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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 

ZAVAROVANJU (ZPIZ-pz) 

- EPA 561 - II - druga obravnava 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 191-00/98-5 (Z2) 
Ljubljana, 14. junija 1999 

Vlada Republike Slovenije je na 115. seji dne 14/6-1999 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 
ZAVAROVANJU, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepov in stališč 
12. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 1/4- 
1999 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 191-00/98-5 (Z2) 
Ljubljana, dne 18/6-1999 

Vlada Republike Slovenije je pri ponovnem pregledu 
amandmajev k predlogu zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju - druga obravnava ugotovila, da je prišlo do 
strojepisne napake in sicer v besedilu amandmaja Vlade 
Republike Slovenije k predlogu zakona, ki se nanaša na 286. 
člen. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju - druga obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve, 
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu 

za delo, družino in socialne zadeve, 
- Marko ŠTROVS, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

V šesti vrstici drugega odstavka 286. člena se mora številka 
"25" nadomestiti s številko "24". 

Ker je popravek bistvenega pomena, Vlada Republike Slovenije 
prosi da se ga upošteva. 

Nevenka Črešnar Pergar, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 
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PRVI DEL 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(Ureditev sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja) 

Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji obsega: 

— obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi medgeneracijske solidarnosti; 
— obvezna in prostovoljna dodatna pokojninska in invalidska zavarovanja; 
— pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi osebnih pokojninskih varčevalnih računov. 

2. člen 
(Namen zakona) 

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

2) V tem zakonu je urejeno tudi dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oseb, ki so vključene v 
obvezno zavarovanje. 

3) Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi osebnih varčevalnih računov se uredi s 
posebnim zakonom. 

3. člen 
(Temeljna načela) 

1) Z obveznim zavarovanjem se zavarovancem na podlagi dela, prispevkov, ter po načelih vzajemnosti in 
solidarnosti, zagotavljajo pravice za primer starosti, invalidnosti, smrti, telesne okvare ter potrebe po stalni 
pomoči in postrežbi. 

2) Obvezno zavarovanje temelji na odgovornosti države in delodajalcev za njegovo delovanje in na osebni 
odgovornosti zavarovancev. 

3) V obvezno zavarovanje se lahko v primerih, določenih s tem zakonom, prostovoljno vključijo tudi osebe, ki 
ne izpolnjujejo pogojev za obvezno zavarovanje. 

4. člen 
(Vrste pravic) 

1) Z obveznim zavarovanjem se zagotavljajo: 

a. pravica do pokojnine: 
— starostna pokojnina, 
— invalidska pokojnina, 
— vdovska pokojnina, 
— družinska pokojnina, 
— delna pokojnina; 

b. pravice iz invalidskega zavarovanja: 
— pravica do poklicne rehabilitacije, 
— pravica do nadomestila za invalidnost, 
— pravica do premestitve in dela s krajšim delovnim časom od polnega, 
— pravica do drugih nadomestil iz invalidskega zavarovanja, 
— pravica do povrnitve potnih in selitvenih stroškov; 
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c. dodatne pravice: 
— pravica do dodatka za pomoč in postrežbo, 
— pravica do invalidnine, 
— varstveni dodatek k pokojnini; 

d. druge 'pravice 
— odpravnina, 
— oskrbnina, 
— pravica do dodatka za rekreacijo. 

2) Razen pravic iz obveznega zavarovanja se s tem zakonom ureja tudi pravica do državne pokojnine. 

3) Zavarovancem, ki se vključijo v dodatno pokojninsko zavarovanje, se poleg pravic iz obveznega 
zavarovanja zagotavljajo tudi pravice iz dodatnega pokojninskega zavarovanja. 

i 5. člen 
(Značilnosti pravic) 

1) Pravice iz obveznega zavarovanja so neodtujljive osebne pravice, ki jih ni mogoče prenesti na drugega in 
ne podedovati. Zapadli denarni zneski, ki niso bili izplačani do smrti uživalca, se podedujejo. 

2) Pravice iz obveznega zavarovanja ne zastarajo, razen dospelih neizplačanih zneskov pokojnin in drugih 
denarnih prejemkov v primerih, določenih s tem zakonom. 

