. Ugotovitve temeljijo na določbi 62. člena 
ustave SR Slovenije, satliščih Zakonodajno-pravne komisije 
Skupščine SR Slovenije, ki je ob obravnavi in sprejemanju 
predloga za izdajo zakona posebej opozorila, da omenjena 
problematika, ker gre za prirojeno invalidne osebe - popol- 
noma nesposobne za delo, ne sodi v sistem pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, temveč socialnega skrbstva. Prav 
tako je posebna medresorska delovna skupina ugotovila, da 
je tej kategoriji invalidnih oseb v sistemu pokojninskega in 
invalidksega zavarovanja zagotovljena pravica do družinske 
pokojnine tudi po polnoletnosti ter da je treba rešitve za 
izboljšanje njihovega materialnega položaja oziroma socialne 
varnosti v času življenja njihovih roditeljev ali skrbnikov iskati 
v sistemu socialnega skrbstva. 

Takšno stališče je sprejel tudi Republiški komite za zakono- 
dajo in druga pristojna telesa Izvršnega sveta v postopku 
priprave osnutka zakona. Prirojeno invalidnost s posledico 
nesposobnosti za delo je po vseh teh ugotovitvah potrebno 
tudi v prihodnje urejati v sistemu socialnega skrbstva. V 62. 
členu ustave SR Slovenije je predvideno, da samoupravne 
interesne skupnosti socialnega skrbstva ustanavljajo delovni 
ljudje skupaj z delavci v organizacijah socialnega skrbstva in 
zagotavljajo po načelih■ vzajemnosti in solidarnosti pomoč 
ogroženim posameznikom, družinam in skupinam delovnih 
ljudi in občanov, varstvo mladoletnikov, za katere ne skrbijo 
starši in drugih oseb, ki niso zmožne skrbeti zase ali za svoje 
pravice in koristi..., To pomeni, da tudi v kolikor bi uvedli 
novi rizik zavarovanja - prirojeno nesposobnost za delo, reši- 
tev sodi v okvir socialnega skrbstva in v ureditev s posebnim 
zakonom ali dopolnitev zakona o usposabljanju in zavarova- 
nju invalidnih oseb. 

S pokojninskim in invalidskim zarovanjem si delavci v zdru- 
ženem delu in drugi delovni ljudje zagotavljajo svojo socialno 
varnost v primerih starosti, zmanjšanja ali izgube delovne 
zmožnosti in smrti. Obdobja zavarovanja teh rizikov, določe- 
nih z zveznim zakonom, so pokrita s plačili prispevkov. Tudi 
pri družinski pokojnini, ki je edina izvedena pravica iz osebne, 
je vse obdobje pokrito s plačanimi prispevki umrlega. 
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Glede na naravo je pokojnina osebna, materialna pravica iz 
minulega dela, podlaga pravici do tega zavarovanja pa je po 
ustavnih določbah delo in ustvarjeni rezultati dela. Uvedba 
novega rizika, ki mu ni podlaga delo in ni v zvezi z delom, kot 
je pri izgubljeni ali zmanjšani delovni zmožnosti, bi pomenila 
odstopanje od temeljev tega sistema. Zato je bilo tudi uspo- 
sabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju na teritoriju SR Slovenije izločeno iz si- 
stema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v poseben 
sistem in urejeno s posebnim zakonom. Tudi način pravnega 
urejanja za omenjeno kategorijo oseb je zato potrebno iskati v 
posebnem zakonu. Pri tem so pomembna stališča številnih 
razpravljalcev ob sprejemanju novega republiškega zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju - predlogu za iz- 
dajo, da je problem pereč ter da je nujno takojšnje ukrepanje 
oziroma takojšen pristop k urejanju tega vprašanja. 

Pri obravnavi osnutka zakona je Izvršni svet na podlagi 
navedenega sprejel sklep, da bo predlagal ureditev tega vpra- 
šanja v ustreznem zakonu. 

Določba 15. člena je usklajena v rokih z določbami novelira- 
nega zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezpo- 
selnosti. Zavarovanje po prenehanju delovnega razmerja za- 
radi prenehanja TOZD je vezano na prejemanje denarnega 
nadomestila, vendar je omejeno na eno leto, če ima delavec 
manj kot 15 let zavarovalne dobe, sicer pa mu je zagotovljeno 
zavarovanje za ves čas prejemanja nadomestila. 

V varianti je predlagana možnost, da bi osebe, ki prejemajo 
denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, bile zavaro- 
vane ves čas prejemanja nadomestila, če jim je delovno raz- 
merje prenehalo brez njihove krivde, torej ne le v primerih 
prenehanja TOZD. Ker gre za novo rešitev in za širitev pravic, 
so predložene tudi kvantifikacije. Po mnenju predlagatelja je 
varianta sprejemljiva, ker gre za priznanje pokojninske dobe 
osebam v času, ko imajo pravico do nadomestila osebnega 
dohodka. 

Plačnik prispevkov pa je v teh primerih pristojna skupnost 
za zaposlovanje. 

V določbah 16., 17., 18. in 19. člena o zavarovanju v poseb- 
nih primerih ni pomembnejših novosti. Gre zlasti za uskladi- 
tev z novim zakonom o temeljnih pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja (16. členom) ter za terminološke 
popravke oziroma uskladitve z zakoni, ki urejajo posamezna 
področja, npr. zakonom o izobraževanju, zakonom o notra- 
njih zadevah itd. 

V določbi 16. člena je v zvezi s pripombami iz razprav, naj 
pri odločitvah, katere mladinske delovne akcije v SR Sloveniji 
je šteti za takšne, da za njih velja omenjeno zavarovanje, 
sodeluje tudi Zveza socialistične mladine Slovenije, to sode- 
lovanje tudi predvideno 

V določbi 17. člena gre predvsem za terminološke uskladi- 
tve. Ker so v skladu z določbami novega zveznega zakona 
zavarovane tudi osebe, ki delajo manj od polovice delovnega 
časa, je to črtano iz veljavnega določila 10. člena. V 1. točki 
17. člena je glede na pripombe v razpravah ob sprejemu 
predloga za izdajo, v varianti razširjeno zavarovanje na pri- 
mere, ki se zgodijo na strokovnih ekskurzijah. Dodani sta 8. in 
9: točka, ki predvidevata zavarovanja v primerih opravljanja 
anlog gašenja požarov, reševanja in usposabljanja za člane 
prostovoljnjih gasilskih organizacij ter reševanja življenj in 
premoženja za člane gorske reševalne službe in potapljače. 

PRIDOBITEV IN ODMERA PRAVIC 

1. Odmera starostne pokojnine (členi 20 do 
22) 

Glede na probleme, ki se pojavljajo v praksi, je v določbi 22. 
člena določena pokojninska osnova in osnova za obračuna- 
vanje in plačevanje prispevkov za pokojnisko in invalidsko 
zavarovanje detaširanih delavcev. Namen je zagotovitev iste 
osnove za izračun pokojninske osNove in za obračunavanje in 
plačevanje prispevkov, v izogib možnosti razkoraka med 
njima, zaradi različnih tolmačenj veljavnih predpisov in samo- 
upravnih splošnih aktov skupnosti in neenotnih kriterijev ter 
razmerij pri oblikovanju osebnih dohodkov v organizacijah 
združenega dela. Predlagana osnovna rešitev je sistemsko 
pravilna, predpostavlja pa ureditev vprašanj, kaj je šteti za 

osebni dohodek detaširanega delavca v tujini, v posebnem 
družbenem dogovoru oziroma samoupravnem sporazumu. Z 
njim naj bi se poenotili kriteriji na območju SR Slovenije. 
Rešitev v varianti pa je le možnost, v skladu s prakso v 
nekaterih dejavnostih, npr. diplomaciji, ki ne more biti traj- 
nega značaja. Po mnenju predlagatelja je nujno, da organiza- 
cije združenega dela, ki imajo delavce v tujini, do sprejema 
tega zakona ustrezno uredijo vprašanje osebnega dohodka in 
to na dinarski osnovi. 

2. Zajamčena pokojnina (23. člen) 
Možnost določitve zneska zajamčene pokojnine izhaja iz 

28. člena zveznega zakona. Določitev*zneska je prepuščena 
skupnosti, z zakonom pa je določena le omejitev, da ta ne 
more biti nižja od 55% povprečnega nominalnega osebnega 
dohodka delavcev, zaposlenih na območju SR Slovenije, do- 
seženega v preteklem letu. S takšno omejitvijo je zagotovljena 
ohranitev najmanj obstoječega stanja. Po določbah veljav- 
nega statusa skupnosti je uživalcem pokojnin, katerim je z 
osnutkom zakona zagotovljena pravica do zajamčene pokoj- 
nine, sedaj zagotovljena pravica do pokojnine z varstvenim 
dodatkom mišini mejnega zneska najnižjih pokojninskih pre- 
jemkov. Mejni znesek najnižjih pokojninskih prejemkov od 1. 
januarja 1983 dalje znaša 7.520,90 din. Upoštevaje predla- 
gano razmerje (55%) in ocenjen povprečni osebni dohodek 
zaposlenih na območju SR Slovenije v letu 1982 bi od 1. 
januarja 1983 dalje znašala zajamčena pokojnina najmanj 
7.777,55 din. 

Predlog, naj bi zajamčena pokojnina ne bila nižja od zneska 
minimalnih življenjskih stroškov, določenih po zakonu o za- 
jamčenem osebnem dohodku, je za sistem pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, v katerem se pokojnine usklajujejo 
z gibanjem nominalnih osebnih dohodkov, nesprejemljiv, saj 
bi zavoljo različnega načina in rokov usklajevanje pokojnin in 
ugotavljanja višine minimalnih življenjskih stroškov prihajalo 
ne le do tehničnih in formalno pravnih, temveč tudi drugih 
težav, predvsem na relaciji upokojenec-skupnost. 

3. Najnižja in najvišja pokojnina (24. in 25. 
člen) 

Določitev najnižje oziroma minimalne pokojnine je novost 
in predstavlja izpeljavo načela o zajamčeni pokojnini za vse 
upokojence. 

Odstotek 64,70 zagotavlja, da je polna pokojnina odmerjena 
od tako določene pokojninske osnove, torej v višini 85%, 
enaka znesku zajamčene pokojnine. Če upoštevamo, da bi 
zajamčena pokojnina od 1. januarja 1983 dalje znašala 55% 
povprečnega nominalnega osebnega dohodka vseh delavcev, 
zaposlenih na območju SR Slovenije v letu 1982, bi zajam- 
čena pokojninska osnova znašala 9.150,28 din. Zajamčena 
pokojnina za 40 oziroma 35 let bi znašala 85% tega zneska, 
torej 7.777,50 din, najnižja možna pokojnina za 15 let zavaro- 
valne dobe 3.202,59 din za moškega (35% navedene osnove), 
za žensko pa 3.660,11 din (40% navedene osnove). 

Uveljavitev te določbe ima za posledico jasnejše razmejitve, 
kaj je zajamčena pokojnina in kaj je zajamčena pokojninska 
osnova. 

Predlagana rešitev ne predstavlja bistvene širitve pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, saj je razlika med 
zajamčeno pokojninsko osnovo po zakonu in najnižjo pokoj- 
ninsko osnovo po veljavnem statutu skupnosti le 922,80 din. 
Torej se bo gibalo povečanje starih pokojnin, če bi bila uve- 
ljavljena predlagana rešitev od najmanj 323,00 din do največ 
784,26 din, odvisno od dopolnjene pokojninske dobe. Delež 
upokojencev s pokojnino nižjo od mejnega zneska najnižjih 
pokojninskih prejemkov, ki bi bili zajeti v ponovni preračun, je 
sorazmerno visok, saj je takšnih upokojencev kar 31% vseh 
(november 82). Ugotovljeno povečanje bo formalno pripadalo 
vsakemu od navedenih upokojencev, dejansko pa bo pri okoli 
46% od navedenega deleža upokojencev, kolikor je uživalcev 
varstvenega dodatka, prišlo le do prestrukturiranja odhodkov: 
varstveni dodatek se bo znižal, pokojnina upokojenca pa se 
bo povečala, skupni prejemek upokojenca pa bo le nekoliko 
višji od prejšnjega. Gledano v globalu pa bo uveljavitev te 
določbe vendarle pomembno vplivala na izboljšanje gmot- 
nega položaja upokojencev z najnižjimi pokojninami. 
Uskladitev instrumentov in poenotenje podlage za njihovo 
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določanje, bo imelo za posledico enoten pristop k razreševa- 
nju vprašanja socialne varnosti upokojencev z najnižjimi po- 
kojninami. Hkrati pa tako oblikovane določbe dajajo podlago 
za postopno uveljavitev takšne ravni pokojnin, ki bo v odvi- 
snosti od razvoja družbene skupnosti kot celote, za mini- 
malno dobo, ki je pogoj za pridobitev pravice, nudila upravi- 
čencu socialno varnost. 

Možnost limitiranja pokojnin navzgor izhaja iz 29. člena 
zveznega zakona, po katerem se za določitev pokojninske 
osnove lahko predpiše, da se osebni dohodki vzamejo do 
določene višine ali pa se predpiše najvišji znesek pokojnine. 
Višina pokojnine je v Sloveniji že do sedaj omejena z zneskom 
najvišje pokojninske osnove, ki ga vsako leto določi skupnost, 
upoštevaje mnenje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
Zveze sindikatov Slovenije in Gospodarske zbornice Slove- 
nije. Od spremenjenih določb statuta skupnosti v letu 19/8 
dalje, znaša najvišja pokojninska osnova za posamezno leto 
3,1 kratni povprečni osebni dohodek zaposlenih v preteklem 
letu. Predlog, da najvišja pokojnina v posameznem koledar- 
skem letu ne more presegati 85% 3,5 kratnega povprečnega 
osebnega dohodka vseh zaposlenih iz preteklega leta, upo- 
števa gibanja najvišjih osebnih dohodkov v republiki. Kolikor 
bo v letu 1982 dosežena rast osebnih dohodkov zaposlenih v 
višini 24p v primerjavi z letom 1981, bo najvišja pokojninska 
osnova v 1983. letu znašala 49.493 din, najvišja možna pokoj- 
nina (za 40. oz 35 let pokojninske dobe) pa 42.069,47 din. 

Zvišanje najvišje pokojnine v posameznem letu ima sicer za 
posledico povečanje potrebnih sredstev za zagotavljanje pra- 
vic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, vendar je 
delež upokojencev, ki bi pridobili z uveljavitvijo te določbe 
pravico do višje pokojnine majhen. Po znanih podatkih bi bilo 
takšnih le 350. Pa še pri teh bi glede na spremenjene določbe 
v statutu skupnosti bilo računati le na razliko med najvišjo 
pokojnino, odmerjeno od pokojninske osnove, dogovorjene 
po dosedanjem načinu in novim načinom določanja najvišje 
pokojnine. Število novih primerov upokojencev, ki uveljavljajo 
odmero pokojnine od najvišje osnove pa je v posameznem 
letu majhno. 

V varianti je predlagana rešitev, naj najvišja pokojnina v 
posameznem koledarskem letu ne bi presegla 85% štirikrat- 
nega povprečnega osebnega dohodka zaposlenih iz prete- 
klega leta, kar sledi rešitvam v drugih republikah in AP na 
območju SFRJ. V tem primeru bi ostala ob že prej omenjeni 
predpostavki najvišja pokojninska osnova v letu 1983 56.564 
din, najvišja možna pokojnina pa 48.079 din. V varianti je 
predlagana tudi možnost, naj bi višino najvišje pokojnine 
določala vsako leto skupnost s samoupravnim splošnim ak- 
tom tako, kot določa sedaj najvišjo pokojninsko osnovo. 

4. Predčasna pokojnina (26. člen) 
Stališča iz razprave ob sprejemanju predloga za izdajo 

zakona so skoraj povsem enotna, da je potrebno ponovno 
vpeljati možnost pridobitve pravice do te pokojnine tudi v naši 
republiki. Mnenja o tem, kolikšno naj bi bilo zmanjševanje 
pokojnine zaradi predčasnega odhoda v pokoj, pa so dokaj 
različna. Od tistih, naj bo čim enotnejše v jugoslovanskem 
merilu, do tistih, naj se upoštevajo aktuarski izračuni. 

Predlagana rešitev upošteva mnenja dana v razpravah. 
Zmanjšanje pokojnine za vsako leto predčasnega odhoda v 
pokoj za 1,5% je nekoliko višje od tistega, ki ga uporabljajo 
druge republike in AP, razen BiH, ki so to pravico že doslej 
urejale (1,3%) in je dokaj stimulativno. Variantni predlog, naj 
zmanjševanje znaša 2% pa je destimulativen. Če pa naj bi 
upoštevali aktuarske izračune, bi po podatkih iz leta 1972 
zmanjševanje moralo znašati najmanj 7% za vsako leto pred- 
časnega odhoda v pokoj. Opozoriti velja, da je bilo pri izra- 
čunu upoštevano dejstvo, da je takšno zmanjševanje po- 
trebno glede na celotno obdobje uživanja predčasne pokoj- 
nine. Kolikšno zmanjšanje bi bilo na tej podlagi realno glede 

na to, da ima pokojnina značaj predčasne pokojnine le za 
določeno krajše obdobje, je težko ugotoviti. Po mnenju pred- 
lagatelja v tako oblikovanih pogojih in sistemu pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja aktuarsko izračunano zmanjšanje 
ni primerno. Ker gre za širitev pravic in s tem za dodatna 
finančna sredstva, so priložene kvantifikacije. 

5. Usklajevanje pokojnin (29., 30. in 31. člen) 
Novi zvezni zakon je prinesel pomembne spremembe v 

veljavni sistem usklajevanja pokojnin. Uvaja obvezno uskla- 
jevanje pokojnin med letom, hkrati pa tudi izplačilo razlike v 
začetku koledarskega leta med pokojnino, ki pripada upoko- 
jencu po dokončni uskladitvi in pokojnino, ki jo je prejel v 
preteklem letu za vse leto nazaj. Slednje pomeni uresničitev 
zahteve po sprotnem ali tekočem usklajevanju pokojnin. Ker 
pa to terja večja dodatna sredstva, zvezni zakon prepušča 
odločitev o tem, kdaj preiti na takšen sistem usklajevanja 
skupnostim, vendar tako, da ga morajo uveljaviti najkasneje 
do 31. decembra 1986. 

Prvi odstavek predlagane določbe predpostavlja v celoti 
uresničitev določb novega zveznega zakona. S tem, da naj bi 
se pokojnine obvezno uskladile v teku leta, v rokih, določenih 
v samoupravnem splošnem aktu skupnosti, je zagotovljena 
sprotnost povečevanja pokojnin z gibanjem osebnih dohod- 
kov v tem letu. Omejitev, da povprečno povečanje ne more biti 
nižje od 90% porasta nominalnih osebnih dohodkov vseh 
delavcev, zaposlenih na območju republike v tem letu, pa je 
izkustveno in praktične narave. V posameznem letu je namreč 
možno z učinkom na pokojnine (povečanjem) uporabiti le 
uradne statistične podatke o porastu nominalnih osebnih 
dohodkov vseh delavcev zaposlenih na območju republike, le 
za obdobje januar-september. Ti so znani v mesecu novem- 
bru. Uporabiti pa bi jih bilo /nogoče pri tretjem izplačilu 
(uskladitvi) v decembru mesecu, da bi le-to učinkovalo na 
raven pokojnin v tistem letu. Rast nominalnih osebnih dohod- 
kov v tem obdobju pa predstavlja 95-97% porasta v obdobju 
januar - december (podatki o rasti nominalnih osebnih do- 
hodkov zaposlenih v obdobju od 1966-1982). Porast pokojnin 
med letom na račun rasti nominalnih osebnih dohodkov v tem 
letu bi moral biti čim višji. V nasprotnem primeru bi bilo ob 
dokončni uskladitvi pokojnin, glede na to, da je tedaj po- 
trebno izplačati tudi razliko za nazaj, potrebno zagotoviti zelo 
visoka sredstva. S tem je določitev spodnje meje v višini 90% 
rasti nominalnih osebnih dohodkov, za kolikor naj bi se ob- 
vezno uskladile pokojnine med letom, utemeljena. 