3) Pravic iz obveznega zavarovanja ni mogoče odvzeti, zmanjšati ali omejiti, razen v primerih, ki jih določa 
ta zakon. 

1 6. člen 
(Naloga države) 

1) Država zagotavlja delovanje in razvoj obveznega zavarovanja z: 
— določitvijo stopnje prispevkov, 
— določitvijo obveznosti plačevanja prispevkov delodajalcev in zavarovancev, 
— pravili, ki urejajo obveznost prijave v zavarovanje, način odmere, plačila in izterjave prispevkov ter pogoje 

za priznanje, odmero in uživanje pravic, 
— urejanjem sistema matične evidence ter nadzora nad zagotavljanjem individualnih pravic. 

2) Država zagotavlja upravičencem izplačevanje pokojninskih prejemkov iz obveznega zavarovanja po tem 
zakonu tudi v primeru, ko izdatki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije presegajo 
prihodke iz prispevkov za obvezno zavarovanje. V tem primeru se razlika pokrije iz državnega proračuna 
oziroma iz drugih virov. 

3) Država določa pravila za delovanje dodatnega zavarovanja, nadzoruje poslovanje nosilcev dodatnega 
zavarovanja in zagotavlja jamstvo za obvezno dodatno zavarovanje. 

7. člen 
(Obveznost zavarovanja) 

1) V obvezno zavarovanje so vključeni državljani Republike Slovenije in tujci ob izpolnjevanju pogojev, ki jih 
določa ta zakon ali mednarodni sporazum. 

2) Zavarovalno razmerje nastane na podlagi zakona z vzpostavitvijo pravnega razmerja, ki je podlaga za 
obvezno zavarovanje. 

3) Nastanek pravnega razmerja iz prejšnjega odstavka sporoči delodajalec ali drug zavezanec za prijavo 
nosilcu zavarovanja z obvezno prijavo v zavarovanje. 

4) Zavarovanci in delodajalci so dolžni sporočati podatke, ki so potrebni za odmero oziroma obračun in 
plačilo prispevkov ter za nadzor nad plačevanjem in izterjavo prispevkov. Evidence, vzpostavljene za 
nadzor nad plačevanjem javnih dajatev, tvorijo enoten sistem. 
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5) Pravice iz obveznega zavarovanja pridobi zavarovanec izključno na podlagi plačila prispevkov, če za 
posamezne primere zakon ne določa drugače. 

6) Če zakon ne določa drugače, so pravice iz obveznega zavarovanja sorazmerne zavarovančevi plači ali 
drugim dohodkom in vplačanim prispevkom. 

8. člen 
(Pomen izrazov) 

Po tem zakonu imajo posamezni pojmi naslednji pomen: 