V prehodnih določbah pa je predvideno, kako zagotoviti 
postopen prehod na tekoče usklajevanje. Predvideno je, naj 
bi prehod skupnost izvedla v štirih letih tako, da bi se delež 
obvezne uskladitve pokojnin med letom vsako leto povečal za 
dodatno četrtino porasta nominalnih osebnih dohodkov v tem 
letu. Realizacija postopnega prehoda na tekoče usklajevanje 
po četrtinah je bila dogovorjena na nivoju vseh republik in 
pokrajin, na razgovoru o nekaterih odprtih vprašanjih uresni- 
čevanja novega zveznega zakona v juniju 1982. V zvezi s 
prehodom, zlasti pa za doslednim uresničevanjem novega 
načina je bila izpostavljena vrsta vprašanj in trditev. Med njimi 
je izstopala predvsem trditev, da bo takšen način usklajevanja 
pokojnin imel za posledico prekomerno povečanje pokojnin, 
ki bo pripeljalo do tega, da bodo pokojnine višje od povpreč- 
nega osebnega dohodka. Ta trditev ne drži, kar pojasnjujemo 
na naslednjem praktičnem primeru: 

Ob predpostavk/, da bo prehod na tekoče usklajevanje 
potekal po četrtinah in da bo rast nominalnih osebnih dohod- 
kov v naslednjih štirih letih znašala v povprečju 20% letno, bi 
povprečna starostna pokojnina 10.500 din, dosežena v letu 
1982, znašala leta 1986 okoli 25.511 din. Pri tem nismo upo- 
števali priliva novih upokojencev v tem času, niti ne odpada 
sedanjih uživalcev zaradi smrti. Po posameznih letih bi se 
raven starostne pokojnine gibala tako (glej razpredelnico). 
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Leto Odstotek 
povečanja 
pokojnine ob 
dokončni 
uskladitvi 

Znesek 
pokojnine po 
dokončni 
uskladitvi-din 

Odstotek 
povečanja 
pokojnine na 
račun let. uskl. 
(skozi vse leto) 

Znesek 
pokojnine po 
medletni 
uskladitvi - din 
(skozi vse leto) 

Znesek 
povprečnega 
nominalnega 
osebnega 
dohodka v 
republiki 

Razmerje znesek 
povpr. pokojnin 
v posameznem 
letu / znesek 
povpr. nom. os. 
dohodek (5:6) 

1 
1983 
1984 

1985 

1986 

7,2%11 

14,28% 
(120:105) 
9,09% 
(120:110) 
4,35% 
(120:115) 

12.304 5% 
14.764 10% 

17.716 15% 

21.259 20% 

(1/4 od 20%) 
(2/4 od 20%) 

(3/4 od 20%) 

(4/4 od 20%) 

12.919 
16.240 

20.373 

25.511 

17.1062' 
20.527 

24.632 

29.558 

75,5% 
79,1% 

82,7% 

86,3% 

1. predvideni odstotek povečanja glede na že opravljeno povečanje pokojnin v letu 1982 in ocenjeni porast 
tem letu; 
2. znesek ustreza ocenjenemu povprečnemu osebnemu dohodku za leto 1982 povečanemu za 20%. 

osebnih dohodkov v 

Iz razpredelnice izhaja, da tudi v idealnih pogojih (če bi bila 
v letu 1986 realizirana uskladitev glede na celotno povečanje 
osebnih dohodkov v tem letu) pokojnina ne bo presegla 
povprečnega osebnega dohodka, temveč da se bo le izbolj- 
šalo razmerje med povprečno pokojnino in povprečnim oseb- 
nim dohodkom, ki bo nato konstantno. 

Vprašanje preseganja povprečnega osebnega dohodka bo 
aktualno šele tedaj, ko bo realizirana tudi določba novega 
zveznega zakona o drugačnem oblikovanju pokojninske 
osnove, katere datum naj bi določila Skupščina SFRJ ob 
sprejetju družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1986-1990. Tedaj bo povprečna starostna pokojnina že ob 
odmeri nujno presegla povprečni osebni dohodek zaposle- 
nih. Z usklajevanjem pa se bo doseženo razmerje le ohranjalo. 

Drugi odstavek 29. člena je nujen. V nasprotnem primeru bi 
bile takšne pokojnine deležne dvojne uskladitve. Prvo bi pred- 
stavljalo upoštevanje osebnega dohodka iz zadnjega leta dela 
za izračun pokojninske osnove ali valorizacija osebnih do- 
hodkov iz prejšnjih let dela, pri kateri je upoštevano zadnje 
leto dela v nominali, drugo porast osebnih dohodkov v tem 
letu, ki je merilo za usklajevanje pokojnin. 

Določbo o možnosti usklajevanja pokojnin po rasti druž- 
bene produktivnosti je vseboval že predlog za izdajo zakona 
in je bila v razpravah podprta. Dopolnjena je le glede na 
spremenjeni način usklajevanja pokojnin, ki ga uvaja novi 
zvezni zakon. V teh primerih gre za večjo odvisnost pokojnine 
od minulega dela, ker družbena produktivnost ni vedno in v 
celoti zajeta v gibanjih osebnih dohodkov. 

V določbah 31. člena o usklajevanju prej odmerjenih pokoj- 
nin s kasneje odmerjenimi je določen krog primerov, ki jih 
lahko zajame takšna uskladitev in obveza, da skupnost naj- 
manj enkrat v vsakem srednjeročnem planskem obdobju ugo- 
tavlja raven vseh pokojnin, uveljavljenih v različnih časovnih 
obdobjih, in jo primerja z ravnijo pokojnin, doseženo v plan- 
skem obdobju, v katerem poteka primerjava. To bo verjetno 
zadnje leto pred pričetkom novega srednjeročnega obdobja, 
tako, da bo mogoče s planskimi dokumenti predvideti po- 
trebna sredstva za izvedbo uskladitve. 

Način usklajevanja in postopek, v primeru, če se ugotavlja 
zaostajanje pokojnin posameznih kategorij, uveljavljenih v 
posameznih razdobjih, pa bo določal samoupravni splošni akt 
skupnosti skladno z družbenim dogovorom. 

6. Varstveni dodatek (32., 33. in 34. člen) 
V poglavju o varstvenem dodatku ni sprememb. V razpra- 

vah o predlogu za izdajo so bile podprte predlagane rešitve. 
Novost je le ta, da mejni znesek najnižjih pokojninskih pre- 
jemkov nadomesti znesek zajamčene pokojnine. V razpravi 
izraženih predlogov, naj bi pravica do varstvenega dodatka ne 
bila odvisna od dohodkov družinskih članov, s katerimi upo- 
kojenec živi, ni bilo mogoče upoštevati, saj bi se v primeru, da 
bi ga sprejeli, varstveni dodatek iz socialnega korektiva spre- 
menil v znesek zajamčene pokojnine, do katere bi bil upravi- 
čen vsak, čigar pokojnina bi bila nižja od zneska zajamčene 
pokojnine. Višina bi bila različna le glede na dopolnjeno 
pokojninsko dobo. Za uresničitev takšne zahteve, določbe o 
varstvenem dodatku niso potrebne, saj jo je mogoče realizi- 
rati z določbami o zajamčeni pokojnini. 

V zakonu je potrebno določiti, da pravice do varstvenega 
dodatka nimajo uživalci predčasne pokojnine. Prav tako je v 
varianti predlagano, da bi te pravice ne imeli tudi tisti zavaro- 
vanci, ki jim je bila pokojnina odmerjena na podlagi zavaro- 
valnih osnov (34. člen) 

Predlogi glede določitve ugodnejših pogojev za priznanje 
pravice do pokojnine delavcem, ki delajo v rudnikih z jamskim 
izkopom Republiškega odbora sindikata delavcev energetike 
in premogovništva Slovenije pri Republiškem svetu Zveze 
sindikatov Slovenije niso bili posebej obravnavani. Sklenjeno 
je bilo, naj bi o teh predlogih tekla razprava in naj bi se 
sklepalo tedaj, ko bodo poenoteni v stališču v Republiškem 
svetu Zveze sindikatov Slovenije. 

PRAVICE ZAVAROVANCEV, PRI KATERIH JE 
PODANA NEPOSREDNA NEVARNOST ZA 
NASTANEK INVALIDNOSTI ALI 
SPREMENJENA DELOVNA ZMOŽNOST (členi 
35 do 37) 

Z novim zveznim zakonom je ohranjen pojem neposredne 
nevarnosti za nastanek invalidnosti in na novo uveden pojem 
spremenjene delovne zmožnosti. Ker v obeh primerih še ni 
podana invalidnost, ne gre za pravico na podlagi invalidnosti, 
temveč le za oomemben ukrep preprečevanja vzrokov za 
nastanek invalidnosti. Prevencija invalidnosti je prvenstveno 
dolžnost organizacij združenega dela, zato je tudi zagotavlja- 
nje pravice do razporeditve v primeru neposredne nevarnosti 
za nastanek invalidnosti ali spremenjene delovne zmožnosti 
izključno dolžnost organizacij združenega dela. Le-te bodo 
morale v svojih samoupravnih aktih urediti vsa vprašanja v 
zvezi z uveljavljanjem in zagotavljanjem te pravice. 

Zaradi enotnih kriterijev pri ugotavljanju obstoja neposre- 
dne nevarnosti za nastanek invalidnosti in spremenjene de- 
lovne zmožnosti sta v osnutku zakona, poleg določbe o pra- 
vici do razporeditve v navedenih primerih ter o pristojnosti za 
urejanje te pravice, tudi definirana oba pojma. (36. in 37. člen) 

PRAVICE ZAVAROVANCEV S PREOSTALO 
DELOVNO ZMOŽNOSTJO (člen 38 do 42) 

Novi zvezni zakon v določbi 37. člena zagotavlja zavarovan- 
cem s preostalo delovno zmožnostjo pravico do dela z delov- 
nim časom, ki ustreza tej zmožnosti, pravico do razporeditve 
na druga ustrezna dela oziroma naloge oziroma pravico do 
ustrezne zaposlitve ter pravico do prekvalifikacije oziroma 
dokvalifikacije. Katero od navedenih pravic bo zavarovanec 
pridobil, je odvisno od njegove preostale delovne zmožnosti. 

V 38. členu osnutka zakona je zato določeno splošno na- 
čelo, da zavarovanci uresničujejo pravice na podlagi invali- 
dnosti skladno s preostalo delovno možnostjo. 

Novi zvezni zakon ob definiciji invalidnosti opredeljuje tudi 
pojme zmanjšane delovne zmožnosti, preostale delovne 
zmožnosti in izgube delovne zmožnosti. 

V 39. členu osnutka zakona je predlagana dopolnitev pojma 
preostale delovne zmožnosti tako, da je ta podana tudi tedaj, 
če zavarovanec opravlja druga ustrezna dela oziroma naloge 
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z najmanj polovico polnega delovnega časa z ali brez predho- 
dne prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije. Z definicijo pre- 
ostale delovne zmožnosti v zveznem zakonu namreč ni zajeta 
možnost opravljanja drugih ustreznih del oziroma nalog z 
najmanj polovico polnega delovnega časa, čeprav bi bilo to 
potrebno, saj bi taka možnost zagotavljala popolnejšo izrabo 
preostale delovne zmožnosti pri zavarovancu in s tem tudi 
realizacijo temeljnih ciljev invalidskega zavarovanja, to je 
vključitev delovnega invalida v normalno delovno okolje. 

V skladu s stališčem, da pridobitev pravice na podlagi 
preostale delovne zmožnosti ni potrebno pogojevati z izpol- 
njevanjem določene pokojninske dobe, v primeru, ko je bil 
zavarovanec v času nastanka invalidnosti v delovnem raz- 
merju, so v 40. členu osnutka zakona določena le leta starosti, 
do katerih se zagotavljajo te pravice. Predlagana ureditev 
predvideva, da zavarovanci, ki so ob nastanku invalidnosti v 
delovnem razmerju, pridobijo vse pravice na podlagi pre- 
ostale delovne zmožnosti, ne glede na pogoje pokojninske 
oziroma zavarovalne dobe in ne glede na vzroke nastanka 
invalidnosti. To je utemeljeno z dejstvom, da je vzrok invali- 
dnosti v veliki večini (88,53%) bolezen, sledijo nesreče pri 
delu 5,14%), poškodbe izven dela (5,11%), na zadnjem mestu 
pa so kot vzrok za nastanek invalidnosti poklicne bolezni 
(1,2%). Gre torej za pretežno tiste vzroke za nastanek invali- 
dnosti, ki jih označujemo za nepovezane z delom. 

Tudi v bodoče pa je predviden pogoj izpolnjevanja pokoj- 
ninske dobe pri tistih zavarovancih s preostalo delovno zmož- 
nostjo, ki ob nastanku invalidnosti niso v delovnem razmerju 
in uresničujejo pravice v skupnosti. Pri tej kategorij zavaro- 
vancev je potrebno ohraniti pogoja za pridobitev pravic in to 
pogoj starosti in pogoj zavarovalne oziroma pokojninske 
dobe. če bi tudi pri teh zavarovancih odpravili pogoje zavaro- 
valne oziroma pokojninske dobe, bi to pomenilo, da bi po tem 
zakonu pridobili pravice tudi tisti, ki imajo status invalidne 
osebe (npr. otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju), kar ne sodi v zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, temveč v zakon o usposabljanju in 
zaposlovanju invalidnih oseb in druge predpise, (člen 41) 

Definicija drugih ustreznih del oziroma nalog, v 42. členu 
osnutka zakona je v glavnem povzeta po sedanji, s statutom 
skupnosti določeni definiciji in zajema vsa dela in naloge, ki 
jih je delovni invalid glede na preostalo delovno zmožnost 
zmožen opravljati brez prekvalifikacije ali dokvalifikacije ozi- 
roma, za katera se lahko usposobi s prekvalifikacijo ali dokva- 
lifikacijo. Poleg tega pa so v drugem odstavku predlaganega 
člena navedene okoliščine, ki jih je potrebno upoštevati pri 
določitvi oziroma izbiri ustreznih del in nalog. 

1. Denarna nadomestila (členi 43 do 51) 
Glede denarnih nadomestil, ki gredo zavarovancem v zvezi 

s pravicami, pridobljenimi v skladu s preostalo delovno zmož- 
nostjo, je predvideno, naj se z zakonom določijo le vrste 
denarnih nadomestil ter temeljne določbe oziroma načela za 
določanje višine posameznih vrst nadomestil. To z namenom, 
da se zaposlenim delovnim invalidom zagotovi v načelu enak 
materialni položaj kot pred invalidnostjo, delovnim invalidom, 
ki niso v delovnem razmerju ali ki ne ustvarjajo osebnega 
dohodka (v času prekvalifikacije oziroma v času čakanja na- 
njo ali na ustrezno razporeditev) pa sredstva za preživljanje. 

Podrobnejšo ureditev teh vprašanj pa bodo morale v skladu 
z 38. členom zveznega zakona določiti organizacije združe- 
nega dela in skupnost v svojih samoupravnih splošnih aktih. 

V 43. členu so določene vrste nadomestil osebnih dohod- 
kov tistih zavarovancev, ki so ob nastanku invalidnosti v 
delovnem razmerju, v 44. členu pa denarna nadomestila zava- 
rovancev, ki ob nastanku invalidnosti niso bili v delovnem 
razmerju. 

Nadomestilo osebnega dohodka zaradi dela s skrajšanim 
delovnim časom se ugotavlja na enak način kot po veljavnih 
predpisih. Tako je delovnemu invalidu, ki dela svoji preostali 
delovni zmožnosti ustrezen delovni čas, zagotovljen enak 
osebni dohodek, kot bi ga prejemal, če bi ista dela in naloge 
opravljal poln delovni čas. (45. člen). 

Nadomestilo osebnega dohodka za delo na drugih ustrez- 
nih delih oziroma nalogah je enako razliki med osebnim 
dohodkom, ki ga delovni invalid prejema na ustreznih delih 
oziroma nalogah in osebnim dohodkom, ki ga je prejemal 
pred nastankom invalidnosti s tem, da se le-ta uskladi na leto, 

za katero se odmerja. Praviloma se delovnemu invalidu zago- 
tavlja nadomestilo v višini 100% ugotovljene razlike, če do- 
sega na ustreznem delu normalne delovne rezultate, način in 
primere zvišanja ali znižanja tako določenega nadomestila 
npr. zaradi podpovprečnih ali nadpovprečnih delovnih uspe- 
hov pa lahko uredijo delovne organizacije v svojih samo- 
upravnih splošnih aktih. Predlagani način ugotavljanja ozi- 
roma določanja višine tega nadomestila se od sedanjega 
sistema odmere nadomestila zaradi manjšega osebnega do- 
hodka na drugem delu, razlikuje le v ugotavljanju osebnega 
dohodka, ki bi ga delovni invalid prejemal, če ne bi postal 
invalid. Navedena sprememba je predlagana zlasti zaradi pro- 
blemov, ki se v praksi pojavljajo pri ugotavljanju osebnega 
dohodka, ki bi ga delovni invalid prejemal, če bi še opravljal 
dela in naloge, ki jih je opravljal pred nastankom invalidnosti. 
Le-ti nedvomno kažejo na potrebo po enostavnejši in v večini 
primerov tudi ustreznejši rešitvi tega vprašanja. S predlagano 
ureditvijo je v celoti ohranjeno načelo individualizacije od- 
mere tega nadomestila. (46. člen) 

Denarna nadomestila za čas čakanja na prekvalifikacijo 
oziroma dokvalifikacijo, na razporeditev pa ustrezna dela in 
naloge oziroma na ustrezno zaposlitev ter za čas prekvalifika- 
cije ali dokvalifikacije, se glede na to, da zavarovanec v tem 
času ne ustvarja osebnega dohodka, ugotavljajo podobno, 
kot nadomestila za čas začasne nezmožnosti za delo po 
predpisih o zdravstvenem zavarovanju. Z zakonom so dolo- 
čeni le minimalni zneski teh nadomestil, višjo odmero, kakor 
tudi primere zanjo in način pa lahko uredijo organizacije 
združenega dela oziroma skupnost s svojimi samoupravnimi 
splošnimi akti. (47., 48. in 49. člen) 

čeprav se pri določanju višine teh nadomestil upoštevajo 
osebni dohodki delovnega invalida pred nastankom invali- 
dnosti (1. odstavek 47. člena) je višina odvisna tudi od tega, ali 
je delovni invalid na usposabljanju oziroma ali čaka na uspo- 
sabljanje ali ustrezno razporeditev ter ali je pridobil ustrezne 
pravice v čast trajanja delovnega razmerja ali ne. (49. člen) 

Zaradi težav v praksi pri odmeri nadomestil nosilcem samo- 
stojnega osebnega dela, je v 50. členu osnutka zakona opre- 
deljeno načelo za odmero nadomestil osebnega dohodka 
zaradi dela s skrajšanim delovnim časom nosilcem samostoj- 
nega osebnega dela in športnikom. Nadomestila združenim 
kmetom pa so odmerijo v višini, ki jo določi skupnost. Pri 
določanju višine nadomestil, upoštevajo dejstvo, da se osebni 
dohodki pri kmetih ne ugotavljajo, skupnost upošteva usmeri- 
tev, da se nadomestilo odmeri v odstotku od zavarovalne 
osnove oziroma da višino določi v pavšalnem znesku. (51. 
člen) 

2. Uveljavljanje pravic zavarovancev s 
preostalo delovno zmožnostjo (členi 52 do 59) 

Določbe osnutka zakona, ki urejajo uveljavljanje pravic 
zavarovancev s preostalo delovno zmožnostjo sledijo novo- 
stim zveznega zakona, da se pravice iz invalidskega zavarova- 
nja za zavarovance, ki so ob nastanku invalidnosti v delovnem 
razmerju, uresničujejo neposredno v organizacijah združe- 
nega dela. Takšna ureditev je bila sprejeta na podlagi zakona 
o združenem delu, ki določa, da je pravica in dolžnost delav- 
cev, da zagotovijo varstvo delovnih invalidov in invalidnih 
oseb tako, da jim zagotovijo ustrezna dela in naloge ter 
prekvalifikacijo in dokvalifikacijo. V 38. členu novega zvez- 
nega zakona je konkretneje opredeljeno, da zavarovanci v 
skladu s svojo preostalo delovno zmožnostjo uveljavljajo in 
uresničujejo pravice do prekvalifikacije oziroma dokvalifika- 
cije, pravice do razporeditve na druga ustrezna dela oziroma 
naloge in pravice do ustreznih denarnih nadomestil v organi- 
zaciji, v kateri so delali v času nastanka invalidnosti, pod 
pogoji in na način, ki so določeni s samoupravnim splošnim 
aktom organizacije. Iz navedenega izhaja, da delavec, pri 
katerem je nastala invalidnost v času trajanja delovnega raz- 
merja, uresničuje vse pravice v organizaciji združenega dela, 
v kateri je zaposlen. V 52. členu osnutka zakona so tako le 
konkretneje opredeljene okvirne rešitve zveznega zakona, 
hkrati pa tudi določene obveznosti organizacij združenega 
dela. 

Dolžnosti organizacij združenega dela glede uveljavljanja in 
uresničevanja pravic zavarovancev s preostalo delovno zmož- 
nostjo so opredeljene tudi v 54. in 55. členu osnutka, pri 
čemer je določen okvir za urejanje uveljavljanja in uresničeva- 
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nja pravic v samoupravnih splošnih aktih organizacij združe- 
nega dela. 

Obveznosti organizacij združenega dela do zavarovancev s 
preostalo delovno zmožnostjo pa ne bi smele prenehati, ko bi 
zavarovanec sklenil delovno razmerje v drugi organizaciji. 

Zato je v 53. členu osnutka določeno, da zagotavlja pravice, 
ki gredo zavarovancu na podlagi preostale delovne zmožno- 
sti, tista organizacija ali delovna skupnost, pri kateri je bil 
zavarovanec ob nastanku invalidnosti v delovnem razmerju, 
tudi po prenehanju delovnega razmerja, če se organizaciji ne 
dogovorita za drugi način izpolnjevanja obveznosti. 

Glede mnenj, izraženih v obravnavah sprejemanja predloga 
za izdajo zakona, o vprašanju skladnosti prenosa uveljavljanja 
pravic na podlagi preostale delovne zmožnosti na organiza- 
cije združenega dela z določbami 163. člena zvezne ustave oz. 
63. in 205. člena Ustave SR Slovenije, po katerih se socialna 
varnost zagotavlja v okviru skupnosti, je potrebno ugotoviti, 
da določbe osnutka republiškega zakona pomenijo le dosle- 
dno izpeljavo 38. člena zveznega zakona. Pri tem uveljavljanje 
in uresničevanje določenih pravic v organizacijah združenega 
dela ni v nasprotju z ustavo. Ustava določa predvsem vsebino 
dejavnosti SIS pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter 
zato naštevanje njenih pristojnosti nima izključnega pomena 
v smislu edinega uresničevalca in izvajalca teh pravic, ker se 
lahko le-te neposredno uresničujejo v združenem delu. 

Obveznosti in dolžnosti organizacij združenega dela glede 
uveljavljanja in uresničevanja pravic zavarovancev s preostalo 
delovno zmožnostjo predpostavljajo, da organizacije združe- 
nega dela zagotavljajo tudi vsa potrebna sredstva za uresni- 
čevanje pravic'. (55. člen) 

Ker se bodo pravice zavarovancev, pridobljene pred uvelja- 
vitvijo tega zakona tudi v bodoče uresničevale v skupnosti, bo 
predstavljala nova ureditev v začetku postopno zagotavljanje 
sredstev za pravice zavarovancev s preostalo delovno zmož- 
nostjo v organizacijah združenega dela. Stališča iz razprav ob 
sprejemanju predloga za izdajo zakona, naj bi se v skupnosti 
tudi v bodoče, na temelju širše solidarnosti v celoti združevala 
sredstva, ki so potrebna za zagotavljanje pravic na podlagi 
preostale delovne zmožnosti so upoštevana v variantni rešitvi 
55. člena. Vendar pa bi takšna ureditev v bistvu pomenila 
odstopanje od koncepcije novega zveznega zakona, katerega 
temeljni cilj je vzpostavitev takšne ureditve, da bo invalidsko 
varstvo dejansko postalo sestavni del sistema združenega 
dela in ki naj s svojimi instrumenti tudi pripomore k nene- 
hnemu izboljševanju delovnih razmer in s tem zagotavljanju 
varnih in humanih pogojev dela. Iz navedenih razlogov in 
prizadevanj, da naj bi invalidsko varstvo iz dosedanje, pre- 
težno socialne kategorije, prerastlo v pomembno sestavino 
družbenoekonomskih odnosov, je sprejemljivejša osnovna 
rešitev. 

Ne glede na navedeno pa je v osnutku zakona predvideno, 
da se zagotavljanje pravic in združevanje sredstev v tem 
srednjeročnem obdobju izvaja na doslej veljavni način. 

V skupnosti bodo tudi v bodoče uveljavljali in uresničevali 
pravice tisti zavarovanci s preostalo delovno zmožnostjo, ki 
ob nastanku invalidnosti niso v delovnem razmerju. Zaradi 
objektivnih razlogov pa tudi nosilci samostojnega osebnega 
dela, delavci, ki so pri njih v delovnem razmerju in združeni 
kmetje, (člen 57) Na temelju širše solidarnosti pa tudi tisti 
zavarovanci, ki so sicer v času nastanka invalidnosti v delov- 
nem razmerju, pa jim matične organizacije združenega dela 
objektivno ne morejo zagotoviti uresničevanja njihovih pra- 
vic. Osnutek zakona primeroma, skladno z zadolžitvijo iz 
zveznega zakona, določa objektivne razloge, pod katerimi 
organizacije združenega dela ne bi mogle zagotoviti obvezno- 
sti do delovnih invalidov. Okvirno določene objektivne 
razloge pa bodo morali konkretizirati delavci v samouprav- 
nem sporazumu o temeljih plana skupnosti hkrati z določi- 
tvijo postopka, po katerem se bodo ugotavljali razlogi za 
omenjeno oprostitev obveznosti (člen 56). Kot objektivni 
razlogi za zagotavljanje pravic na podlagi širše solidarnosti 
celotnega združenega dela v skupnosti, so navedeni zlasti 
razlogi, ki izhajajo in narave dejavnosti organizacij združe- 
nega dela, npr. nadpovprečna stopnja invalidizacije, ki jo 
pogojuje samo delo in tehnološki ter drugi aspekti proizvod- 
nje, ki sami po sebi onemogočajo vključitev delovnih invali- 
dov v proces dela. 

3. Denarno nadomestilo za telesno okvaro 
(členi 60, 61 in 62) 

V skladu z zveznim zakonom je potrebno v repuh':škern 
zakonu določiti splošne kriterije za denarna nadomestila za 
telesno okvaro. V 61. členu osnutka zakona je dano poobla- 
stilo skupnosti, da s svojim samoupravnim splošnim aktom 
določi merila in način za odmero denarnega nadomestila, pri 
čemer pa mora upoštevati predvsem vzrok za nastanek in 
stopnjo telesne okvare zavarovanca. 

Denarno nadomestilo za telesno okvaro je temeljna pravica, 
določena z zveznim zakonom in je zato zagotovljena vsem 
zavarovancem, ki izpolnjujejo pogoje za njeno pridobitev, 
torej tudi združenim kmetom. Po variantni rešitvi te pravice ne 
bi imeli le individualni kmetje. To iz razloga, ker bi njena 
zagotovitev pomenila precejšnjo širitev pravic. Ne glede na to 
pa bi s sistemskega vidika in upoštevaje pogostnost poškodb 
in telesnih okvar pri delu na kmetijah bilo primerno to pravico 
zagotoviti tudi individualnim kmetom. 

POGOJI ZA PRIDOBITEV IN ODMERO 
DRUŽINSKE POKOJNINE (členi 63 do 68) 

Novi zvezni zakon tako kot veljavni, določa zavarovane 
družinske člane, pogoje, ki jih mora izpolnjevati zavarovanec, 
da družinski člani lahko pridobijo pravico do družinske pokoj- 
nine ter osnovo za odmero družinske pokojnine. Pomembna 
novost pa je v tem, da ne določa več posebnih pogojev 
zavarovanih družinskih članov za pridobitev pravice do dru- 
žinske pokojnine. Ureditev teh pogojev v celoti prenaša na 
republiško zakonsko in samoupravno ureditev, pri čemer jih 
le-te uredijo in določijo v skladu s svojimi specifičnostmi v 
demografskih gibanjih, populacijski politiki, zaposlitveni 
strukturi in morebitnimi drugimi posebnostmi na svojem ob- 
močju. 

Pomembna novost je v širitvi kroga zavarovanih družinskih 
članov. V 1. točki, prvega odstavka 63. člena osnutka zakona 

Je predvideno, da po smrti zavarovanca pridobi pravico do 
družinske pokojnine tudi oseba, ki je z zavarovancem živela v 
dalj časa trajajoči izvenzakonoski skupnosti. Predlagana ure- 
ditev ima pravno podlago v zakonu o zakonski zvezi in družin- 
skih razmerjih, ki izvenzakonsko skupnost na rodbinskem 
področju pod določenimi pogoji v celoti izenačuje z zakonsko 
zvezo, na drugih področjih pa ima izvenzakonska skupnost 
enake pravne posledice kot zakonska zveza, če je tako dolo- 
čeno s posebnimi - matičnimi zakoni. V razpravah ob spreje- 
manju predloga za izdajo zakona je predlagana novost bila 
podprta. 

O vprašanju dokazovanja obstoja izvenzakonske skupnosti 
je prisotno dvoje stališč. Po prvem naj bi se obstoj ugotavljal 
pred rednim sodiščem v nepravdnem postopku, po drugem 
pa pred Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja. Kot ustreznejše in pravilnejše je bilo ocenjeno prvo - 
ugotavljanje obstoja izvenzakonske skupnosti pred rednim 
sodiščem. Odločba tega sodišča bi veljala za vse primere, ko 
ima obstoj izvenzakonske skupnosti prejudicionalni pomen 
(dedovanje, stanovanjska razmerja, premoženjska razmerja, 
pokojninsko področje). Za zagotovitev tega cilja pa je po- 
trebna ustrezna dopolnitev zakona o zakonski zvezi in družin- 
skih razmerjih, ki je matičen zakon na tem področju. 

Glede starosti vdove, vdovca in staršev, kot pogoja za 
pridobitev pravice do družinske pokojnine, je novost v predla- 
gani izenačitvi let starosti. Doslej določenih 45 let starosti pri 
vdovi se zvišuje na 50 let in 60 let pri vdovcu znižuje na 50 let. 
(64. in 65. člen) 

Rešitev temelji na 197. členu Ustave SR Slovenije, ki določa, 
da so občani enaki v pravicah in dolžnostih, ne glede na spol. 
Veljavne velike razlike med vdovo in vdovcem v letih starosti 
za pridobitev pravice do družinske pokojnine nimajo pravne 
podlage niti v ustavi niti v dejanski zaposlenosti. Zaposlitvena 
struktura na območju SR Slovenije se giblje v razponu 55:45, 
kar pomeni, da je večina žensk zaposlena, tako kot moški ter 
si z lastnim delom zagotavlja socialno varnost za primer 
starosti in invalidnosti. Za zagotovitev socialne varnosti vdo- 
vam, ki niso zaposlene, je v prehodnih določbah zaradi zao- 
stritve predlaganih pogojev predvidena možnost uveljavljanja 
pravice do družinske pokojnine po sedaj veljavnih pogojih. 

V 66. členu osnutka zakona so določeni pogoji za pridobi- 
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tev in uživanje pravice do družinske pokojnine otrok. V skladu 
z zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih je otro- 
kom zagotovljena pravica do družinske pokojnine do dopol- 
njenega 15. leta starosti oziroma do konca rednega šolanja, 
ko so starši po rodbinski zakonodaji še dolžni skrbeti'za . 
otroke. 

Nova je določba 67. člena osnutka zakona, v kateri je 
predvidena ureditev odmere družinske pokojnine otroku v 
primeru, če izgubi oba roditelja. Otroku ali več otrokom, ki 
izgubijo oba roditelja naj bi se družinska pokojnina odmerila 
po obeh starših, z omejitvijo, da skupen znesek pokojnine, 
odmerjen po obeh pokojninskih osnovah ne more preseči 
zneska pokojnine tistega roditelja, ki je višja. 

UŽIVANJE IN IZGUBA PRAVIC (členi 69 do 99) 
Določbe osnutka zakona v poglavju uživanje in izguba 

pravic prinašajo pomembne vsebinske novosti v odnosu na 
veljavno ureditev. Najpomembnejše so tiste, ki prvič urejajo 
uživanje in izgubo pravic na podlagi preostale delovne zmož- 
nosti. 

V 69. členu osnutka zakona je opredeljeno načelo, da zava- 
rovanec pridobi pravice iz pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja z dnem izpolnitve predpisanih pogojev kot so npr. 
starost, dopolnjena pokojninska doba, ugotovljena popolna 
nezmožnost za delo oziroma preostala delovna zmožnost in 
drugo. Kljub izpolnitvi pogojev-za pridobitev pravice iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja pa so za izplačilo pokoj- 
nine, kot poseben institut v tem sistemu, lahko določeni še 
dodatni pogoji. 

Tako je v 70. členu osnutka zakona določeno, da zavarova- 
nec pridobi pravico do izplačila pokojnine od prvega nasled- 
njega dne po prenehanju delovnega razmerja. Drugače je pri 
zavarovancu, ki ob uveljavljanju pravice do pokojnine ni več v 
delovnem razmerju. Tak zavarovanec ima pravico do izplačila 
pokojnine pod pogoji, določenimi v 2. odstavku 70. člena. 

Nova je določba 71. člena. Opredeljuje pravico do izplačila 
družinske pokojnine zavarovančevim družinskim članom po 
smrti uživalca starostne ali invalidske pokojnine, Pravico do 
izplačila družinske pokojnine naj bi imel zavarovani družinski 
član od prvega dne naslednjega meseca po prenehanju izpla- 
čila starostne ali invalidske pokojnine uživalcu te pravice. 
Določba je potrebna zato, da se odpravijo nejasnosti v praksi 
z ozirom na dejstvo, da tudi pri tej pravici dan pridobitve 
pravice; t. j., nastopa zavarovanega primera, ki je v smrti 
zavarovanca in dan pridobitve pravice do izplačila pokojnine, 
nista identična. S predlagano ureditvijo je tudi preprečena 
možnost dvakratnega izplačila pokojnine iz različnih naslovov 
za isto časovno razdobje. Znesek pokojnine, ki ob smrti zava- 
rovanca še ni bil izplačan, pa je že zapadel v plačilo, se lahko 
podeduje, kar pomeni, da se vnese v dedno maso dedičev. 
Upravičenci do družinske pokojnine pa imajo lahko pravico 
do izplačila pokojnine šele od prvega naslednjega meseca po 
prenehanju izplačila pokojnine uživalcu pravice. 

V 73. členu osnutka zakona je vsebinsko povzeta ureditev 
po veljavnem zakonu, po katerem uživalcu pokojnine, ki po- 
novno sklene delovno razmerje ali prične opravljati samo- 
stojno dejavnost, na podlagi katere je zavarovan, pravica do 
pokojnine miruje in se ta čas pokojnina ne izplačuje. Novost 
pa predstavlja 90. člen osnutka, s katerim se predlaga enak 
tretma uživalcev pokojnin, ki se ponovno zaposlijo ter pokoj- 
ninsko-invalidsko zavarujejo v tujini. S predlagano ureditvijo 
odpravljamo možnost dvojnega statusa, upokojenca in hkrati 
delavca, zaposlenega v tujini, kar je bilo z novelo zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju v letu 1978 onemo- 
gočeno upokojencu, kateri se ponovno zaposli ali nadaljuje z 
delom v domovini. 

Pridobitev pravic na podlagi invalidnosti in telesne okvare 
zavarovancev, ki ob uveljavitvi pravice niso v delovnem raz- 
merju, je v 76. členu in 77. členu osnutka zakona urejena 
enako, kot v sedaj veljavnem republiškem zakonu s tem, da je 
dodatno urejena tudi pridobitev pravice za primer neposre- 
dne nevarnosti za nastanek invalidnosti ali spremenjene de- 
lovne zmožnosti. Dopolnitev je potrebna, ker novi zvezni 
zakon za navedena primera zagotavlja zavarovancem razpo- 
reditev na ustrezna dela oziroma naloge. 

Pravico do nadomestil osebnega dohodka oziroma denar- 
nih nadomestil pridobijo zavarovanci ob uveljavitvi preostali 

delovni zmožnosti ustrezne pravice, ne glede na to, ali so v 
delovnem razmerju ali ne. (78. člen) 

Določbi 79. in 80. člena osnutka zakona predstavljata kon- 
kretizacijo 2. odstavka 84. člena zveznega zakona. Izplačeva- 
nje denarnih nadomestil je za zavarovanca v delovnem raz- 
merju odvisno od dneva, ko prične uživati uveljavljeno pra- 
vico, za zavarovance, ki ob uveljavitvi pravice niso v delovnem 
razmerju pa je urejeno podobno kot izplačevanje invalidske 
pokojnine in invalidnine (33. člen). Določila osnutka zakona, 
ki veljajo za zavarovance v delovnem razmerju, se uporabljajo 
tudi za izplačevanje denarnih nadomestil zavarovancem, ki so 
ob uveljavitvi pravice združeni kmetje ali nosilci samostoj- 
nega osebnega dela oziroma v delovnem razmerju pri nosilcu 
samostojnega osebnega dela. 

Po 81. členu je ohranjena doslej veljavna ureditev, po kateri 
imajo zavarovanci pravico do denarnega nadomestila za tele- 
sno okvaro, ne glede na to, ali le-ta povzroča invalidnost ali 
ne. Pogoj za pridobitev pravice do denarnega nadomestila za 
telesno okvaro je obstoj telesne okvare, ne pa invalidnost, ki 
jo telesna okvara lahko povzroča ali pa tudi ne. 

V prvem in drugem odstavku 82. člena osnutka zakona so 
določeni primeri in pogoji, v katerih se lahko izgubijo ali 
spremenijo pravice, pridobljene na podlagi invalidnosti ozi- 
roma telesne okvare. V novem tretjem odstavku pa je na 
pobudo Sodišča združenega dela SR Slovenije predvidena 
ureditev izgube pravice do izplačila invalidske pokojnine ti- 
stemu zavarovancu, ki med uživanjem te pravice postane 
znova zmožen za delo. 

Po veljavni ureditvi delovni invalid v navedenem primeru 
izgubi pravico do invalidske pokojnine s pravnomočnostjo 
sklepa o izgubi pravice in se mu z istim dnem ustavi tudi 
izplačevanje pokojnine. Ob pogoju, da se v predpisanem roku 
prijavi skupnosti za zaposlovanje, se mu prične izplačevati 
začasno nadomestilo za primer čakanja na zaposlitev. Ker je v 
teh primerih pravica do ustrezne zaposlitve najpogosteje de- 
klarativna in glede na to, da je zavarovancu ob ugotovljeni 
popolni nezmožnosti za delo prenehalo delovno razmerje po 
sili zakona, bi morala biti tudi izguba pravice do izplačila 
invalidske pokojnine pogojena z zagotovitvijo ustrezne zapo- 
slitve. 

V 83. in 84. členu so v skladu s 85. členom zveznega zakona 
določeni pogoji ter način omejitve uživanja pravic zarovancev 
s preostalo delovno zmožnostjo. Z namenom, da se delov- 
nega invalida vzpodbudi k čim hitrejši in uspešnejši prekvalifi- 
kaciji oziroma dokvalifikaciji, kakor tudi ponovni vključitvi v 
delo, je predvideno, da delovni invalid izgubi oziroma ne uživa 
ustreznih denarnih nadomestil v vseh tistih primerih, ko brez 
opravičenega razloga (npr. bolezen, poslabšanje invalidnosti) 
onemogoča bodisi samo prekvalifikacijo oziroma dokvalifika- 
cijo ali pa ustrezno zaposlitev oziroma razporeditev na 
ustrezna dela in naloge. Prav tako ne uživa teh dajatev, 
vključno z invalidsko pokojnino, tisti delovni invalid, ki one- 
mogoča ponovno oceno preostale delovne zmožnosti ozi- 
roma invalidnosti, če je le-ta potrebna glede na nastale spre- 
membe v njegovem zdravstvenem stanju. (86. člen) 

Zavarovancem s preostalo delovno zmožnostjo, ki so sicer 
pridobili ustrezne pravice iz invalidskega zavarovanja, pa niso 
v delovnem razmerju, te pravice prenehajo, ko izpolnijo po- 
goje za starostno pokojnino (85. člen). Takšna rešitev je v 
skladu z določbami osnutka zakona, po katerih pridobijo 
zavarovanci preostali delovni zmožnosti ustrezne pravice le 
do določene starosti, upoštevano pa je tudi dejstvo, da je po 
dopolnitvi 60. oziroma 55. leta starosti ponovna zaposlitev le v 
izjemnih primerih mogoča in uspešna. S tem, da na podlagi 
preostale delovne zmožnosti pridobljene pravice prenehajo le 
v primeru, če so izpolnjeni pogoji za starostno pokojnino, pa 
je tam zavarovancem tudi nadalje zagotovljena materialna in 
socialna varnost. 

V 88. členu osnutka zakona je predvidena izjema od načela, 
da pravica do pokojnine v primeru nadaljevanja delovnega 
razmerja ali opravljanja samostojne dejavnosti miruje. Za uži- 
valce pokojnin, ki opravljajo samostojno umetniško dejav- 
nost, je bilo že v sedaj veljavnem zakonu določeno, da se na 
njihovo željo pokojnina izplačuje, vendar pa se jim ta čas ne 
more šteti v odstotno povečanje že uveljavljene pokojnine ali 
za novo odmero pokojnine. Predlagamo, da taka ureditev za 
samostojne umetnike velja tudi v bodoče. Glede na specifič- 
nost opravljanja kmetijske dejavnosti in dejstvo, da kmetje 
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glede na naravo dela praktično delajo dokler jim to zdrav- 
stveno stanje dopušča, je v 89. členu enaka rešitev predvidena 
tudi za to kategorijo delovnih ljudi. 