Brezposelni: zavarovanec, ki prejema denarno nadomestilo za primer brezposelnosti ter Zavarovanec, ki mu 
manjka do tri leta do izpolnitve pogojev za upokojitev in mu zavod plačuje prispevke za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje; , » 
Delavec; fizična oseba, zaposlena v skladu s predpisi o delovnih razmerjih; 
Delna pokojnina: starostna pokojnina, ki se delavcu, ki je po upokojitvi ostal oziroma ponovno vstopil v 
delovno razmerje s skrajšanim delovnim časom, izplačuje v sorazmerju s skrajšanjem polnega delovnega 
časa; 
Delodajalec: pravna ali fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu s predpisi o delovnih razmerjih; 
Delovni invalid: zavarovanec, ki je pridobil katero od pravic iz invalidskega zavarovanja; 
Dodana doba: čas zunaj zavarovanja, ki se upošteva pri ugotavljanju minimalne pokojninske dobe za 
pridobitev pravice do starostne pokojnine; 
Dodatek za pomoč in postrežbo: denarni prejemek, ki ga upravičenec pridobi v primeru, ko ne more 
samostojno opravljati vseh ali večine osnovnih življenjskih potreb; 
Dokupljena doba: obdobje, določeno z zakonom, v katerem zavarovanec ni bil vključen v obvezno ali 
prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, šteje pa se v zavarovalno dobo ob pogoju plačila 
prispevkov; 
Državna pokojnina: prejemek, ki se ob dopolnitvi določene starosti zagotavlja osebam, določenim s tem 
zakonom, ki niso dopolnili minimalne zavarovalne dobe za priznanje pravice do pokojnine, in izpolnjujejo 
pogoje v skladu s tem zakonom; 
Družinska pokojnina: pokojninski prejemek, ki pripada družinskim članom umrlega upokojenca ali 
zavarovanca, kije dopolnil določeno pokojninsko dobo, če izpolnjujejo pogoje, ki jih določa ta zakon; 
Invalidnina: denarni prejemek, do katerega je zavarovanec upravičen v primeru telesne okvare; 
Invalidska pokojnina: pokojninski prejemek, ki pripada zavarovancu ob nastanku invalidnosti, če izpolnjuje 
pogoje v skladu s tem zakonom; 
Kmet : zavezanec za plačevanje davka iz kmetijske dejavnosti in člani kmečkih gospodarstev ter druge 
osebe, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic, skladno z 
določbo 16. člena tega zakona; 
Minimalna plača: najnižji znesek plače za polni delovni čas po predpisih o minimalni plači; 
Najnižja pokojninska osnova: najnižji znesek, od katerega se odmeri pokojnina v primeru, če je bil 
zavarovanec zavarovan od plač ali zavarovalnih osnov, ki ne omogočajo odmere pokojnine, ki upokojencu 
zagotavlja ustrezno socialno varnost; 
Najvišja pokojninska osnova: najvišji znesek, od katerega se odmeri pokojnina, ne glede na višino plač ali 
zavarovalnih osnov; 
Osebni pokojninski račun: račun za vplačila, na podlagi katerih se obračuna bilanca na računu člana sklada 
v zavarovalnem obdobju oziroma se odmeri članov pokojninski prejemek ob upokojitvi; 
Plača: prejemek iz naslova delovnega razmerja, od katerega se obračunavajo prispevki za obvezno 
zavarovanje; 
Poklicna pokojnina: prejemek iz dodatnega obveznega pokojninskega zavarovanja; 
Pokojnina: redni mesečni prejemek, ki uživalcu zagotavlja materialno in socialno varnost za primer starosti, 
invalidnosti ali smrti zavarovanca; 
Pokojninska osnova: mesečno povprečje plač in zavarovalnih osnov v določenem obdobju, ki se skladno s 
tem zakonom valorizira na raven zadnjega koledarskega leta pred upokojitvijo; 
Pokojninska doba: zavarovalna in posebna doba, glede na katero se ugotavljajo pogoji za pridobitev pravice 
do pokojnine in glede na katero se določi odstotek za odmero pokojnine; 
Polna starost: starost, ki zagotavlja zavarovancu odmero pokojnine v višini, odvisni le od dopolnjene 
pokojninske dobe; 
Posebna doba: obdobja, ki se v skladu z zakonom štejejo v pokojninsko dobo ne glede na plačilo prispevkov; 
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Povečanje pokojnine: povečanje pokojnine, odmerjene glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, zaradi 
odložitve upokojitve po dopolnjeni polni starosti; 
Prispevki: zneski, ki jih zavarovanec oziroma delodajalec vplača v korist zavarovanca v obvezno, obvezno 
dodatno ali prostovoljno dodatno zavarovanje in ki se upošteva pri določanju pravic iz zavarovanja; 
Prišteta doba: del obdobja med nastankom invalidnosti in določeno starostjo, ki se upošteva pri odmeri 
invalidske pokojnine kot fiktivna pokojninska doba; 
Samozaposleni: osebe, ki kot svoj edini ali glavni poklic v Republiki Sloveniji opravljajo samostojno dejavnost 
iz 15. člena tega zakona in z njo ustvarjajo dohodek, ki dosega vsaj minimalno plačo; 
Starostna pokojnina: pokojninski prejemek, ki pripada zavarovancu ob dopolnitvi določene starosti in 
pokojninske dobe, če izpolnjuje pogoje v skladu s tem zakonom; 
Šolanje: čas, v katerem je oseba vključena v javno priznani sistem dodiplomskega oziroma podiplomskega 
izobraževanja in v katerem ni vključena v obvezno zavarovanje; 
Tujec: oseba, ki se šteje za tujca v skladu z zakonom o tujcih; 
Uživalec poklicne pokojnine: fizična oseba, ki v skladi] z zakonom in pokojninskim načrtom prejema 
poklicno pokojnino; 
Uživalec pokojnine: oseba, ki ima v skladu z zakonom ali mednarodnim sporazumom pravico do uživanja: 
starostne pokojnine (vključno s predčasnimi pokojninami ali pokojninami delavcev, ki se jim je zavarovalna 
doba štela s povečanjem in so se upokojili pri nižji starosti, pokojninami borcev NOB, administrativnimi in 
izjemnimi starostnimi pokojninami), invalidske pokojnine ali družinske pokojnine; 
Vajenec: zavarovanec, ki se na podlagi sklenjene učne pogodbe poklicno izobražuje pri delodajalcu in je 
dopolnil najmanj 15 let starosti; 
Varstveni dodatek: denarni dodatek upokojencu s pokojninsko dobo, ki je krajša od 40 let (moški) oziroma 
38 let (ženske), ki izpolnjuje premoženjski cenzus in katerega pokojnina je nižja od zneska zajamčene polne 
pokojnine; 
Vdovska pokojnina: pokojninski prejemek, ki pripada preživelemu zakonskemu partnerju, oziroma ob 
izpolnjevanju določenih pogojev tudi razvezanemu zakoncu ali partnerju v zunajzakonski skupnosti, umrlega 
zavarovanca ali uživalca pokojnine, če izpolnjuje pogoje, ki jih določa ta zakon; 
Zavarovalna doba: obdobje, ko je bil zavarovanec vključen v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje ter obdobja, za katera so bili plačani prispevki; 
Zavarovalna osnova: osnova, od katere se plačujejo prispevki za zavarovanca, ki se mu ne izplačuje plača; 
Zavarovanec: oseba, ki je v skladu s tem zakonom obvezno ali prostovoljno vključena v pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. 
Zmanjšanje pokojnine: znižanje pokojnine, odmerjene glede na dopolnjeno pokojninsko dobt), zaradi 
upokojitve pred dopolnjeno polno starostjo. 