Predlogi, naj se preuči možnost, da bi se začela izplačevati 
pokojnina zavarovancem kmetom potem, ko izročijo kmetijo 
dedičem, so bili podrobneje obravnavani, vendar je bilo ugo- 
tovljeno, da bi bila takšna rešitev v nasprotju z načeli sistema 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Pokojnina je 
osebna, materialna pravica, ki ji je podlaga minulo delo in 
plačani prispevki skupnosti. Prenos zemlje na dediče zaradi 
boljše obdelave zemlje in večje pridelave hrane je potrebno 
zagotoviti z ukrepi v okviru zemljiške politike. Za zagotovitev 
tega cilja pa je kot eden možnih ukrepov predlagana rešitev v 
variantnem dodatku k 2. odstavku 124. člena osnutka zakona. 

Določba 91. člena osnutka zakona predstavlja uzakonitev 
dosedanje samoupravne ureditve skupnosti kot posledico 
novo sprejetega zveznega zakona o vojaški obveznosti, spre- 
jetega leta 1980. Uživalcem družinskih pokojnin, ki vpišejo 
študij na fakulteti in so v skladu z zakonom vpoklicani na 
služenje vojaškega roka v JLA po končani srednji šoli, za ta 
čas pravica do izplačila pokojnine miruje in se jim družinska 
pokojnina ne izplačuje. V primeru, da družinsko pokojnino 
uživa več upravičencev se le-ta ostalim na novo odmeri v 
odstotkih, ki jih določi skupnost. 

V skladu s predlagano spremenjeno ureditvijo let starosti 
vdove in vdovca, kot pogoja za pridobitev pravice do družin- 
ske pokojnine 92. člen osnutka zakona sledi tej novosti tako, 
da vdova oziroma vdovec izgubita pravico do družinske po- 
kojnine s sklenitvijo nove zakonske zveze, če še nista stara 50 
let. Kljub sklenitvi nove zakonske zveze pred izpolnitvijo nave- 
dene starosti pa pravico do družinske pokojnine ne izgubita, 
če sta jo pridobila zaradi popolne nezmožnosti za delo. 

V 94. členu osnutka zakona je predvidena smiselna uporaba 
določb o izgubi pravice do družinske pokojnine vdove ali 
vdovca tudi za primere, ko se s sodno odločbo ugotovi obstoj 
izvenzakonske skupnosti. 

Novost predstavlja tudi 95. člen osnutka zakona, ki je potre- 
ben z ozirom na to, da bi doslej zaradi pravne neurejenosti 
takih primerov skupnost morala odmeriti in izplačevati dru- 
žinsko pokojnino. Preko določb o odškodninski odgovornosti 
pa bi od uživalca družinske pokojnine lahko izterjala celotne 
zneske izplačane pokojnine. 

DOLŽNOST OBVEŠČANJA IN EVIDENCA (členi 
101 do 107) 

Vprašanje vzpostavitve in vodenja matične evidence zava- 
rovancev in upokojencev, vrste podatkov, načina zbiranja, 
rokih za posamezne prijave in odjave itd. ureja posebni zvezni 
zakon o matični evidenci o zavarovancih in uživalcih pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja enotno za ob- 
močje SFRJ. V skladu in na podlagi navedenega zakona se pri 
skupnosti registrirajo vsi podatki, ki jih zakon določa in so 
pomembni za uveljavljanje pravic. Glede na pomembnost 
informacijskega sistema je v osnutku zakona predvideno v 
celoti novo poglavje o dolžnosti obveščanja in evidenci. Nosi- 
lec informacijskega sistema na tem področju v SR Sloveniji je 
skupnost. Skupnost vodi evidenco o vseh pomembnih dej- 
stvih in okoliščinah, opredeljenih v omenjenem zveznem za- 
konu ter tistih, ki so posebej opredeljena v osnutku zakona za 
vse zavarovance in uživalce pravic ter zavezance za prispe- 
vek. (člen 101) 

Po zveznem zakonu o matični evidenci so zavarovanci, ki 
opravljajo samostojne gospodarske ali druge poklicne dejav- 
nosti, sami dolžni vlagati prijave v zavarovanje. Takšna uredi- 
tev je povzeta in v 3. odstavku 102. člena osnutka zakona 
razširjena tudi na zavarovance kmete iz 13. člena zakona. 
Drugače kot za individualne kmete pa je za združene kmete iz 
12. člena osnutka zakona predvideno, da so prijavo v zavaro- 
vanje dolžne vlagati temeljne zadružne ali druge organizacije 
združenega dela, s katero kmetje združujejo delo, sredstva ali 
zemljo. Takšna obveza organizacij združenega dela je po- 
trebna iz razloga ugotavljanja ustvarjenega dohodka z zdru- 
ževanjem, od katerega je odvisen obseg pravic združenih 
kmetov in plačevanje dela prispevka skupnosti, ki ga plačuje 
organizacija. 

Dejstvo, da že danes občinske uprave za družbene prihodke 
na podlagi posebne pogodbe s skupnostjo odmerjajo in izter- 

jujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
oseb, ki opravljajo samostojne gospodarske dejavnosti, sa- 
mostojne poklicne dejavnosti in za zavarovance starostnega 
zavarovanja kmetov ter imajo v skladu z zakonom o davkih 
občanov vzpostavljene evidence zavezancev davka, s tem pa 
tudi nekatere bistvene podatke, potrebne za evidenco skup- 
nosti, je v 1. odstavku 102. člena osnutka določeno, da te 
podatke posredujejo skupnosti. Na takšen način bi zagotovili 
ažurnost in popolnost evidence zavarovancev in hkrati dosle- 
dno vključevanje teh oseb v obvezno pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje. Tako predvideno sodelovanje in posredova- 
nje podatkov uprav za družbene prihodke je potrebno še 
posebej ob dejstvu, ko je z novo ureditvijo pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja oseb, ki opravljajo samostojne po- 
klicne dejavnosti, predvidena opustitev sedanjih pogodb s 
pristojnimi poklicnimi strokovnimi organizacijami. 

Glede na to, da je skupnost nosilec informacijskega sistema 
tudi za področje invalidizacije, je potrebno zbiranje vseh 
pomembnih podatkov glede uveljavljanja in uresničevanja 
pravic zavarovancev s preostalo delovno zmožnostjo. Zaradi 
novega sistema uveljavljanja in uresničevanja pravic zavaro- 
vancev s preostalo delovno zmožnostjo je potrebno zadolžiti 
organizacije združenega dela, da vse potrebne podatke spo- 
ročajo skupnosti na predpisani oblični način. 

V 107. členu je predvidena obveznost matičnih uradov za 
posredovanje izpiskov iz mrliške matične knjige za vse tiste, ki 
so bili uživalci pravic iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja. Predvidena dolžnost naj bi bistveno pripomogla k ažur- 
nejšemu pretoku tovrstnih informacij in potrebnemu ukrepa- 
nju skupnosti v zvezi z izplačevanjem pokojnin v takih prime- 
rih. 

POKOJNINSKA DOBA (členi od 111 do 123) 
Pokojninska doba kot zavarovalna doba, zavarovalna doba 

s povečanjem in posebna doba predstavlja enega temeljnih 
pogojev za pridobitev pravice do pokojnine. Določbe o pokoj- 
ninski dobi in vštevanju obdobij zavarovanja ter posebne 

.dobe v pokojninsko dobo vsebuje že novi zvezni zakon. V 
osnutku zakona pa so določena še nekatera druga obdobja, ki 
se tudi štejejo v zavarovalno in s tem v pokojninsko dobo in 
niso zajeta v zveznem zakonu ali pa zvezni zakon določa zanje 
le okvirje, natančnejše pogoje ter čas vštevanja pa prepušča 
republiški zakonski ureditvi. 

Članstvo v kmečkih delovnih zadrugah se po veljavni uredi- 
tvi všteva v pokojninsko dobo kot posebna doba. Upoštevaje 
zahteve oseb, ki so bile v obdobju od 15. maja 1945 od 31. 
decembra 1959 člani kmečke delovne zadruge na območju 
SR Slovenije je v 118. členu predlagana prekvalifikacija na tej 
podlagi priznane posebne dobe v zavarovalno dobo. S tem bi 
omogočili osebam, ki doslej niso mogle pridobiti pravice do 
pokojnine, ker niso izpolnjevale minimalne zavarovalne dobe, 
pridobitev pravice do pokojnine. S predlagano določbo pa se 
hkrati vzpostavlja enak tretma članstva v kmečki delovni za- 
drugi na teritoriju SFRJ, saj je ta v večini drugih republik že 
prekvalificirana v zavarovalno dobo. 

Do sprejema novele zakona o delovnih razmerjih julija 1982, 
je bila delavcem, ki se jim zavarovalna doba šteje s poveča- 
njem, dana možnost, da se jim pri ugotavljanju pogojev za 
polno osebno pokojnino ta doba šteje v dejanskem trajanju. Z 
omenjeno novelo je bila ta določba črtana. 

Glede na pobude in stališča, naj to vprašanje ureja zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, je v 119. členu 
osnutka predvideno, da se v pokojninsko dobo obdobja zava- 
rovalne dobe s povečanjem lahko vštevajo v dejanskem traja- 
nju. Gre za okvir, v katerem zakon o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju lahko ureja to vprašanje. Rešitev pomeni 
tudi realizacijo stališč, da je potrebno čimdlje ustvarjanje 
dohodka in s tem zagotovitev krajšega črpanja sredstev skup- 
nosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Po podatkih je bilo v SR Sloveniji koncem leta 1981 benefi- 
ciranih 130 del oz. nalog, na teh delih in nalogah pa zaposle- 
nih 39.792 zavarovancev ali 5,07% od skupnega števila 
784.381 zaposlenih v družbenem sektorju. Od skupnega šte- 
vila 39.792 zaposlenih delavcev, ki se jim zavarovalna doba 
šteje s povečanjem, jih je največ delalo na beneficiranih delih 
v prometu - 11.139 zavarovancev ali 27,9%, nato v rudarstvu - 
9.068 zavarovancev ali 22,79%, nato na določenih dolžnostih 
pri organih za notranje zadeve - 5.178 zavarovancev ali 
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13,01 %, nato v livarnah - 4.516 zavarovancev ali 11,35%, nato 
v železarnah - 2.336 zavarovancev ali 5,62 itd. 

V tej zvezi velja poudariti, da je Ivršni svet Skupščine SR 
Slovenije decembra 1982 sprejel stališča glede zmanjševanja 
obsega del in nalog, na katerih se zavarovalna doba šteje s 
povečanjem in stališča o obvezni revizji na tem področju, s 
programom revizije na vseh delih in nalogah, na katerih se 
zavarovalna doba šteje s povečanjem, zaključeno do leta 
1985. 

Predlogi o vštevanju služenja vojaškega roka v JLA po 15. 
maju 1945, tudi nad 15 oziroma 24 mesecev, niso bili upošte- 
vani. To zlasti iz razloga, ker gre za vprašanje, ki naj bi bilo 
enotno urejeno na območju SFRJ. Velja poudariti, da so bile 
preučene možnosti vštevanja služenja vojaškega roka glede 
na sklepe Skupščine SR Slovenije iz leta 1972 ob sprejemanju 
veljavnega republiškega zakona in rešitev kot amandma pred- 
ložena k predlogu novega zveznega zakona, vendar 
amandma ni bil sprejet z utemeljitvijo, da predstavlja večjo 
širitev pravic in dodatno potrebna finančna sredstva, ki jih v 
sedanjih razmerah ni mogoče zagotoviti. 

Določbe o zavarovalni dobi, ki se štejejo s povečanjem, ne 
prinašajo posebnih vsebinskih novosti v odnosu na veljavni 
republiški zakon, razen v 123. členu. 

Po 1. 1. 1973, odkar je reševanje zahtevkov za priznavanje 
beneficiranega staža prešto v pristojnost skupnosti, je bila 
med zahtevki samostojnih obrtnikov in delavcev, zaposlenih 
pri njih, priznana povečana zavarovalna doba le dimnikarjem. 
Ker se pojavlja vse več zahtevkov za priznanje povečane 
zavarovalne dobe drugih samostojnih obrtnikov, npr. avtopre- 
voznikov, steklopihačev, livarjev in drugih, katerih dela in 
naloge v združenem delu so ugotovljene kot težke in zdravju 
škodljive ter je na tej podlagi že priznana beneficirana zavaro- 
valna doba, je potrebna ureditev štetja zavarovalne dobe s 
povečanjem tej kategoriji delovnih ljudi. Pri razreševanju na- 
vedenega vprašanja je nujno upoštevati enakost družbenega 
in zasebnega sektorja ter v skladu z načeli ustave zagotoviti 
enak družbenoekonomski položaj delavcev oziroma nosilcev 
samostojnega osebnega dela, ki opravljajo težka in zdravju 
škodljiva dela z delavci v združenem delu. 

ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV 
(členi 124 do 131) 

Po temeljnih določbah novega zveznega zakona zagotav- 
ljajo sredstva za pokojninsko in invalidsko zavarovanje de- 
lavci v združenem delu na samoupravnih temeljih iz osebnih 
dohodkov in dohodka TOZD. Obveznosti, višino, način in roke 
za zagotavljanje sredstev določajo s samoupravnim sporazu- 
mom. V osnutku zakona, upoštevaje načelo novega zveznega 
zakona o zagotavljanju sredstev po poti samoupravnega spo- 
razumevanja delavcev, ki sami določajo o razporejanju do- 
hodka in delitvi sredstev za osebne dohodke, s tem pa tudi o 
zagotavljanju dela sredstev, potrebnih za uresničevanje pra- 
vic v skupnosti, so določeni le viri sredstev za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. Osnove za prispevek, način obraču- 
navanja in plačevanja prispevkov ter višino pa bodo določili 
delavci s samoupravnim sporazumom o temeljh plana skup- 
nosti. S tem je delavcem tudi prepuščeno, da sami določijo 
delež in razmerja sredstev, ki jih izdvajajo iz osebnih dohod- 
kov ter iz dohodka TOZD. 

V 1. odstavku 124. člena so opredeljeni zavezanci za zdru- 
ževanje sredstev in v skladu z zveznim zakonom posebej 
opredeljeno, da plačujejo prispevek iz osebnega dohodka in 
dohodka TOZD. 

V 2. in 3. odstavku istega člena sta predlagana še dva nova 
vira sredstev skupnosti zaradi vključitve kmetov v enoten 
sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Posebni 
prispevek iz dohodka od zemlje in gozda naj bi v bodoče 
plačevali vsi lastniki kmetijskih zemljišč oziroma zavezanci za 
davek iz dohodka, ki niso zavarovani na podlagi opravljanja 
kmetijske dejavnosti. Predlagani novi vir je v skladu s stali- 
ščem Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve, 
sprejetim ob obravnavi odprtih sistemskih vprašanj na po- 
dročju pokojninskega in invalidskega zavarovanja kmetov. Z 
uvedbo tega vira bi se zagotavljala solidarnost med kmeti in 
tistimi, ki so lastniki kmetijskih zemljišč iz naslova minulega 
dela več generacij kmetov, vloženega v zemljo za ohranitev 
njene rodne sposobnosti. 

Določitev pa je možna in ima podlago v 70. členu Ustave SR 
Slovenije, kjer je predvideno, da se za dejavnosti SIS poseb- 
nega družbenega pomena lahko predpiše obveznost plačeva- 
nja prispevkov tem skupnostim. 

Prispevek od katastrskega dohodka ob prenosu kmetij- 
skega zemljišča s kmeta zavarovanca po tem zakonu na 
drugo fizično osebo, ki ni zavarovanec na podlagi opravljanja 
kmetijske dejavnosti ali družbeno oziroma civilno pravno 
osebo, je v sistem zagotavljanja sredstev pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja prenešen iz veljavnega sistema sta- 
rostnega zavarovanja kmetov.Prispevek pa se plačuje samo v 
primerih, ko se s prenosom obdelovalne zemlje spremeni 
nemembnost. Po mnenju predlagatelja pa je to vprašanje 
potrebno urediti v zakonu o varstvu kmetijskih zemljišč pred 
spreminjanjem namembnosti. 

V primeru, da bodo po tem zakonu organizacije v okviru 
svojih obveznosti in dolžnosti do zavarovancev s preostalo 
delovno zmožnostjo zagotavljale vsa potrebna sredstva za 
realizacijo pravic, je nujno določiti, da se s prispevkom iz 
osebnega dohodka in dohodka tudi v bodoče zagotavljajo v 
skupnosti sredstva za uresničevanje pravic iz invalidskega 
zavarovanja. Potrebna bodo sredstva za uresničevanje pravic 
tistih zavarovancev s preostalo delovno zmožnostjo, ki so 
uveljavili pravice na podlagi invalidnosti in preostale delovne 
zmožnosti pred začetkom uporabe novega zakona, kakor tudi 
sredstva, potrebna za uresničevanje pravic zavarovancev s 
preostalo delovno zmožnostjo, ki bodo uveljavljali pravice 
neposredno v skupnosti v skladu s 56. in 57. členom osnutka 
zakona, da bi pri zagotavljanju pravic na podlagi preostale 
delovne zmožnosti poleg socialne varnosti v večjem obsegu 
vzpostavili funkcijo družbenoekonomskih odnosov je po- 

trebno stimulirati tiste organizacije združenega dela, ki dose- 
gajo nadpovprečne uspehe pri izvajanju preventivnih ukrepov 
in ukrepov varstva pri delu, če se z izvajanjem takih ukrepov 
zmanjšuje stopnja invalidizacije. Stimulacija bi bila možna na 
način kot je predvideno v varianthi rešitvi 125. člena osnutka 
zakona. 

V 128. členu osnutka je določena osnova za plačevanje 
prispevkov za osebe, ki opravljajo samostojne dejavnosti. 
Osnove zavarovanja in s tem osnove za odmero pokojnine se 
po veljavni ureditvi določajo s pogodbami ter so se v večini 
primerov določale pavšalno ob upoštevanju razredov, v ka- 
tere so se razvrščali zavorovanci po strokovni izobrazbi, letih 
pokojninske dobe ali prostovoljni izbiri zavarovancev. Takšna 
ureditev ni v skladu z zakonom o združenem delu, zato v 
omenjenem določilu osnutka zakona opredeljujemo načelo, 
da je osnova za plačevanje prispevkov osebni dohodek. Le 
izjemno, ko se osebni dohodek ne ugotavlja, pa naj bi osnove 
določila skupnost. 

Ob dejstvu, da se dejanski dohodek na kmetijah ugotavlja le 
v neznatnem številu primerov, prav tako pa se tudi ne ugotav- 
lja osebni dohodek in razen katastrskega dohodka ni drugega 
pokazatelja ekonomske sposobnosti kmetov, je v 129. členu 
osnutka predvideno, da osnove za plačevanje prispevkov tako 
združenih kot individualnih kmetov določi skupnost. Z zako- 
nom pa je določena najnižja zavarovalna osnova. 

POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IN 
SODNO VARSTVO (členi 132 do 136) 

Postopek za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja je po osnutku zakona tako kot doslej 
potrebno tudi v bodoče urejati s samoupravnim splošnim 
aktom skupnosti. 

V osnovni rešitvi 132. člena osnutka zakona je predvidena 
ureditev enotnega postopka za uveljavljanje pravic tako v 
skupnosti kot tistih, ki jih bodo zavarovanci na podlagi pre- 
ostale delovne zmožnosti uveljavljali v organizacijah združe- 
nega dela. Samoupravni splošni akt, ki ga bo sprejela skup- 
ščina skupnosti, bo urejal postopek za uveljavljanje pravic in 
skupnosti kot tudi vsa vprašanja postopka v zvezi z uveljavlja- 
njem pravic v organizacijah združenega dela. S tako predla- 
gano ureditvijo bi zagotovili enotnost postopka v vseh organi- 
zacijah združenega dela in hkrati razbremenili združeno delo 
pri iskanju lastnih rešitev urejanja teh vprašanj. Organizaci- 
jam združenega dela bi preostala le dolžnost določitve pri- 
stojnih organov za izdajo posamičnih aktov v zvezi z uveljav- 
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Ijanjem pravic tako, kot je to določeno v 2. odstavku 132. 
člena osnutka zakona. 

Variantna rešitev 132. člena predstavlja doslednejšo izpe- 
ljavo 1. odstavka 38. člena novega zveznega zakona tako, da 
postopek za uveljavljanje pravic na podlagi preostale delovne 
zmožnosti, ki jih zavarovanci uresničujejo v organizacijah 
združenega dela, določijo organizacije v svojih samoupravnih 
splošnih aktih. Takšna ureditev sicer dopušča večje možnosti 
upoštevanja posebnosti v posameznih temeljnih ali drugih 
organizacijah združenega dela, hkrati pa dopušča vzpostavi- 
tev različnih postopkov in s tem različnega obravnavanja 
zavarovancev tako v posameznih organizacijah kot tistih, ki 
bodo tudi v bodoče pravice uveljavljali in uresničevali v skup- 
nosti. Za poenotenje postopkov v tem primeru pa je predvi- 
dena sklenitev posebnega samoupravnega sporazuma. 

SKUPNOST (členi 136 do 143) 
Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja temelji 

na samoupravljanje delavcev v združenem delu in drugih 
delovnih ljudi ter uživalcev pravic iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje se 
zagotavlja preko samoupravne interesne skupnosti, ki jo za- 
varovanci in upokojenci oblikujejo s samoupravnim sporazu- 
mom, v katerem določajo samoupravno organiziranost skup- 
nosti, njene naloge in delovno področje ter druga vprašanja, 
pomembna za uresničevanje pravic. Zato so v osnutku zakona 
opredeljena le temeljna načela organiziranosti skupnosti na 
način, kot je že uveljavljen ter povzete določbe veljavnega 
republiškega zakona. Pripombe in predlogi glede samouprav- 
nega organiziranja in delegiranja delegatov pa so zato pred- 
met samoupravnega urejanja. 

POVRNITEV POVZROČENE ŠKODE (členi 144 
do 154) 

Problematika urejanja odškodninske odgovornosti je pred- 
met posebnega zveznega zakona o obligacijskih razmerjih. 
Glede na specifičnost področja pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja pa so v osnutku zakona predvideni še 
nekateri posebni primeri odškodninske odgovornosti. 

V skladu z omenjenim je v novem 144. členu osnutka 
zakona predlagana ureditev regresnega zahtevka skupnosti. 
Zavarovanec, ki je prejel določen denarni znesek, do katerega 

OPOMBE: 

ni imel pravice, ali je prejel več, kot mu je pripadalo, je 
neupravičeno obogaten in je tak znesek dolžan vrniti skupno- 
sti. Regresni zahtevek ima skupnost tudi od organizacije 
združenega dela ali nosilca samostojnega osebnega dela, če 
je zavarovancu izplačala določeni denarni znesek, zaradi oko- 
liščin, predvidenih v 1. in 2. točki 146. člena osnutka zakona. 

V skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti in 
na podlagi 172. člena zakona o obligacijskih razmerjih je v 
153. členu osnutka zakona opredeljena tudi odgovornost 

' skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja za 
škodo, ki jo povzroči zavarovancu pri opravljanju ali v zvezi z 
opravljanjem svoje dejavnosti. 

V določbi 150. člena, ki opredeljuje obseg in način odmere 
odškodnine, ki jo ima skupnost pravico zahtevati od povzroči- 
telja škode, je predlagana sprememba sedaj veljavnega dolo- 
čila, po katerem se pri ugotavljanju višine odškodnine ne 
upošteva vplačani prispevek in tudi ne dosežena pokojninska 
doba. Upoštevaje namen samega zavarovanja, t. j., zavarova- 
nje za določen riziko, je predlagana pravičnejša in pravilnejša 
ureditev tako, da se pri ugotavljanju višine odškodnine upo- 
števa pokojninska doba zavarovanca. 

V novem 154. členu osnutka zakona pa so urejeni zastaralni 
roki tako, da je v 1. odstavku tega člena predviden 3-letni 
zastaralni rok za vse regresne zahtevke. Predlagani 2. odsta- 
vek predstavlja specifičnost v odnosu na zakon o obligacij- 
skih razmerjih, saj dodatno predvideva 5-letni absolutni za- 
staralni rok, če je skupnost s pravnomočnim posamičnim 
aktom ugotovila preplačilo šele po izteku splošnega 3-letnega 
zastaralnega roka. Za vse ostale odškodninske terjatve pa se 
glede zastaranja smiselno uporabljajo določbe zakona o obli- 
gacijskih razmerjih. 

KAZENSKE DOLOČBE (člen 155 do 156) 
Zaradi povečanja denarnih kazni v zakonu o prekrških, je 

predlagano zvišanje denarnih kazni v tem zakonu tako, da sta 
določeni spodnja in zgornja meja denarnih kazni. V točkah od 
1 do 5 prvega odstavka 155. člena je predvideno sankcionira- 
nje neizvrševanja oziroma kršitve tistih obveznosti v organiza- 
cijah združenega dela in drugih pravnih osebah, ki so po- 
membne za uresničevanje pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja po tem zakonu ter niso ustrezno sankcionirane že v 
zakonu o matični evidenci o zavarovancih in uživalcih pravic 
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

fvribc 

priloga poročevalca 33 



Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA DELO 

PREGLED NOVOSTI 

na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

po zakonu o temeljnih pravicah iz pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja (zveznem zakonu) 

Po dogovoru z dne 13. januarjem 1983, naj predlagatelj razpravo, ki naj bi skupaj z osnutkom zakona, obrazloži- 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju do 18. tvijo, kvantifikacijami novih rešitev in izhodišči za novi 
februarja 1983 pripravi tudi pregled novosti na področju statut skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarova- 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja po zakonu o nja predstavljal celovito gradivo za javno razpravo, v pri- 
temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zava- logi pošiljamo omenjeno gradivo, 
rovanja (zveznem zakonu) kot pripomoček za javno 

UVOD 
Dne 22. aprila 1982 je bil sprejet novi zvezni zakon o 

temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja (Uradni list SFRJ, št. 23/82), ki se začne uporabljati 1. 7. 
1983 in narekuje izdajo novega republiškega zakona na tem 
področju. Tako je dne 28. septembra 1982 Skupščina SR 
Slovenije sprejela predlog za izdajo republiškega! zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju z vserru predlaga- 
nimi sistemskimi rešitvami in temeljnimi izhodišči. Na tej 
podlagi in na podlagi pripomb in predlogov, danih v razpra- 
vah ob sprejemanju predloga za izdajo, ki so mu bile prilo- 
žene tudi teze za novi osnutek zakona, je pripravljeno delovno 
besedilo osnutka republiškega zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. V skladu s stališči zakonodajne po- 
litike, uveljavljenimi na tem področju že doslej, naj republiški 
zakon ne povzema določb novega zveznega zakona, ker je 
takšno povzemanje odveč, zaradi možnosti neposredne upo- 
rabe zveznega zakona, osnutek ni kompleksna celota, ki ob- 
sega vse elemente sistema pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Ker urejanje tega področja sodi v pristojnost 
federacije, republik in AP in samoupravne regulative, pri če- 
mer je slednjo treba krepiti in s samoupravnimi akti v samo- 
upravnih postopkih urejati vse tisto, kar zaradi zagotovitve 
temeljnih pravic in širših družbenih interesov ni potrebno 
urejati z zakonom, šele statut Skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, povzemajoč določbe zveznega in 
republiškega zakona, vsebuje določbe o vsem, kar ureja to 
zavarovanje in šele statut daje popolen in zaključen sistem 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Predstavlja tisti 
akt, iz katerega so razvidne vse pravice in dolžnosti posamez- 
nih zavarovancev. 

Zaradi večje preglednosti in lažje obravnave že sprejetih 
novosti na tem področju z novim zveznim zakonom je priprav- 
ljeno to gradivo kot pripomoček za javno razpravo. Skupaj z 
obrazložitvijo k osnutku republiškega zakona, okvirnimi za- 
snovami novega statuta Skupnosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja v SR Sloveniji ter kvantifikacijami novo 
predlaganih rešitev v republiškem zakonu pa predstavlja ce- 
loto za obravnavo problematike pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja v javni razpravi. 

PREGLED TEMELJNIH NOVOSTI 
SPREJETIH Z ZAKONOM O 
TEMELJNIH PRAVICAH IZ 
POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 
ZAVAROVANJA (Uradni list SFRJ, 
št. 23/82) 

I. TEMELJNE DOLOČBE 
Poglavje o temeljnih določbah, ki daje vsebinsko osnovo 

celotnemu sistemu pokojninskega in invalidskega zavarova- 

nja je v zveznem zakonu novo. Gre za novosti, ki temeljijo na 
določbah nove ustave in zakona o združenem delu. 

S sprejemom ustave in zakona o združenem delu se je 
namreč pokazala potreba za uskladitvijo sistema pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja z novim samoupravnim in 
družbenoekonomskim položajem delavcev v združenem delu 
in drugih delovnih ljudi. Sistem pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja je bilo potrebno dograditi v integralno 
sestavino sistema samoupravnih družbenoekonomskih odno- 
sov v združenem delu. 

V temeljnih določbah so tako opredeljena temeljna načela 
sistema, vsebina in obseg zakona, določena obveznost pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja, opredeljena poveza- 
nost sistema z združenim delom, pravice na podlagi minulega 
dela, samoupravljanje, vloga upokojenca in organizacij sindi- 
kata ter zagotavljanje sredstev in planiranje. 

Med temeljnimi načeli, je potrebno posebej omeniti načelo, 
ki opredeljuje naravo pokojnine kot pravice iz minulega dela. 

Delavci uresničujejo svojo materialno in socialno varnost s 
pokojninskim in invalidskim zavarovanjem na podlagi svojega 
družbenoekonomskega položaja, ki so ga imeli v združenem 
delu. Določeno je, da pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
kot sestavni del združenega dela temelji "na družbenoeko- 
nomskih odnosih pri pridobivanju, razporejanju in upravljanju 
dohodka. To iz razloga, ker je dohodek, ki ga delavci v 
združenem delu ustvarijo v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih s svojim živim delom in upravljanjem in gospodarjenjem z 
družbenimi sredstvi, kot s svojim in družbenim minulim de- 
lom, osnova družbenoekonomskih odnosov med delavci v 
združenem delu in delavci, ki so že uveljavili pravice iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja. 

Minulo delo delavcev, ki so uveljavili pravice iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, je tako osnova njihovega 
položaja v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
In njihove pravice, da sodelujejo pri delitvi družbenega do- 
hodka, ki ga ustvarijo delavci v združenem delu. To načelo pa 
je zaradi pomanjkanja družbenoekonosmkih normativov, me- 
ril in kriterijev o razširjeni reprodukciji, delitvi in minulem delu 
realizirano le do tistih okvirjev, da so rešitve tudi v praksi 
izvedljive, ker so merila in kriteriji znani in vpeljani. 

Glede na pomen minulega dela so temeljne pravice, ki jih 
ima delavec na podlagi minulega dela naslednje: 

- pravica do odmere pokojnine po poprečju svojih valorizi- 
ranih osebnih dohodkov, pridobljenih v določenem obdobju; 

- pravica do ponovne odmere pokojnine na podlagi oseb- 
nega dohodka, ki ga je na podlagi minulega dela pridobil po 
uveljavitvi pravice do pokojnine, v skladu z zveznim zakonom; 

- pravica do usklajevanja pokojnine z gibanjem nominal- 
nih osebnih dohodkov vseh delavcev, zaposlenih na območju 
republike oziroma avtonomne pokrajine; 

- druge pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja, določene z zakonom in samoupravnim splošnim aktom 
samoupravne interesne skupnosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. x 
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Z zveznim zakonom je zagotovljeno obvezno pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje delavcem v združenem delu in z 
njimi izenačenim delavcem - tistim, katerih delo kot dopol- 
nilno uporabljajo delovni ljudje, ki samostojno opravljajo de- 
javnost z osebnim delom z delovnimi sredstvi, ki so lastnina 
občanov in katerih delo kot dopolnilno uporabljajo druge 
osebe. 

V temeljnih določbah so tudi načelne določbe o zagotavlja- 
nju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja dru- 
gim kategorijam delovnih ljudi, tistim, ki imajo po ustavi in 
zakonu o združenem delu v načelu enak družbenoekonomski 
položaj in v načelu enake pravice in obveznosti kot delavci v 
združenem delu. Tako je določeno, da se obvezno zavarujejo 
v skladu z republiškim zakonom delovni ljudje, ki z osebnim 
delom samostojno kot poklic opravljajo umetniško ali drugo 
kulturno, odvetniško ali drugo poklicno dejavnost, delovni 
ljudje, ki z osebnim delom samostojno opravljajo dejavnost z 
delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov, kmetje in člani 
njihovega gospodarstva, ki so združili svoje delo, zemljišče, 
delovna sredstva in druga sredstva v njihovi lasti v kmetijsko 
zadrugo ali druge oblike združevanja kmetov. Za kmete in 
člane njihovih gospodarstev, ki delajo s sredstvi, na katerih 
ima kdo lastninsko pravico, niso pa združili dela in sredstev 
zakon določa le možnost pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja, odločitev pa prepušča republiškim zakonom. 

II. TEMELJNE PRAVICE 
V obsegu so določene temeljne pravice kot doslej ter s tem 

zagotovljena raven pravic, dosežena v dosedanjem razvoju. 
Kot temeljne pravice so določene: pravica do starostne pokoj- 
nine; pravica do razporeditve na druga ustrezna dela oziroma 
naloge; pravica do ustrezne zaposlitve delovnih invalidov; 
pravica do prekvalifikacije ali dokvalifikacije ter do ustreznih 
denarnih nadomestil; pravica do invalidske pokojnine; pra- 
vica do družinske pokojnine ter pravica do denarnega nado- 
mestila za telesno okvaro. 

V krogu zavarovancev pa so novosti naslednje: 
- zagotovljeno je obvezno pokojninsko in invalidsko zava- 

rovanje delavcev, ki so v delovnem razmerju, ne glede na 
dolžino delovnega časa. Doslej so imeli te pravice le delavci, 
ki so delali najmanj polovico polnega delovnega časa; 

- določeno je obvezno zavarovanje, če z mednarodno po- 
godbo ni drugače urejeno, detaširanih delavcev in drugih 
delavcev zaposlenih v naših organizacijah, ki izvajajo dela v 
tujini; 

- določeno je obvezno zavarovanje tudi v posameznih pri- 
merih, ki izvirajo iz odnosov naše države s tujino (19. in 20. 
člen novega zveznega zakona). 

Tako so pri določanju kroga zavarovancev upoštevane tudi 
določbe zakona o varstvu državljanov SFRJ na začasnem delu 
v tujini. 

III. PRIDOBITEV IN ODMERA PRAVIC 

1. Starostna pokojnina 

a) Pogoji za priznanje pravice 
Novost na tem področju je opustitev gostote zavarovalne 

dobe pri možnosti pridobitve pravice s krajšo pokojninsko 
dobo kot 20 let in sicer za zavarovanke oziroma zavarovance, 
ki so dopolnili 60 oziroma 65 let starosti in 15 let zavarovalne 
dobe. 

Glede temeljnih pogojev za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine, ni nobenih novosti. Bistvena pogoja sta določena 
starost, za zavarovanca 60 let in za zavarovanko 55 let in 
določeno obdobje dela, ki se meri s pokojninsko dobo. Pri 
navedeni starosti potrebuje zavarovanec oziroma zavaro- 
vanka najmanj 20 let pokojninske dobe. Zakon pa omogoča 
tako kot doslej, pridobitev pravice tudi s krajšo pokojninsko 
dobo od 20 let, vendar šele pri višji starosti - 65 let moški 
oziroma 60 let ženska in najmanj 15 let dobe, ki mora biti 
izključno zavarovalna doba. Pri tej možnosti pa je opuščen 
dodatni pogoj, ki je bil predviden doslej, tako imenovana 
gostota zavarovalne dobe, kar pomeni, da je zavarovanec 
moral imeti v zadnjih 5 letih 40 mesecev oziroma 10 letih 80 

mesecev zavarovalne dobe. Rešitev upošteva delavčevo mi- 
nulo delo ne glede na čas v katerem je sicer delal. 

Ponovno je dana možnost republikam in avtonomnim po- 
krajinam, da uvedejo pravico do predčasne pokojnine. Z zvez- 
nim zakonom so določeni enotni pogoji, ki jih mora izpolnje- 
vati delavec za pridobitev te pravice - starost 55 let moški in 
najmanj 35 let pokojninske dobe oziroma 50 let ženska in 
najmanj 30 let pokojninske dobe. V tem primeru je predvideno 
obvezno zmanjšanje pokojnine za vsako leto predčasnega 
odhoda v pokoj, višina zmanjšanja pa je prepuščena republi- 
ški zakonodaji oziroma samoupravni ureditvi. 

Novost pa je v tem, da je to zmanjšanje le začasno. Uživanje 
znižane pokojnine traja le toliko časa kolikor je zavarovanec 
prej, pred izpolnitvijo določene starosti 60 oziroma 55 let, 
uveljavil pravico do pokojnine, torej največ 55 let. Ko dopolni 
moški 60 oziroma ženska 55 let, se jim od tedaj dalje izplačuje 
pokojnina v znesku, ki jim pripada glede na dopolnjeno po- 
kojninsko dobo. 

b) Odmera starostne pokojnine 
Pri odmeri starostne pokojnine je novost izpeljava valoriza- 

cije osebnih dohodkov, ki jih je zavarovanec dosegel v prejš- 
njih letih zavarovanja, preračunanih na vrednost osebnih do- 
hodkov iz zadnjega leta dela. Pomeni naslednje:Starostna 
pokojnina se odmeri od pokojninske osnove v odstotku, ki je 
odvisen od dolžine dopolnjene pokojninske dobe. Pokojnin- 
ska osnova se izračuna na podlagi mesečnega povprečja 
osebnih dohodkov, ki jih je zavarovanec dosegel v katerihkoli 
zaporednih desetih letih zavarovanja, ki so zanj najugodnejša. 
Ker se osebni dohodki, ki se upoštevajo za izračun pokojnin- 
ske osnove uradno evidentirajo le od leta 1966 dalje, se za 
izračun pokojninske osnove vzamejo le osebni dohodki od 
vključno tega leta dalje. Zaradi medsebojne vrednostne pri- 
merljivosti osebnih dohodkov, doseženih v prejšnjih letih za- 
varovanja pa je le-te potrebno valorizirati, glede na gibanje 
povprečja osebnih dohodkov vseh zaposlenih na območju 
republik oziroma avtonomnih pokrajin. In valorizacija se 
opravi tako, da se osebni dohodki, ki jih je zavarovanec 
dosegel v prejšnjih letih zavarovanja, preračunajo na vrednost 
osebnih dohodkov iz zadnjega leta dela, kar je novost, ne pa 
predzadnjega leta obdobja desetih let, ki se vzame kot naju- 
godnejše, kot je to bilo doslej. 

Ta novost pa pomeni, da bi bila pri enakomernejšem giba- 
nju osebnih dohodkov pokojninska osnova približno enaka 
osebnemu dohodku iz zadnjega leta dela, pokojnina odmer- 
jena od tako določene pokojninske osnove pa približno enaka 
pokojnini odmerjeni od zneska povprečnega osebnega do- 
hodka, ki ga je zavarovanec prejel v zadnjem letu dela. 

Ta novost pa je še načelne narave. Njena uporaba je s 
posebno določbo v prehodnih določbah zakona odložena, 
pričetek uporabe bo določila Skupščina SFRJ v družbenem 
planu Jugoslavije za obdobje 1986-1990. Odložitev je bila 
sprejeta glede na družbenoekonomske razmere, ker rešitev 
terja znatno večja finančna sredstva za pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje. 

Do pričetka uporabe te določbe, ki je novost, se bo valoriza- 
cija osebnih dohodkov iz prejšnjega leta opravljala glede na 
povprečje osebnih dohodkov iz leta pred zadnjim letom dela. 

c) Ponovna odmera pokojnine 
Novost je pravica do ponovne odmere pokojnine ob upošte- 

vanju osebnega dohodka, ki gaje upokojenec dobil potem, ko 
je že užival pokojnino. To je pravica na podlagi minulega dela, 
njena uresničitev pa je vezana na predhodno ureditev osnov 
in meril za delitev osebnih dohodkov, doseženih na podlagi 
minujega dela v samoupravnih splošnih aktih organizacij 
združenega dela v skladu z določbami zakona o razširjeni 
reprodukciji in minulem delu. 

č) Najnižja in najvišja pokojnina 
Novost je zagotovitev pravice do najnižjega zneska sta- 

rostne pokojnine, zavarovancu, ki je izpolnil pogoje. Kateri 
pogoji morajo biti izpolnjeni, višina najnižje pokojnine in 
način uveljavljanja pa je prepuščen ureditvi v samoupravnem 
splošnem aktu v skladu z republiškim zakonom. V tem pri- 
meru gre za primerno zagotovitev materialne in socialne 
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varnosti vsem tistim zavarovancem, ki pridobijo pravico do 
starostne pokojnine. 

Tako kot doslej pa je predvidena tudi možnost limitiranja 
najvišje pokojnine, odločitev in rešitev pa je prepuščena repu- 
bliškim zakonom oziroma samoupravnemu splošnemu aktu 
skupnosti. 

2. Pravice na podlagi invalidnosti 

Na področju invalidskega varstva so sprejete pomembne 
sistemske novosti, ki predstavljajo uskladitev tega področja z 
zakonom o združenem delu. Temeljni cilj nove ureditve je 
preprečevanje invalidizacije ter zmanjševanje števila invalid- 
skega upokojevanja z večjim vklučevanjem delovnih invalidov 
v združeno delo in s tem v normalno življenjsko in delovno 
okolje. 