9. člen 
(Financiranje) 

1) Obvezno zavarovanje financirajo zavarovanci, delodajalci in Republika Slovenija. Obvezno zavarovanje 
se financira tudi iz Kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja in drugih virov v 
skladu z zakonom. 

2) Dodatno zavarovanje financirajo zavarovanci oziroma delodajalci. 

10. člen 
(Nosilec in izvajalec obveznega zavarovanja) 

1) Nosilec in izvajalec obveznega zavarovanja je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v 
nadaljevanju: zavod), ki ima status javnega zavoda. 

2) Zavod je pravna oseba. Sedež zavoda je v Ljubljani. 

11. člen 
(Nosilci dodatnega zavarovanja) 

1) Nosilec obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja je Sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja 
Republike Slovenije. 

2) Nosilci prostovoljnega dodatnega pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja so pokojninski skladi, 
če ni z zakonom drugače določeno. 
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3) Pokojninski sklad je pravna oseba s sedežem na območju Republike Slovenije, ki izvaja dodatno 
zavarovanje po tem zakonu. 

4) Firma pokojninskega sklada mora vsebovati besedi "pokojninski sklad". Tega atributa ne sme uporabljati 
nobena druga pravna oseba. 

12. člen 
(Postopek) 

1) Pravice iz obveznega zavarovanja se uveljavljajo pri zavodu po zakonu o splošnem upravnem postopku, 
če s tem zakonom ni drugače določeno. 

2) Sodno varstvo pravic je zagotovljeno po zakonu. 

DRUGI DEL 

ZAVAROVANCI 

1. Obvezno zavarovanje 

13. člen 
(Zaposleni v Republiki Sloveniji) 

1) Obvezno se zavarujejo delavci, zaposleni na območju Republike Slovenije. 
2) Obvezno se zavarujejo izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali druge funkcije v organih zakonodajne, 

izvršilne ali sodne oblasti v Republiki Sloveniji ali v organih lokalne samouprave, če prejemajo za to 
funkcijo plačo. 