Ureditev temelji na izhodišču, da se varstvo delovnih invali- 
dov izvaja tam, kjer invalidizacija nastaja. S takim načinom je 
dosledneje realizirano načelo, da je invalidsko zavarovanje 
sestavni del sistema združenega dela. 

V zakonu je predvidena pravica do razporeditve na druga 
ustrezna dela in naloge v primerih spremenjene delovne 
zmožnosti in neposredne nevarnosti za invalidnost. Ker v 
obeh navedenih primerih pri delavcu še ni invalidnosti, pred- 
stavlja razporejanje delavcev pomemben ukrep za zagotavlja- 
nje boljše prevencije invalidnosti. 

Novost je nova definicija invalidnosti. Ocena delovne zmož- 
nosti ni več vezana zgolj na dela in naloge, ki jih je zavarova- 
nec opravljal v času nastanka invalidnosti, temveč se le ta 
ocenjuje na vsa dela in naloge v temeljni organizaciji združe- 
nega dela, na katera je delavec lahko razporejen v okviru 
svoje strokovne izobrazbe oziroma z delom pridobljene de- 
lovne zmožnosti. 

V zakonu je opredeljena tudi definicija zmanjšane delovne 
zmožnosti, preostale delovne zmožnosti'in izguba delovne 
zmožnosti. 

Na podlagi določil zakona o združenem delu o zagotavlja- 
nju pravic delovnih invalidov v organizacijah združenega 
dela, novi zakon določa, da ima zavarovanec s preostalo 
delovno zmožnostjo pravico dela z delovnim časom, ki 
ustreza tej zmožnosti, pravico do razporeditve na druga 
ustrezna dela in naloge, pravico do ustrezne zaposlitve, prek- 
valifikacije ali dokvalifikacije, če je potrebna kot tudi pravico 
do ustreznih denarnih nadomestil. Te pravice zavarovanec 
uveljavlja v temeljni ali drugi organizaciji združenega dela 
oziroma delovni skupnosti, v kateri je delal v času nastanka 
invalidnosti pod pogoji in na način, kot to določa samo- 
upravni šplošni akt organizacije združenega dela. Zaradi te- 
žav, ki bi lahko nastale v zvezi z uresničevanjem pravic, če 
organizacije iz objektivnih razlogov le-teh ne bodo mogle 
zagotoviti, je predvideno tudi v bodoče uresničevanje pravic v 
skupnosti na temelju širše solidarnosti. Podrobnejša določi- 
tev okoliščin, primerov ter načina uveljavljanja pravic v skup- 
nosti je prepuščena republiški zakonski in samoupravni regu- 
lativi. 

Poleg navedenega skupnost zagotavlja pravice na podlagi 
preostale delovne zmožnosti tudi osebam, ki v času uveljav- 
ljanja pravic niso v delovnem razmerju. 

Pri pogojih za pridobitev invalidske pokojnine, če je vzrok 
invalidnosti bolezen ali poškodba izven dela, je opuščena 
gostota zavarovalne dobe. 

3. Družinska pokojnina 
V novem zveznem zakonu so na tem področju sprejete 

naslednje novosti: 
- Razširjen je krog zavarovanih družinskih članov, ki lahko 

pridobijo pravico do družinske pokojnine, tudi na otroke brez 
staršev, ki jih je zavarovanec preživljal; 

- Pri splošnih pogojih za pridobitev pravice do družinske 
pokojnine je opuščena gostota zavarovalne dobe; 

- Ureditev posebnih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni na 
strani zavarovanih družinskih članov, za pridobitev družinske 
pokojnine je v celoti prepuščena republiški zakonski in samo- 
upravni ureditvi; 

- Določen je najnižji nivo družinske pokojnine v višini 40% 

pokojninske osnove umrlega zavarovanca, če pokojnino uži- 
vajo trije ali več družinskih članov. 

4. Denarno nadomestilo za telesno okvaro 
V določbah zakona, ki urejajo denarno nadomestilo za 

telesno okvaro je nova rešitev, da seznam telesnih okvar 
določa skupnost s samoupravnim splošnim aktom po predho- 
dnem mnenju strokovnih in znanstvenih organizacij. S samo- 
upravnim sporazumom pa lahko skupnosti določijo enoten 
seznam telesnih okvar na teritoriju Jugoslavije. 

IV. PRIDOBITEV IN UVELJAVLJANJE PRAVIC 
BORCEV NARODNOOSVOBODILNE VOJNE 

Tako kot doslej tudi novi zvezni zakon ureja enotno in 
celovito pravico borcev NOV. 

Pogoji za priznanje pravice do starostne pokojnine borcev 
NOV pred 9. 9. 1943 oziroma 13. 10. 1943 so nespremenjeni. 
Nova je rešitev, da se borec NOV lahko opredeli, da uveljavi 
pravico do starostne pokojnine po splošnih pogojih s tem, da 
se mu obdobja posebne dobe ne računajo v pokojninsko 
dobo. Doslej je bila dana le možnost, da se je borec NOV 
lahko opredelil za enojno vštevanje te dobe. Omenjena uredi- 
tev pa ima pravne posledice na delovno-pravnem področju. 
Borcu NOV je s tem dana možnost, da dela tudi po dopolnitvi 
polne pokojninske dobe, v katero se všteva posebna doba v 
dvojnem trajanju toliko časa, da dopolni pogoje za polno 
osebno pokojnino z enojnim ali brez vštevanja posebne dobe. 

V skladu s splošnimi načeli, da se pokojnina odmerja od 
mesečnega povprečja osebnih dohodkov katerih koli najugo- 
dnejših desetih let zavarovanja, je tudi za borce NOV predvi- 
deno katerokoli petletno najugodnejše povprečje. Doslej seje 
pokojninska osnova izračunavala od povprečja osebnih do- 
hodkov v zadnjih petih letih zavarovanja. 

V. POKOJNINSKA DOBA 

1. Zavarovalna doba, ki se šteje v dejanskem 
trajanju 

V novem zakonu je urejeno štetje pokojninske dobe od 1.1. 
1973 naprej. Za obdobja, dopolnjena do 31. 12. 1972 pa se 
tudi v bodoče uporabljajo predpisi, ki so veljali do 31. 12. 
1972. 
Novosti so naslednje: 

- Ker je zagotovljeno obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje delavcem, ki so v delovnem razmerju ne glede na 
dolžino delovnega časa se tudi ta obdobja vštevajo v zavaro- 
valno dobo. Odpravljen je dosedanji pogoj - najmanj polovico 
polnega delovnega časa tako, da se v zavarovalno dobo šteje 
čas delovnega razmerja, ne glede na njegovo dolžino. 

- Razširjen je krog oseb, katerim se v zavarovalno dobo 
všteva čas prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije tudi na 
obolele za paraplegijo, cerebralno in otroško paralizo. 

- Določeno je, da se v zavarovalno dobo všteva čas, ko je 
bila oseba zavarovanec pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja kot združeni ali individualni kmet. 

2. Zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem 
Tako kot doslej veljavni, tudi novi zvezni zakon določa le 

temeljna načela in temeljne pogoje štetja zavarovalne dobe s 
povečanjem na težkih in zdravju škodljivih delih oziroma 
nalogah in na delih, kjer delavci po določenih letih starosti ne 
morejo več uspešno opravljati svoje poklicne dejavnosti. Po- 
membnejša novost, poleg opredelitve, da se zavarovalna 
doba s povečanjem šteje tudi zavarovancem, obolelim za 
paraplegijo, cerebralno in otroško paralizo, je določilo, da so 
vsa dela in naloge, na katerih se zavarovalna doba šteje s 
povečanjm podvržena reviziji. 

VI. UVELJAVLJANJE IN UŽIVANJE PRAVIC 
Na področju uveljavljanja in uživanja pravic so novosti zlasti 

naslednje: 
Določeno je načelo, da se pravice iz pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja uveljavljajo v skupnosti, v kateri je 
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bil delavec nazadnje zavarovan. Novost pa je izjema, da lahko 
zavarovanec po lastni odločitvi uveljavlja pravico tudi v skup- 
nosti, v kateri je dopolnil pretežni del zavarovalne dobe. 
Pravice za primer invalidnosti in smrti, ki sta posledica po- 
škodbe pri delu ali poklicne bolezni se uveljavljajo v skupno- 
sti, v kateri je bil delavec zavarovan v času nastanka po- 
škodbe, bolezni ali smrti. 

Tudi novi zakon vsebuje le nekaj najnujnejših določb o 
postopku za uveljavljanje pravic. V zvezi z novo ureditvijo 
invalidskega varstva in prenosom varstva v primerih preostale 
delovne zmožnosti v organizacije združenega dela je dolo- 
čeno, da zavarovanec te pravice uveljavlja v organizaciji zdru- 
ženega dela, kjer mu je zagotovljeno tudi varstvo pravic. 
Pravice uveljavlja pod pogoji in na način, določenimi v samo- 
upravnem splošnem aktu organizacije. 

Pomembna je tudi ureditev obnove postopka za ugotavlja- 
nje posebne dobe v NOV. V postopku reševanja takih zahtev, 
vloženih po 1. 1. 1983 se bodo uporabljale določbe zakona o 
splošnem upravnem postopku in s tem petletni zastaralni rok. 

Za zagotovitev učinkovitega uveljavljanja pravic je izrecno 
opredeljena dolžnost skupnosti, da zavarovancu in uživalcu 
pravic nudi ustrezno strokovno pomoč. 

Na novo je urejen način izplačevanja pokojnin. Drugače kot 

OPOMBE: 

doslej je določeno, da se pokojnine in druge denarne dajatve 
odmerjajo v mesečnih zneskih in izplačujejo za nazaj. 

Spremenjen je način poračunavanja medsebojnih obvezno- 
sti med skupnostmi, kadar je zavarovanec dopolnil pokojnin- 
sko dobo na območju dveh ali več skupnosti. Dosedanja 
ureditev, ki je predvidevala proračun obveznosti med skup- 
nostmi za celotno obdobje in torej tudi obdobja pokojninske 
dobe, dopolnjena do 31. 12. 1972, če samoupravni sporazum 
med skupnostmi ne določa drugače, v praksi ni zaživela. 
Medsebojne obveznosti med skupnostmi niso bile realizirane. 

Novi zakon določa, da v primerih, ko je pokojninska doba 
dopolnjena na območju dveh ali več skupnosti, uredijo te 
skupnosti s samoupravnim sporazumom vprašanja povračila 
dela pokojnine tisti skupnosti, ki je pravico priznala. Dokler 
omenjeni sporazumi ne bodo sprejeti, je v zakonu določena 
obveznost poračuna samo za pokojninsko dobo, dopolnjeno 
po 31. 12. 1962. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
V prehodnih in končnih določbah so urejena vprašanja, 

pomembna za uporabo novega zakona za zatečene uživalce 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter vsa 
druga vprašanja, v zvezi z uveljavitvijo in uporabo zakona. 

- 

priloga poročevalca 
37 



SKUPNOST POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V SR 
SLOVENIJI 
STROKOVNA SLUŽBA    

KVANTIFIKACIJA NOVIH REŠITEV 

v osnutku zakona o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju 

Kvantifikacija novosti v osnutku zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju temelji deloma na podatkih obstoje- 
čega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki 
ga urejajo še sedaj veljavni predpisi, v večjem delu pa na 
ocenah in predpostavkah, še zlasti povsod tam, kjer za ovre- 
dnotenje bodočih pravic in gibanj ni na voljo ustreznih podat- 
kov. Ker večji del tega gradiva izhaja iz ocen in predpostavk, 
je lahko ta kvantifikacija zgolj pripomoček za razpravo o 
novih rešitvah, ki le z določeno mero verjetnosti osvetljuje 
nekatera odprta vprašanja. 

V vseh primerih, ko ne gre za ocene in predpostavke, so bili 
uporabljeni podatki skupnosti pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v SR Sloveniji (SPIZ), Skupnosti starostnega za- 
varovanja kmetov v SR Sloveniji (SSZK), nekateri podatki 
Zavoda SR Slovenije za statistiko, Republiške uprave za druž- 
bene prihodke in Republiškega sekretariata za ljudsko 
obrambo. Pri izračunih so upoštevani številčni in vrednostni 
podatki iz leta 1981, ker podatki za leto 1982 še niso v celoti 
znani. Rezultati kvantifikacije so prikazani ločeno za finančne 
učinke vključitve kmetov v pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje ter posebej za druge rešitve, ki pomenijo širitev pravic. 

1. VKLJUČITEV KMETOV V ENOTEN SISTEM 
POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 
ZAVAROVANJA 

' V Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji 
je bilo leta 1981 vključenih 65.276 kmetov - zavezancev pri- 
spevka za starostno zavarovanje kmetov, pokojnino pa je 
prejemalo poprečno 41.233 kmetov, ki so bili kljub upokojitvi 
še vedno zavezanci za prispevek. Hkrati pa je bilo v SPIZ že 
zavarovanih 2839 in upokojenih 3007 združenih kmetov. 

Podatki o starostni strukturi kmetov so na voljo le za dose- 
danje zavezance plačevanja prispevkov za starostno zavaro- 
vanje kmetov. Za natančno kvantifikacijo vključitve kmetov v 
enoten sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja pa 
bi bili potrebni podatki o starostni strukturi (15 do 60 let, nad 
60 do 65 let, nad 65 let) celotnega aktivnega kmečkega prebi- 
valstva, ločeni na združene in druge kmete ter njihove družin- 
ske člane. Ker pa je bil na voljo samo podatek zadnjega 
popisa prebivalstva o skupnem številu aktivnega kmečkega 
prebivalstva, po katerem je v SR Sloveniji 117.231 aktivnih 
kmetov, so ostali potrebni podatki ob določenih predpostav- 
kah le grobo ocenjeni. Tudi naknadno posredovani podatki 
Zavoda SR Slovenije za statistiko o starostni strukturi aktiv- 
nega kmečkega prebivalstva so težko uporabljivi, ker ne omo- 
gočajo delitve na združene in druge kmete ter člane njihovih 
gospodarstev. 

Zaradi tega obstaja možnost, da se bo v pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje vključilo lahko tudi nekoliko večje 
število aktivnih kmetov, kot je bilo upoštevano pri tej kvantifi- 
kaciji, kar pomeni povečanje prihodkov SPIZ, delno pa tudi 
odhodkov na podlagi uveljavljanja pravic iz tega zavarovanja. 

Povečanje prihodkov skupnosti v prvem letu 
izvajanja zakona 

a) Zaradi vključitve približno 49.620 novih zavarovancev - 
kmetov v enoten sistem pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja, od tega 30.190 združenih in 19.430 drugih kmetov, bi 
se z njihovimi prispevki zvišali prihodki SPIZ za 281,0 mio din 
v prvem letu izvajanja zakona ob predpostavki, da bodo pri- 

spevek plačevali od najnižje zavarovalne osnove (polovice 
zneska zajamčene pokojninske osnove). 

b) Zaradi novopredlaganega vira prihodkov - prispevkov 
lastnikov kmetijskih zemljišč, ki niso zavarovanci na podlagi 
12. in 13. člena, bi se prihodki skupnosti v prvem letu izvajanja 
zakona povečali za 156,0 mio din ob predpostavki, da bi 
zavezanci plačevali prispevek po 20% stopnji od katastrskega 
dohodka negozdnih površin. 

c) Povečanja prihodkov skupnosti zaradi spremembe na- 
membnosti kmetijskega zemljišča v skladu s 3. odstavkom 
124. člena ni mogoče oceniti, ker ni možno predvideti niti 
števila primerov niti katastrskega dohodka prenešenih kmetij- 
skih zemljišč. 

Povečanje odhodkov skupnosti v prvem letu 
izvajanja zakona 

Z uvedbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja kme- 
tov bi bila združenim in drugim kmetom zagotovljena pravica 
do starostne, invalidske in družinske pokojnine. Združenim 
kmetom, ki bodo plačevali prispevek najmanj od zavarovalne 
osnove v višini zajamčene pokojnine, povečane za 17,65%, pa 
bi bile poleg pravice do invalidske pokojnine in denarnega 
nadomestila za telesno okvaro (invalidnina) zagotovljene tudi 
pravice na podlagi preostale delovne zmožnosti (prekvalifika- 
cija, ustrezna denarna nadomestila). 

a) Skupni odhodki dosedanjih uživalcev pokojnin skupnosti 
starostnega zavarovanja kmetov za pokojnine in varstveni 
dodatek kmetov-borcev NOV bi v prvem letu izvajanja zakona 
znašali 1.065,0 mio din. 

Ob nadaljnjem trendu upadanja števila sedanjih uživalcev 
kmečkih pokojnin in predpostavki, da bodo prvi zavarovanci v 
SPIZ uveljavili pravico do starostne pokojnine šele s 1. 1. 
1987, ko bodo izpolnili minimalne pogoje za pridobitev pokoj- 
nine, tudi v naslednjih letih ni pričakovati povečanih odhod- 
kov za starostne pokojnine kmetov. 

b) Upoštevaje stopnjo invalidnosti s področja opravljanja 
kmetijske dejavnosti v družbenem sektorju bi bilo v prvem 
letu izvajanja zavarovanja okoli 770 primerov invalidskih upo- 
kojitev. 

Odhodki skupnosti za invalidske pokojnine bi v prvem letu 
izvajanja zakona znašali 17,0 mio din in za invalidnine združe- 
nih kmetov 1,0 mio din, skupaj torej 18,0 mio din. Poudariti pa 
je treba, da se bodo v naslednjih letih ti odhodki še zviševali 
zaradi uveljavljanja pravic novih upravičencev. 

c) Potrebnih sredstev za družinske pokojnine ni možno 
oceniti, ker se ne da ugotoviti izpolnjevanja pogojev na strani 
zavarovanih družinskih članov. 

Iz te kvantifikacije sledi, da se bodo prihodki skupnosti s 
plačili prispevkov kmetov - zavarovancev in s posebnim pri- 
spevkom vseh drugih lastnikov kmetijskih zemljišč v prvem 
letu izvajanja zakona skupno povečali za 437,0 mio din. To 
predstavlja 2,1% doseženih prihodkov SPIZ v I. 1981. Ti pri- 
hodki pa bi bili za 47,1% večji od vplačanih prispevkov kme- 
tov - zavezancev starostnega zavarovanja kmetov v letu 1981. 

Ker s temi prihodki ne bi mogli kriti odhodkov SPIZ za 
uveljavljanje pravic kmetov, ki bi v prvem letu izvajanja za- 
kona po ocenah znašali 1.083,0 mio din, bo še nadalje po- 
trebna solidarnostna udeležba združenega dela. Glede tega 
velja poudariti, da skladno z veljavnim zakonom o starostnem 
zavarovanju kmetov in samoupravnim sporazumom o teme- 
ljih plana SSZK za obdobje 1981-1985 delavci solidarnostno 
prispevajo 70%, kmetje-zavezanci pa 30% potrebnih sredstev 
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za starostno zavarovanje kmetov. S prenosom obveznosti 
kritja sredstev iz proračuna republike na združeno delo v 
letošnjem letu pa se je to razmerje spremenilo in znaša 73% : 
27*%). 

Višina solidarnostno združenih sredstev v prvem letu izva- 
janja zakona, prikazana kot razlika med skupnimi odhodki ter 
prispevki kmetov-zavarovancev in prispevki lastnikov zem- 
ljišč, bi bila naslednja: 
  struktura (%) 
potrebna ocenjena sred- 1.083,0 mio din 100 0 
stva 
prispevki kmetov 281,0 mio dn 26 0 
prispevki lastnikov zemljišč 156,0 mio din 14,00 
solidarnostna udeležba ~ 646,0 mio din 6O0 

2. DRUGE NOVOPREDLAGANE REŠITVE KI 
POMENIJO ŠIRITEV PRAVIC 

Obvezno zavarovanje vrhunskih športnikov 
(11. člen) 

Po podatkih Telesnokulturne skupnosti Slovenije bi se v 
prvem letu veljavnosti zakona vključilo v obvezno zavarovanje 
po tem členu približno 100 vrhunskih športnikov, kar pomeni 
manjšo širitev kroga zavarovancev in s tem povečanje pri- 
hodkov skupnosti za vplačane prispevke vrhunskih športni- 
kov za PIZ v višini 1,1 mio din. Pri izračunu, je kot osnova 
upoštevana zajamčena pokojnina, zvišana za 17,65%, nato pa 
preračunana na bruto zavarovalno osnovo. Vpliva na pove- 
čane odhodke skupnosti pa ni mogoče opredeliti (invalidska 
družinska pokojnina). 