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

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

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

14. člen 
(Državljani Republike Slovenije, zaposleni pri tujcih) 

Obvezno se zavarujejo državljani Republike Slovenije, ki so: 

— zaposleni v tujini, če s'o bili neposredno pred odhodom v tujino zavarovani na ozemlju Republike Slovenije 
oziroma so imeli pred odhodom v tujino stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije in niso za ta 
čas obvezno zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja; 

— zaposleni pri tujem delodajalcu v državi, v kateri so obvezno zavarovani, pa z njo ni sklenjen mednarodni 
sporazum o socialnem zavarovanju, ali v njej ne morejo uveljavljati pravic do pokojnin oziroma do 
invalidnin določenih s tem zakonom, oziroma jih ne morejo uživati izven navedene države, če so bili 
neposredno pred odhodom v tujino zavarovani v Republiki Sloveniji oziroma so imeli neposredno pred 
odhodom v tujino stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 

15. člen 
(Samozaposleni) 

1) Obvezno se zavarujejo osebe, ki kot svoj edini ali glavni poklic v Republiki Sloveniji: 
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— kot samostojni podjetniki posamezniki po zakonu o gospodarskih družbah opravljajo pridobitno dejavnost, 
vključno s fizičnimi osebami, ki se štejejo za obrtnike ali zasebne trgovce v skladu z zakonodajo, veljavno 
pred uveljavitvijo zakona o gospodarskih družbah; 

— z osebnim delom samostojno opravljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno dejavnost in so skladno z 
zakonom vpisane v register samostojnih dejavnosti, če je tak register predpisan; 

— opravljajo samostojno dejavnost s področja zdravstva ali socialne varnosti: zdravstveno, klinično ali 
specialistično psihološko dejavnost, zasebno veterinarsko dejavnost ali drugo zasebno dejavnost s 
področja zdravstva, socialne varnosti ali farmacije, v skladu z zakonom; 

— opravljajo duhovniško oziroma drugo versko službo; 
— opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost v skladu z zakonom; 
— samostojno opravljajo drugo dovoljeno dejavnost. 

2) Obvezno se zavarujejo poslovodne osebe in družbeniki, katerih osnova za obračun davka dosega najmanj 
znesek minimalne plače, če niso obvezno zavarovani na drugi podlagi. 

16. člen 
(Kmetje) 

1) Kmetje in člani kmečkih gospodarstev ter druge osebe, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo 
kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic, se obvezno zavarujejo, če ob vložitvi prijave v zavarovanje: 

— niso mlajši od 15 let in imajo zdravstveno sposobnost za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki jo ugotavlja 
služba medicine dela, in 

— na zavarovanega člana dosegajo najmanj tolikšen katastrski dohodek ali drug dohodek kmečkega 
gospodarstva, ki ustreza znesku minimalne plače. 

2) Kot kmečko gospodarstvo po prejšnjem odstavku se šteje življenjska skupnost, skupna proizvodnja in 
poraba prihodkov vseh članov kmečkega gospodarstva, ne glede na sorodstvene vezi, pod pogojem, da 
se najmanj en član gospodarstva ukvarja s kmetijstvom kot edino ali glavno dejavnostjo. 

3) Kot drugi dohodki kmečkega gospodarstva v smislu prvega odstavka tega člena se štejejo prihodki, od 
katerih se plačuje davek iz kmetijske dejavnosti, ter prihodki iz drugih dejavnosti, kot so prihodki iz 
perutninarstva, živinoreje, čebelarstva, ribištva in drugih kmetijskih dejavnosti. 

4) Minister, pristojen za delo, določi cenzus iz druge alinee prvega odstavka tega člena. 

17. člen 
(Edini ali glavni poklic) 

1) Šteje se, da samozaposleni in kmetje opravljajo samostojno dejavnost kot edini poklic, če niso v delovnem 
razmerju, ne opravljajo druge dejavnosti, na podlagi katere so zavarovani, ali niso na šolanju. 

2) Zavarovanci opravljajo samostojno dejavnost kot glavni poklic, če so v delovnem razmerju s polovico ali 
manj kot polovico polnega delovnega časa in niso na šolanju. 