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje za 
primer brezposelnosti 15. člen) 

Po variantnem predlogu 15. člena osnutka zakona je oseba, 
ki prejema denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, 
zavarovana za čas prejemanja takega nadomestila. Po podat- 
kih Zveze skupnosti za zaposlovanje je ob koncu leta 1981 
prejemalo denarno nadomestilo 1133 brezposelnih delavcev v 
poprečnem trajanju 4-6 mesecev, ki so prejeli okoli 52 6 mio 
din nadomestil. 

Ta določba pomeni širitev pravic zavarovancev. Prispevke 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa je dolžna porav- 
nati pristojna skupnost za zaposlovanje. Le-ta bi morala v 
prvem letu uveljavitve zakona poravnati skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja za okoli 8,6 mio din pri- 
spevkov. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje za primer 
brezposelnosti bi le v manjšem obsegu zviševalo zavarovalno 
dobo. 

Predčasna pokojnina (26. člen) 
S tem členom je ponovno vpeljana možnost pridobitve 

pravice do predčasne pokojnine. 
Poleg pogojev (starosti in pokojninske dobe), ki jih morajo 

izpolniti potencialni uživalci predčasne pokojnine, velja upo- 
števati, da bo dejansko uveljavilo to pravico le določeno 
število zavarovancev. Na njihovo odločitev bo vplivalo tudi 
več drugih dejavnikov, med katerimi bo verjetno prevladoval 
njihov gmotni položaj v sedanjih zaostrenih gospdarskih raz- 
merah. Pri oceni števila uživalcev te pravice so kljub navede- 
nim zadržkom upoštevane nekatere zakonitosti predčasneaa 
upokojevanja v letih 1965 do 1973, ko je bil ta institut uveljav- 
ljen v sistemu PIZ. 

Izračuni temelje na predpostavki, da bi v prvem letu uvelja- 
vitve zakona predčasno pokojnino uveljavilo okoli 1000 upra- 
vičenčev, kar bi predstavljalo okoli 12% vseh zavarovancev , 
ki so se v I. 1981 starostno upokojili. Poprečni odstotek za 
odmero pokojnine bi znašal tako za moške kot ženske 77% 
(zaradi 4 let manjkajoče pokojninske dobe), poleg tega pa bi 
se odmerjena pokojnina v času do izpolnitve 60 oz. 55 let 
starosti zmanjševala še za dodatni odstotek, ki bi znašal 
poprečno 6% (1,5x4 leta). 

Z uvedbo te pravice bi se v prvem letu izvajanja zavarovanja 

odhodki skupnosti povečali za 96,1 mio din (0,4% odhodkov 
SPIZ I. 1981). Upoštevati velja, da bi bil prirast števila užival- 
cev predčasne pokojnine največji v prvem letu izvajanja za- 
kona, v naslednjih letih pa bi bilo teh primerov manj. Pri tem 
pa je potrebno omeniti, da se bo z uveljavitvijo te pravice 
predvidoma nekoliko zmanjšalo invalidsko upokojevanje. 

Poleg tega bi se odhodki skupnosti v prvem letu povečali 
še za dodatnih 20,8 mio din (0,1% odhodkov I. 1981) zaradi 
opustitve zmanjšanja pokojnine okoli 4600 uživalcev predča- 
sne pokojnine, ki so to pravico pridobili po prejšnjih predpisih 
in so že pred leti izpolnili predpisani pogoj glede starosti. 
Pokojnina se jim ne bi več zmanjševala za dodatni odstotek 
(1,33%). 

Varstveni dodatek oseb, ki so pred upokojitvijo 
opravljale samostojno poklicno dejavnost (III. 
poglavje) 

Pravico do varstvenega dodatka naj bi pridobilo okoli 1365 
oseb, ki so pred upokojitvijo opravljale samostojno poklicno 
dejavnost in doslej niso imele pravice do varstvenega do- 
datka. Ta širitev pravic bi predstavljala v prvem letu izvajanja 
zakona povečanje odhodkov skupnosti za 21,4 mio din 
(0,1%) odhodkov SPIZ leta 1981. 

Priznanje pravice do družinske pokojnine 
izvenzakonskemu tovarišu (VII. poglavje) 

Podatki o številu oseb, ki bi kot izvenzakonski tovariši 
izpolnjevali pogoje za pridobitev pravice do družinske pokoj- 
nine, ni na voljo. Za ilustracijo je opravljen izračun odhodkov 
za 100 oseb, po katerem bi znašali letni odhodki 7,9 mio din 
(0,03% odhodkov SPIZ leta 1981). 

Čas vštevanja služenja vojaškega roka nad 24 
mesecev v zavarovalno dobo (118. člen) 

Po podatkih Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo, 
zbranih v 53 občinah, je vojaški rok, daljši od 24 mesecev! 
služilo okoli 41.000 oseb. V tem številu pa so vključene tudi 
osebe, ki so služile vojaški rok v korpusu narodne obrambe 
Jugoslavije; od teh je po ocenah približno polovica že uvelja- 
vila vštevanje vojaškega roka v zavarovalno dobo. Po grobih 
ocenah bi imelo okoli 26.000 oseb možnost uveljaviti všteva- 
nje dobe služenja vojaškega roka nad 24 mesecev v zavaro- 
valno dobo, ki bi znašala poprečno eno leto. Od tega števila bi 
v prvem letu uveljavilo to pravico okoli 4000 zavarovancev. 

Upoštevaje ta podatek in poprečno starostno pokojnino 
moških v I. 1981, bi predlagana rešitev predstavljala 9,5 mio 

?98l')Otr0bnih f'nančnih sredstev (0.04 % odhodkov SPIZ I. 
Za uresničevanje nekaterih drugih novopredlaganih pravic, 

ki niso ovrednotene, bi bila potrebna le manjša dodatna 
finančna sredstva. Glede na načela, določena v osnutku za- 
kona, bi se večina teh odhodkov krila s predhodnim plačilom 
prispevkov zavarovancev. Ker ni bilo mogoče oceniti števila 
nastopa zavarovanih primerov za udeležence usmerjenega 
izobraževanja ter učence in študente (17. člen), zavarovanje 
trenerjev in organizatorjev (18. člen), dokup let (113. in 114 
člen), tudi ni bilo možno oceniti teh odhodkov. Pripomniti pa 
velja, da se je pravic, ki zadevajo možnost dokupa let zavaro- 
valne dobe, že v dosedanji praksi posluževalo manjše število 
upravičenčev zaradi visokih obveznosti iz naslova plačila cri- 
spevkov. 

3. SKLEPNA UGOTOVITEV 
Iz kvantifikacije novopredlaganih rešitev izvajanja zavaro- 

vanja sledi: 
1. Vključitev kmetov v pokojninsko in invalidsko zavarova- 

nje bi v prvem letu izvajanja zakona povečala odhodke skup- 
23 2ko1' 108?'°.mio din (4,73% odhodkov SPIZ leta 1981), medtem ko bi prispevki kmetov zavarovancev in lastni- 

kov zemljišč zvišali prihodke skupnosti za 437,0 mio din 
(2,10% prihodkov SPIZ leta 1981), razliko v višini 646,0 mio 
din (3,11% prihodkov SPIZ leta 1981) pa bi solidarnostno 
prispevali delavci in drugi delovni ljudje 
- !a v/<''u^'tev kmetov bi v prvem letu izvajanja zakona pove- čala obremenitev združenega dela, če ne upoštevamo novega 

priloga poročevalca 
39 



vira sredstev - prispevka lastnikov zemljišč, tako da bi v 
strukturi potrebnih sredstev znašala solidarnostna udeležba 
delavcev 74%. Upoštevaje prispevke lastnikov kmetijskih 
zemljišč, ki naj bi bili v strukturi potrebnih sredstev udeleženi 
s 14%, pa bi se solidarnost združenega dela znižala na okoli 
60%. Če pa upoštevamo, da med odhodki niso zajete vse 
pravice, ki jih bodo zavarovanci lahko uveljavili in jih ni bilo 
možno kvantificirati (predvsem družinske pokojnine in na- 
domstila na podlagi preostale delovne zmožnosti), pa se oce- 
njuje, da bi znašal delež solidarnostno združenih sredstev 
približno toliko kot doslej. Pri tem pa velja opozoriti, da sfe 
tudi v prvem letu izvajanja zakona absolutna obremenitev 
združenega dela ne bo bistveno povečala, povečevala pa se 
bo v kasnejših letih izvajanja zakona. 

2. Iz kvantifikacije drugih novopredlaganih rešitev izhaja, da 

bi se v prvem letu izvajanja zakona povečali skupni prihodki 
za 9,7 mio din (0,05% prihodkov SPIZ leta 1981), skupni 
odhodki skupnosti pa za 155,7 mio din (0,67% odhodkov SPIZ 
leta 1981). Tako prihodki kot odhodki skupnosti pa bodo po 
oceni še nekoliko višji zaradi uveljavljanja pravic, ki jih ni bilo 
možno ovrednotiti. 

3. Ob koncu pa je treba poudariti, da v kvantifikaciji niso 
zajeta potrebna dodatna sredstva za rešitve, opredeljene v 
prehodnih določbah osnutka zakona, ker le-te še niso do- 
končno oblikovane. 

Pri tem je potrebno še opozoriti, da se podatki nanašajo le 
na prvo leto izvajanja zakona in da bodo prihodki, še bolj pa 
odhodki sorazmerno hitreje naraščali, upoštevaje postopno 
uveljavljanje pravic novih zavarovancev-kmetov na podJagi 
izpolnjevanja minimalnih pogojev pokojninske oz. zavaro- 
valne dobe. 

Razred 

I. 
II. 
III* 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX.* 

Zavarovalna 
osnova 

4.375,14 
6.862,71 
9.150,28 

11.437,85 
13.725,42 
18.300,56 
22.875,70 
27.450,84 
32.025,98 

Mesečni 
znesek prispevka 

Znesek pokojnine 

za 15 let pokojninske dobe 
zavarovanec zavarovanka 

909,08 
1.363,62 
1.818,16 
2.272,53 
2.727,24 
3.636,32 
4.545,40 
5.454,48 
6.363,56 

1.601,29 
2.401,95 
3.202,60 
4.003,25 
4.803,89 
6.405,20 
8.006,50 
9.607,79 

11.209,09 

1.830,06 
2.745,08 
3.660,11 
4.575,14 
5.490,17 
7.320,22 
9.150,28 

10.980,34 
12.810,39 

za 20 let pokojninske dobe 
zavarovanec 

2.058,81 
3.088,22 
4.117,62 
5.147,03 
6.176,44 
8.235,25 

10.294,07 
12.352,88 
14.411,69 

zavarovanka 
2.516,32 
3.774,49 
5.032,65 
6.290,82 
7.548,98 

10.065,31 
12.587,64 
15.097,96 
17.614,29 

X. * 
XI. 
XII. 

36.601,12 
41.176,26 
45.751,14 

7.273,14 
3.181,72 
9.090,75 

12.810,39 
14.411,69 
16.012,90 

14.640.45 
16.470,50 
18.300.46 

16.470,50 
18.529,32 
20.588,01 

20.130,62 
22.646,94 
25.163,13 

* Zavarovalne osnove pod črto so dodane kot informativni prikaz 
* Zavarovalna osnova 9.150,28 je zajamčena pokojninska osnova za združene kmete, če želijo imeti enake pravice kot delavci v 

združenem delu (12. člen) 

, Razred 

I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 

Zavarovalna Mesečni 
osnova znesek 

prispevka- 

za 15 let pokojninske dobe 

Znesek pokojnine 
za 20 let pokojninske dobe 

4.375,14 
6.862,71 
9.150,28 

11.437,85 
13.725,42 
18.300,56 
22.875,70 
27.450,84 
36.601,12 
45.751,14 

zavarovanec 
909,08 

1.363,62 
1.818,16 
2.272,53 
2.727,24 
3.636,32 
4.545,40 
5.454,48 
7.273,14 
9.090,75 

1.601,29 
2.401,95 
3.202,60 
4.003,25 
4.803,89 
6.405,20 
8.006,50 
9.607,79 

12.810,39 
16.012,90 

zavarovanka 
1.830,06 
2.745,08 
3.660,11 
4.575,14 
5.490,17 
7.320,22 
9.150,28 

10.980,34 
14.640.45 
18.300.46 

zavarovanec 
2.038,81 
3.088,22 
4.117,62 
5.147,03 
6.176,44 
8.235,25 

10.294,07 
12.352,88 
16.470,50 
20.588,01 

zavarovanka 
2.516,32 
3.774,49 
5.032,65 
6.290,82 
7.548,98 

10.065,31 
12.587,64 
15.097,96 
20.130,62 
25.163,13 

V tem gradivu pa ni prikazano povečanje odhodkov, ki izhajajo iz rešitev 
zveznega zakona. Gre predvsem za tekoče usklajevanje pokojnin in ukinitev 

pogoja gostote zavarovalne dobe za pridobitev pravice do starostne in invalid- 
ske pokojnine, kar bo povečalo letne odhodke skupnosti za okoli 19,6%. 

OBRAZLOŽITEV 

Prikazane zavarovalne osnove za zavarovance-kmete so 
izračunane na podlagi izhodišč določenih v osnutku zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju: 

- 50% zajamčene pokojninske osnove za individualne 
kmete (čl. 17. osnutka) oz. 

- zajamčena pokojninska osnova za združene kmete, če 
ž'elijo imeti enake pravice kot delavci v združenem delu (čl. 12. 
osnutka). 

Zajamčena pokojninska osnova je zajamčena pokojnina, ki 
naj bi po predvidevanjih za leto 1983 znašala 7.777,50 din na 
mesec, povečane za 17,65%, tako da znaša 9.150,28 din na 
mesec. Samo tako določena zajamčena pokojninska osnova 

lahko pri polni pokojninski dobi da zajamčeno pokojnino. 
Nato zavarovalna osnova mora biti vsaj enaka zajamčeni 
pokojninski osnovi, če hočemo, da bo valorizirano 10-letno 
poprečje neto zavarovalnih osnov dalo cca zajamčeno pokoj- 
ninsko osnovo in s tem tudi zajamčeno pokojnino. 

V tabeli prikazane zavarovalne osnove so izračunane tako, 
da je zavarovalna osnova I. razreda, v osnutku zakona dolo- 
čena najnižja zavarovalna osnova (50% zajamčene pokojnin- 
ske osnove). Nadaljnje zavarovalne osnove do V. razreda 
rastejo za 1/4 zneska zajamčene pokojninske osnove, od V. 
razreda dalje pa zavarovalne osnove rastejo za 1/2 vrednosti 
zajamčene pokojninske osnove. Zavarovalna osnova III. raz- 
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reda pa je najnižja osnova za združene kmete, če želijo imeti 
isti obseg pravic kot delavci v združenem delu. 

V varianti tabele prikazujemo zavarovalne osnove razpore- 
jene takole: 

- zavarovalne osnove v razredih od i. do V. rastejo z vre- 
dnostjo 1/4 vrednost zajamčene pokojninske osnove; 

- zavarovalne osnove od razreda V. do razreda VIII. rastejo 
z vrednostjo 50% zajamčene pokojninske osnove; 

- zavarovalne osnove od razreda VIII. do X. pa rastejo z 
vrednostjo zajamčene pokojninske osnove; 

- zavarovalna osnova III. razreda je zajamčena pokojninska 
osnova za združene kmete. 

Vse obremenitve so prikazane po neto prispevni stopnji 
zato, ker so zavarovalne osnove določene v neto znesku in 
predstavljajo neto pokojninsko osnovo. Neto prispevna stop- 
nja je 19,87%. Izračunana je na podlagi bruto prispevnih 

stopenj objavljenih v Uradnem iistu SRS štev. 54/32 in je 
rezultat povečanja bruto prispevnih stopenj za leto 1983. 

V tabelah prikazujemo tudi, kakšni bi bili približno mesečni 
zneski pokojnin za posamezno zavarovalno osnovo. Pri tem je 
treba poudariti, da bo pri določenih zavarovalnih osnovah 
dala šele zavarovalna osnova III. razreda zajamčeno pokoj- 
nino. Pri polni pokojninski dobi pa da zavarovalna osnova I. 
razreda le polovico zajamčene pokojnine. Gibanje zneskov 
pokojnin kaže, da zavarovalna osnova III. razreda pri 15-tih 
letih zavarovalne dobe daje cca takšno pokojnino, kot znaša 
starostna pokojnina kmetov v letu 1983 (3.580 din). Pri 20- 
letih pokojninske dobe dobimo znesek pokojnine, ki približno 
ustreza starostni pokojnini, odmerjeni od zavarovalne osnove 
II. razreda. Znesek pokojnine od zavarovalne osnove I. raz- 
reda pa bi pri polni pokojninski dobi znašal 3.893,37 din, kar 
je le nekoliko več kot znaša starostna pokojnina. 

OPOMBE: 

priloga poročevalca 41 



SKUPŠČINA SKUPNOSTI POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V SR 
SLOVENIJI 
Komisija za sistem in organizacijo skupnosti 

OKVIRNE ZASNOVE 

novega statuta Skupnosti pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja v SR Sloveniji     

Navedeno gradivo ponuja le nekatere okvirne zasnove no- 
vega statuta skupnosti pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja, predvsem tiste, ki so pomembne za to, da občan lahko 
dobi ustrezno predstavo o tem samoupravnem splošnem aktu 
skupnosti. V gradivu se ne izpostavljajo novosti, saj so te 
dovolj poudarjene v kratkem prikazu novosti novega zvez- 
nega zakona, medtem ko so tistje, ki jih prinaša republiški 
zakon tako detaljno pojasnjene v obrazložitvi samega zakona. 
Bistvene spremembe v statutu skupnosti niti niso potrebne, 
saj je sedaj veljavno besedilo, ki ga je skupščina skupnosti 
sprejela v decembru 1981, že predpostavilo nekatere rešitve, 
ki izhajajo iz nove ureditve. Tako so spremembe in dopolnitve 
predvsem uskladitvene narave. 

I. 
Sprejem novega zakona o temeljnih pravicah iz pokojnin- 

skega in invalidskega zavarovanja in republiškega zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju nalagata tudi spre- 
jem statuta in drugih samoupravnih splošnih aktov skupnosti, 
saj bo šele tedaj novi sistem pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v celoti zaokrožen in ga bo možno izvajati. Zvezni 
zakon predvsem določa temeljna načela, krog obveznih zava- 
rovancev, temeljne pravice (pravico do starostne, invalidske 
in družinske pokojnine, pravice zavarovancev s preostalo 
delovno zmožnostjo, pravico do nadomestila za telesno ok- 
varo), v celoti in popolno ureja pravice borcev narodnoosvo- 
bodilne vojne, opredeljuje pokojninsko dobo, postopek za 
uveljavljanje pravic in s prehodnimi določbami razmejuje pre- 
hod od do sedaj veljavnega sistema na novi sistem pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja. Republiški zakon dopol- 
njuje krog zavarovancev, konkretizira nekatere temeljne pra- 
vice (način odmere starostne pokojnine, zajamčeno pokoj- 
nino, predčasno pokojnino, najnižjo in najvišjo pokojnino), 
razdeluje sistem usklajevanja pokojnin, določa učinke po- 
novne odmere pokojnin na podlagi minulega dela, oprede- 
ljuje pravico do varstvenega dodatka, določa pravico zavaro- 
vancev s preostalo delovno zmožnostjo, določa pogoje za 
pridobitev in odmero družinske pokojnine, določa pogoje 
uživanja in prenehanja pravic, določa nekatere dodatne pra- 
vice borcev NOV, določa dodatna obdobja, ki se štejejo v 
pokojninsko dobo, določa način zagotavljanja sredstev, po- 
stopek za uveljavljanje pravic, organizacijo skupnosti, odško- 
dninsko odgovornost, vsebuje pa tudi nujne prehodne do- 
ločbe. 

S statutom skupnosti in drugimi samoupravnimi splošnimi 
akti bo potrebno navedene pravice in obveznosti dodatno 
konkretizirati in dokončno izpeljati. 