3) Zavarovanci, ki so zavarovani na podlagi delovnega razmerja manj kot polni delovni čas, se lahko za 
preostali delovni čas do polnega delovnega časa zavarujejo na podlagi določb, ki urejajo zavarovanje 

— samozaposlenih in kmetov. 

18. člen 
(Izvzem iz zavarovanja) 

Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko samozaposleni in kmet uveljavi pri zavodu izvzem iz obveznega 
zavarovanja, če: 

— mesečna osnova za plačilo davka iz dejavnosti, ki jo opravlja, ne dosega zneska polovice minimalne 
plače v obdobju zadnjih šestih mesecev pred uveljavitvijo izvzema iz zavarovanja; 

— ne opravlja dejavnosti z osebnim delom, ker ima zaposlenega vsaj enega delavca za opravljanje te 
dejavnosti; 

— uživa pokojnino ali nadomestilo za invalidnost in'je do uveljavitve pravice opravljala isto dejavnost v 
enakem obsegu, vendar je bila zavarovana na podlagi delovnega razmerja. 
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19. člen 
(Izvzem iz obveznega zavarovanja tujcev, zaposlenih v Republiki Sloveniji, in državljanov Republike 

Slovenije, zaposlenih pri tujcih) 

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

20. člen 
(Vajenci) 

Obvezno se zavarujejo vajenci, ki so v učnem razmerju in se na podlagi sklenjene učne pogodbe poklicno 
izobražujejo pri delodajalcu ter so dopolnili najmanj 15 let starosti. 

21. člen 
(Vrhunski športniki in šahisti) 

Obvezno se zavarujejo vrhunski športniki in šahisti - člani telesnokulturnih in šahovskih organizacij v Republiki 
Sloveniji, če niso obvezho zavarovani na drugi podlagi in so dopolnili najmanj 15 let starosti. 

22. člen 
(Brezposelni zavarovanci) 

Obvezno so zavarovan brezposelni, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti in osebe, ki 
jim Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: zavod za zaposlovanje) plačuje prispevke za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje do izpolnitve pogojev za priznanje pravice do pokojnine. 

23. člen 
(Starševstvo) 

Obvezno se zavaruje eden od staršev - upravičencev do starševskega dodatka po predpisih o starševstvu, ki 
skrbi za otroka v prvem letu njegovega življenja, če ni obvezno zavarovan na drugi podlagi, če je njegovo 
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in je otrok državljan Republike Slovenije. 

24. člen 
(Zaporniki) 

Obvezno se zavarujejo državljani Republike Slovenije, ki med prestajanjem kazni zapora delajo s polnim 
delovnim časom. 

\ 
25. člen 

(Podlaga za obvezno zavarovanje v primeru več pravnih razmerij) 

Če oseba istočasno izpolnjuje pogoje za vključitev v obvezno zavarovanje po več podlagah, se obvezno 
zavaruje po tisti podlagi, ki je v tem zakonu navedena pred drugimi podlagami, po katerih bi bila vključena v 
zavarovanje. 

26. člen 
(Posebni primeri zavarovanja) 

1) Za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, so obvezno 
zavarovani: 

— dijaki in študenti pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na 
strokovnih ekskurzijah; 

— otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju pri praktičnem pouku v podjetjih za 
usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu; 

— osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to, ali za to prakso prejemajo 
nagrado; 

— osebe, ki so uveljavile izvzem iz zavarovanja po 18. členu tega zakona; 
— vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma 

usposabljanju pri praktičnih delih in vajah; 
— dijaki ter študenti na dodiplomskem in podiplomskem študiju pri opravljanju dela prek pooblaščenih 

študentskih servisov; 
— osebe na prestajanju kazni zapora, ki niso obvezno zavarovane po tem zakonu, ter mladoletniki, proti 

katerim se izvršuje vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom, pri delu, poklicnem izobraževanju in pri 
opravljanju dovoljenih dejavnosti v skladu z zakonom. 