S statutom se bodo izpeljale, dopolnile oziroma na novo 
oblikovale predvsem naslednje določbe: 

1. STAROSTNA POKOJNINA 

a) o oblikovanju pokojninske osnove in 
odmere pokojnine 

- v pokojninsko osnovo bo potrebno poleg osebnega do- 
hodka všteti tudi vsa nadomestila osebnega dohodka; 

- v pokojninsko osnovo naj bo pod določenimi pogoji, ki 
jih določa zakon, všteven tudi osebni dohodek, ki ga je zava- 
rovanec dosegel v času, ko je bil dolžan delati dalj kot poln 
delovni čas; 

- statut bo določal način proračuna osebnega dohodka, če 
je bil ta dosežen v polnem, krajšem od polnega ali daljšem od 
polnega delovnega časa; 

- določiti bo potrebno, kako se oblikuje pokojninska 
osnova za nekatere zavarovance, ki ne dosegajo osebnega 
dohodka; (za kmete, nekatere osebe, ki opravljajo samostojno 
dejavnost) 

- konkretizirati bo potrebno določbe o najnižji in najvišji 
pokojnini. Da bo uresničeno načelo enakopravnosti zavaro- 
vancev, bo potrebno predvideti vsakokratno ponovno odmero 
pokojnin, ki so bile odmerjene od najnižje pokojninske 
osnove, oziroma tistih, ki so bile omejene z zneskom najvišje 
pokojnine; 

- določiti bo potrebno lestvico za odmero starostne pokoj- 
nine. Primerno bi bilo zadržati dosedanji način, po katerem se 
zavarovancu za vsako nadaljnje leto po dopolnitvi pokojnin- 
ske dobe 15 let odstotek za odmero zveča za 2% (za mini- 
malno dobo znaša 35%), zavarovanki pa do dopolnjenih 20 let 
pokojninske dobe za vsako leto 3% (najnižji za 15 let znaša 
40%), nato pa tako kot moškemu 2% za vsako leto; 

- določii bo treba lestvico zmanjšanja pokojnine zaradi 
uveljavitve pravice do predčasne pokojnine, v odvisnosti od 
sprejetega odstotka zmanjšanja pokojnine za vsako leto pred- 
časnega odhoda v pokoj. 

2. PRAVICE NA PODLAGI INVALIDNOSTI 
Statut bo dopolnjeval tudi ureditev pravic na podlagi invali- 

dnosti, predvsem pravic, ki jih imajo zavarovanci s preostalo 
delovno zmožnostjo. To so: pravica do razporeditve na druga 
ustrezna dela oziroma dela in naloge, pravica do ustrezne 
zaposlitve, pravica do prekvalfikacije oziroma dokvalifikacije, 
ter pravica do ustreznih denarnih nadomestil. Pri urejanju 
vprašanj pravic iz naslova invalidskega zavarovanja in pri 
urejanju načina uveljavljanja teh pravic, bo izhajal iz dejstva, 
da je že zvezni zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja uveljavljanje teh pravic postavil na 
popolnoma nove temelje. Navedene pravice na podlagi invali- 
dnosti, ki jih imajo zavarovanci s preostalo delovno zmož- 
nostjo, uveljavljajo zavarovanci, ki so v času nastanka invali- 
dnosti v delovnem razmerju, v organizaciji združenega dela 
pod pogoji in na način, ki jih določi samoupravni splošni akt 
le-te. V skupnosti pa uveljavljajo pravice na podlagi invalidno- 
sti le tisti zavarovanci, ki ob času nastanka invalidnosti niso v 
delovnem razmerju, zavarovanci, ki jim organizacije združe- 
nega dela iz objektivnih razlogov ne morejo zagotoviti uve- 
ljavljanja in uresničevanja teh pravic in pa nekatere kategorije 
zavarovancev, ki jih bo določil republiški zakon (nosilci samo- 
stojnega osebnega dela, združeni kmetje, delavci v delovnem 
razmerju z nosilci samostojnega osebnega dela). 

Upoštevaje tako začrtan sistem uveljavljanja pravic zavaro- 
vancev s preostalo delovno zmožnostjo, ki pa bo vsebinsko 
dokončno zaokrožena šele takrat, ko bodo sprejeti samo- 
upravni splošni akti skupnosti in samoupravni splošni akti 
organizacij združenega dela, je vsebinsko urejanje problema- 
tike invalidskega zavarovanja v statutu skupnosti pravzaprav 
nekoliko zoženo, saj zvezni zakon o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kakor tudi repu- 
bliški zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, z 
več določbami, ki so vsebinsko napotitvene narave, urejata 
vsa vprašanja pravic zavarovancev s preostalo delovno 
zmožnnostjo. Razlog je podan v tem, da se postavijo enotni 
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temelji za urejanje teh vprašanj v samoupravnih splošnih 
aktih organizacij združenega dela in v statutu skupnosti. 
Tako bo statut skupnosti uredil predvsem naslednja vpraša- 
nja: 

a) Pravice zavarovancev s preostalo delovno 
zmožnostjo 

- v tem okviru bo potrebno določiti pogoje pokojninske 
oziroma zavarovalne dobe, ki jih morajo izpolnjevati zavaro- 
vanci, pri katerih je podana preostala delovna zmožnost, in ob 
nastanku invalidnosti niso v delovnem razmerju. Pogoje po- 
kojninske oziroma zavarovalne dobe bo potrebno vezati na 
pogoje, ki so določeni za pridobitev pravice do invalidske 
pokojnine, upoštevaje pri tem tudi vzrok za nastanek invali- 
dnosti. 

b) Denarna nadomestila 
- glede na vrsto denarnih nadomestil in glede na osnovo za 

odmero denarnih nadomestil, ki bo določena v republiškem 
zakonu, bo statut določil odstotke za odmero nadomestil od 
navedene osnove za zavarovance s preostalo delovno zmož- 
nostjo, ki niso v delovnem razmerju. Prav tako bo določil tudi 
odstotke za odmero oziroma višino denarnih nadomestil tistih 
zavarovancev, ki bodo uveljavljali pravice v skupnosti, tako 
kot to določa republiški zakon, upoštevaje pri tem najmanjše, 
z zakonom določene možne odstotke teh nadomestil. 

Sistem odmere nadomestila osebnega dohodka zaradi dela 
s skrajšanim delovnim časom in nadomestila osebnega do- 
hodka _ zarad i dela na drugem ustreznem delu pa določa že 
republiški zakon, statut pa bo uredil samo nekatere posebno- 
sti, ki prihajajo v poštev pri nekaterih kategorijah zavarovan- 
cev (združeni kmetje, nosilci samostojnega osebnega dela). 

c) Uveljavljanje pravic zavarovancev s 
preostalo delovno zmožnostjo 

- za vse zavarovance, ki bodo uveljavljali pravice na pod- 
lagi preostale delovne zmožnosti v skupnosti, bo statut dolo- 
čil pogoje in način uveljavljanja teh pravic, 

- v statut bo vgrajena definicija namena prekvalifikacije 
oziroma dokvalifikacije in pravice do zaposlitve, 

- statut bo določil organizacijo prekvalifikacije oziroma 
dokvalifikacije in način zaposlovanja zavarovancev, ki bodo 
uveljavljali pravice v skupnosti, 

- določeni bodo primeri, pogoji in postopek za uveljavlja- 
nje širše solidarnosti s strani organizacij združenega dela, ki 
svojim delavcem, zavarovancem s preostalo delovno zmož- 
nostjo, ne bodo mogle iz objektivnih in drugih razlogov zago- 
toviti uresničevanja njihovih pravic tako, da jih bodo le-ti 
uveljavljali v skupnosti, 

- s statutom ali pa drugim samoupravnim splošnim aktom 
skupnosti (npr. samoupravni sporazum o temeljih plana skup- 
nosti) bodo natančneje razdelani objektivni in drugi razlogi za 
uvedbo širše solidarnosti v skupnosti, upoštevaje pri tem 
potreben nivo predhodne solidarnosti v okviru združevanja 
dela v združenem delu (TOZD, DO, SOZD), 

- statut bo natančneje določil tudi sodelovanje skupnosti 
pri zagotavljanju pogojev za uresničevanje pravic delovnih 
invalidov in izvajanju preventivnih ukrepov ter določil aktivno- 
sti, katerih namen je zmanjšati stopnjo invalidnosti, 

- v primeru, da bo republiški zakon dopustil možnost dife- 
renciranih prispevnih stopenj za zagotavljanje sredstev, po- 
trebnih za uresničevanje pravic, zavarovancev s preostalo 
delovno zmožnostjo v skupnosti, bo statut ali drug samo- 
upraven splošen akt opredelil kriterije in merila za diferenci- 
ranje prispevne stopnje in s tem stimuliranje organizacij zdru- 
ženega dela za zmanjšanje stopnje invalidinosti. 

3. INVALIDSKA POKOJNINA 
Nekatere določbe bo potrebno zaradi jasnosti ponoviti, 

čeprav jih vsebujeta tako zvezni kot republiški zakon To so 
določbe o: 

a) Splošnih pojmih 
- opredeliti bo potrebno pojme poškodbe pri delu oziroma 

poklicne bolezni in poškodbe izven dela oziroma bolezni 
(upoštevaje že znane definicije); 

- opredeliti bo potrebno tudi druge pojme. 

b) Pogoji za invalidsko pokojnino 
- določiti bo potrebno pogoje za priznanje pravice do 

invalidske pokojnine, upoštevaje različne vzroke (pogoji izha- 
jajo že iz zveznega zakona). 

c) Osnova za odmero invalidske pokojnine 
- določiti bo potrebno pokojninsko osnovo za zavaro- 

vance, ki nimajo osebnega dohodka (osnova bi lahko bila 
znesek zajamčene pokojnine, povečan za 17,65%); 

- določiti bo potrebno odstotke za odmero invalidske po- 
kojnine in upoštevati pri tem različne vzroke za nastanek 
invalidnosti; invalidska pokojnina naj bi v primeru, če je 
invalidnost nastopila kot posledica poškodbe izven dela ali 
bolezni znašala, če je nastopila pred dopolnjenim 60 letom 
starosti (moški) najmanj 45%, za žensko pred dopolnjenim 55 
letom starosti pa 55%; za invalidnost, ki je nastopila po 60 
oziroma 55 letu starosti, pa bi najnižji odstotek za odmero 
znašal 35% za moškega oziroma 40% za žensko. Odstotek za 
odmero naj bi se povečeval 2% za vsako nadaljnje leto dopol- 
njene pokojninske dobe; 

- tudi v novem statutu bo ohranjen dodatek na invalidnost, 
ki bo pripadal invalidskemu upokojencu v višini, odvisno od 
datuma nastanka invalidnosti in dopolnjene pokojninske 
dobe. 

4. DENARNO NADOMESTILO ZA TELESNO 
OKVARO 

a) Določitev pogojev za pridobitev pravice do 
denarnega nadomestila za telesno okvaro: 

- to pravico pridobijo zavarovanci na podlagi telesne ok- 
vare, nastale med zavarovanjem in to ob enakih pogojih glede 
pokojninske dobe, ki sicer veljajo za pridobitev pravice do 
invalidske pokojnine. V statutu bo določen najmanjši odsto- 
tek telesne okvare v primeru, ko je telesna okvara posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni in najmanjši odstotek 
telesne okvare v primeru, ko je telesna okvara posledica 
bolezni ali poškodbe izven dela. Omenjena najmanjša od- 
stotka telesnih okvar kot dodaten pogoj za pridobitev te 
pravice, bosta diferencirana tako, da bo odstotek za telesno 
okvaro kot posledica bolezni ali poškodbe izven dela višji v 
primerjavi z odstotkom za telesno okvaro kot posledico po- 
škodbe pri delu ali poklicne bolezni; 

b) Odmera denarnega nadomestila za telesno 
okvaro: 

- v statutu bo določen tak način odmere denarnega nado- 
mestila za telesno okvaro, da bo v primeru, če je telesna 
okvara posledica bolezni ali poškodbe izven dela nadomestilo 
nižje kot v primeru, če je telesna okvara posledica poškodbe 
pri delu ali poklicne bolezni. Višina bo odvisna tudi od stopnje 
telesne okvare, izražene v določenem odstotku, samo višino 
pa bo določala skupnost s posebnim sklepom. 

5. DRUŽINSKA POKOJNINA 
Skupnost mora določiti pogoje, kdaj se šteje, da zavarova- 

nec preživlja določene družinske člane. Ker gre za materijo, ki 
je pogosto podvržena spremembam, bi jo bilo primerneje 
urediti s sklepom. 

a) Odmera družinske pokojnine 
statutom bo potrebno določiti odstotke za odmero 

družinske pokojnine. Primerno bi bilo ohraniti dosedanje 
odstotke (za enega družinskega člana 70%, za dva 80% tri 
90% in štiri ali več 100%); 

- kot najmanjšo osnovo za odmero družinske pokojnine bo 
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statut določil znesek pokojnine, obračunan za pokojninsko 
dobo 20 let; 

- pri dvojnih sirotah (otroci brez obeh staršev) bo ciei 
družinske pokojnine po drugem roditelju znašal 10% osnove 
za enega družinskega člana, 15% za dva, 20% za tri in 25% za 
štiri ali več; 

b) Odpravnina in oskrbnina 
- statut bo tudi v bodoče ohranil- >' crskem obsegu kot 

doslej, pravico do odpravnine in oskrbnine, ki jo lahko prido- 
bita tako vdova kakor tudi vdovec (vdovec dosedaj te pravice 
ni imel), ker nista pridobila pravice do družinske pokojnine. 
Odpravnina bo ustrezala šestmesečnemu znesku družinske 
pokojnine, ki bi pripadalo kateremu od njih, če bi pravico 
pridobil. Oskrbnina pa naj bi prav tako kot do zdaj znašala 
toliko kot družinska pokojnina. 

6. VARSTVENI DODATEK 
- statut bo natančno določil kaj vse se šteje med dohodke 

upokojenca in njegovih družinskih članov, ki vplivajo na pra- 
vico do varstvenega dodatka; 

- višina varstvenega dodatka bo še naprej odvisna od do- 
polnjene pokojninske dobe; 

- pri starostni pokojnini bo varstveni dodatek za 15 let 
pokojninske dobe znašal največ 60% osnove za odmero za 
zavarovanca, oziroma 70% osnove za odmero za zavaro- 
vanko. Odstotek se bo zvečeval po 2% za vsako nadaljnje leto 
dopolnjene pokojninske dobe, tako da bo znašal pri 35 letih 
pokojninske dobe moškega oziroma 30 letih ženske 100% 
osnove; 

- varstveni dodatek k invalidski pokojnini bo znašal naj- 
manj 70% osnove za njegovo odmero za moškega oziroma 
80% osnove za žensko, če sta dopolnila pokojninsko dobo 20 
let. Za vsako nadaljnje dopolnjeno leto pokojninske dobe pa 
se bo odstotek zvečal za 2%; 

- varstveni dodatek k družinski pokojnini bo odvisen od 
števila uživalcev in bo znašal za enega 70% osnove, za dva 
80%, za tri 90% in za štiri ali več 100%. 

• 7. DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO 
Pravico do te dajatve, ki jo določa statut, bodo imeli tako 

kot danes vsi upokojenci ter nekateri aktivni zavarovanci 
(slepi, nepokretni, pri katerih je zmožnost premikanja zmanj- 
šana najmanj za 70%) 

- statut bo določal pravico do dodatka za pomoč in po- 
strežbo v dveh višinah (v odvisnosti od tega ali je pomoč in 
nega tuje osebe potrebna za opravljanje vseh ali večine živ- 
ljenjskih potreb, ki jih bo potrebno posebej definirati) 

- skupščina skupnosti bo pooblaščena s sklepom določiti 
višino dodatka za pomoč in postrežbo: čisto iz praktičnih 
razlogov, pa bi morda kazalo vnesti nov princip določanja te 
dajatve. Znašala naj bi določen odstotek povprečnega oseb- 
nega dohodka zaposlenih v preteklem letu. 

8. OBLIKOVANJE, NAMEN IN RAZDELITEV 
SREDSTEV ZA REKREACIJO 

Tudi v bodoče bo ohranjena pravica do enkratnega letnega 
zneska za rekreacijo upokojencev. Odločiti pa se bo po- 
trebno, ali ne bi določili diferencirane višine za različne upo- 
kojence, upoštevaje kriterije, določene v posebnem, v ta na- 
men vsako leto sprejetem sklepu. Preostala sredstva - način 
zagotavljanja potrebnih sredstev v ta namen, bo opredeljeval 
samoupraven sporazum o temeljih plana - se bodo uporabila 
za zagotavljanje pogojev za rekreativno dejavnost skupnega 
pomena za vse upokojence. 

9. USKLAJEVANJE POKOJNIN 
Pokojnine se bodo med letom uskladile najmanj trikrat: v 

aprilu, septembru in decembru. Ob vsakokratni uskladitvi, ki 
bi veljale od začetka koledarskega leta dalje, bo merilo za 
sprejem sklepa o uskladitvi, uradni statistični podatek o pora- 
stu osebnih dohodkov v obdobju januar-marec v primerjavi s 
povprečjem prejšnjega leta, januar-junij v primerjavi s pov- 
prečjem preteklega leta in januar-september v primerjavi s 

povprečjem preteklega leta. Kolikor ob sprejemanju sklepa o 
uskladitvi pokojnin med letom še ne bodo na voljo uradni 
poaatki, oo potrebno uskladitev izvesti v obliki akontacije, 
kakor hitro pa bodo poznani uradni podatki, pa opraviti pora- 
čun. 

10. UŽIVANJE IN IŽGUBA PRAVIC 
V tem delu bo potrebno predvideti predvsem primere pre- 

nehanja pravice do dodatka za pomoč in postrežbo ter oskrb- 
nine vdovi ali vdovcu (tistih pravic, ki jih določa statut). 

11. POKOJNINSKA DOBA 
Kriterije in pogoje za dokup pokojninske dobe naj ne bi 

določali v statutu, temveč v sklepu, ki ga je možno enostav- 
neje spreminjati in dopolnjevati. 

12. POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC 
Postopek za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in inva- 

lidskega zavarovanja bi naj bil detaljneje obdelan v posebnem 
pravilniku o samoupravnem postopku. Statut bo vseboval le 
nekatere temeljne norme: kdo odloča o pravicah iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, rok za odločitev (60 dni), 
primere, kdaj se lahko posamičen akt razveljavi ali spremeni 
in kdo je za to dejanje pristojen, kdaj je dovoljen nov posto- 
pek, izvršljivost posamičnih aktov itd. 

V primeru opredelitve, da bi s pravilnikom v postopku 
urejali celovito postopek za urejanje pravic zavarovancev s 
preostalo delovno zmožnostjo, bo potrebno s statutom dolo- 
čiti tudi temelje tega postopka (skupne osnove, vlogo organi- 
zacij združenega dela, sestavo in način dela izvedenskih or- 
ganov, uvedbo postopka). 

13. SAMOUPRAVNA ORGANIZIRANOST 
SKUPNOSTI 

V primerjavi z dosedanjo ureditvijo bistvenih sprememb v 
samoupravni ureditvi skupnosti ne bo. Statut bo določal pri- 
mere povezovanja in sodelovanja z drugimi subjekti v repu- 
bliki oziroma Jugoslaviji. Detaljno bo razdeloval organizacijo 
skupnosti, naloge in pristojnosti skupščine, zborov delegatov 
in njihovih organov, opredeljeval bo načine nadzora nad 
delom skupnosti in obveščanja v skupnosti. Statut bo določal 
okvirne naloge strokovne službe skupnosti in način urejanja 
medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti med skup- 
nostjo in strokovno službo. Glede na združitev delavskega 
zavarovanja in starostnega zavarovanja kmetov, bo interesna 
skupnost SZK prenehala obstajati. Da bi zagotovili ustrezno 
uresničevanje pravic kmetov, ki bodo kljub sicer enotnem 
sistemu, še vedno dokaj specifične, bo potrebno oblikovati 
poseben odbor skupščine, ki bo spremljal celotno problema- 
tiko tega področja. 

14. PLANIRANJE IN FINANCIRANJE 
Te določbe bodo zajemale predvsem vrste planov, ki jih 

mora sprejeti skupnost, vsebino planov, način njihovega 
sprejemanja in spreminjanja ali dopolnjevanja. Razdelati bo 
potrebno osnove in vire financiranja pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. Skupnost naj bo tudi v prihodnje imela 
poslovni in rezervni sklad, sredstva zanje pa se bodo, tako kot 
doslej oblikovala iz razporeditve presežka prihodkov po za- 
ključnem računu. Opredeliti bo potrebno tudi namen in funk- 
cijo sredstev sedanjega sklada za gradnjo domov in stanovanj 
za upokojence in delovne invalide. 

15. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
V tem delu bo potrebno oblikovati vse določbe za ustrezen 

prehod od dosedanjega sistema, urejenega s statutom skup- 
nosti, na novega, določenega v novem statutu. Zlasti se bo 
potrebno opredeliti do posameznih rokov, kakor tudi do na- 
čina razreševanja zadev (po uradni dolžnosti ali na zahtevo 
zavarovancev in upokojencev). 

Oblikovana izhodišča za nov statut skupnosti so res okvirne 
narave in morda v posameznih primerih premalo konkretna. 
To je do neke mere posledica različnih možnosti, predvidenih 
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z variantami v osnutku republiškega zakona, predvsem pa 
dejstva, da se javna razprava o statutu skupnosti uradno še ni 
začela in o posameznih vprašanjih še niso zavzeta stališča. Ta 
pomanjkljivost pa bo odpravljena s tem, da se bo javna 

OPOMBE: 

- ' ? 

razprava pričela le nekoliko kasneje, kot za osnutek zakon, saj 
bo komisija za sistem in organizacijo skupnosti pripravila 
delovno gradivo novega statuta skupnosti predvidoma do 
konca meseca februarja. 
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