2) Osebe iz zadnje alinee prejšnjega odstavka so obvezno zavarovane tudi za primer invalidnosti, ki je 
posledica poškodbe izven dela, nastale zaradi višje sile. 
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27. člen 
(Posebni primeri zavarovanja za primer organizirane aktivnosti) 

Osebe, ki niso zavarovane na drugi podlagi, so obvezno zavarovane za invalidnost, telesno okvaro ali smrt kot 
posledico poškodbe pri delu, ko: 
— sodelujejo pri organiziranih delovnih akcijah, pri reševalnih akcijah ali pri zaščiti in reševanju v primerih 

naravnih in drugih nesreč; 
— kot udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji sodelujejo pri opravljanju del oziroma nalog na 

mladinskem taboru; 
— opravljajo naloge vojaške službe ali nadomestne civilne službe, narodne zaščite, civilne zaščite, službe za 

opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih služb ali enot za zveze ter pri usposabljanju za obrambo 
in zaščito; 

— pomagajo policiji in pooblaščenim uradnim osebam državnih organov pri izpolnjevanju nalog s področja 
varstva ustavne ureditve, osebne varnosti občanov in varnosti premoženja, vzdrževanja javnega reda in 
miru, pri preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj ter pri odkrivanju in prijemanju storilcev in pri 
varovanju pred kršitvami nedotakljivosti državne meje; 

— opravljajo naloge policije kot osebe v rezervnem sestavu policije; 
— opravljajo na poziv državnih in drugih pooblaščenih organov javno in drugo družbeno funkcijo ali 

državljansko dolžnost; 
— kot športniki ali šahisti, trenerji ali organizatorji v okviru organizirane športne ali šahovske dejavnosti 

sodelujejo pri športnih ali šahovskih akcijah; 
— kot člani operativnih sestavov prostovoljnih gasilskih organizacij opravljajo naloge pri gašenju požarov, 

zaščiti in reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju na požarno nevarnih mestih in pri 
javnih prireditvah, naloge pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter 
pri poučevanju ljudi o požarni varnosti; 

— kot člani gorske reševalne službe ali potapljači opravljajo naloge reševanja življenj ali odvrnitve oziroma 
preprečitve nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenja ali premoženje. 

28. člen 
(Pasivno zavarovanje) 

Osebe, ki so bile obvezno zavarovane, so zavarovane za invalidnosti in telesno okvaro, kot posledico bolezni 
ali poškodbe izven dela, še po prenehanju delovnega razmerja oziroma lastnosti, na podlagi katere so bile 
obvezno zavarovane, če ob nastanku invalidnosti ali telesne okvare izpolnjujejo pogoje pokojninske dobe za 
pridobitev pravic ali so uživalci starostne ali invalidske pokojnine. 

29. člen 
(Trajanje zavarovanja) 

Če ta zakon ne določa drugače, traja zavarovanje od začetka pravnega razmerja, ki je podlaga za obvezno 
zavarovanje, do prenehanja takšnega razmerja. 

30. člen 
(Prekinitev obveznega zavarovanja) 

Obvezno zavarovanje se prekine v obdobju: 
— neplačanega dopusta, daljšega od 30 dni, 
— suspenza pogodbe o zaposlitvi, 
— začasne prekinitve pravnega razmerja, ki je podlaga za obvezno zavarovanje. 

31. člen 
(Obdobja zunaj dela, ko se obvezno zavarovanje ne prekine) 

Zavarovanje zaposlenih v Republiki Sloveniji, državljanov Republike Slovenije, zaposlenih pri tujcih 
samozaposlenih in kmetov se ne prekine v obdobjih, ko: 

— prejemajo nadomestilo plače za čas bolezni ali nadomestilo plače zaradi nege družinskega člana; 
— prejemajo nadomestilo za čas starševskega dopusta, nadomestilo za varstvo in nego otroka, starševski 

dodatek; 
— so na vojaških vajah ali na obrambnem usposabljanju. 
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32. člen 
(Trajanje obveznega zavarovanja samozaposlenih oseb) 

Obvezno zavarovanje samozaposlenih zavarovancev se začne: 

— z dnem vpisa v razvid samostojnih podjetnikov posameznikov ali v drug register, ki je predpisan za 
določeno dejavnost oziroma z dnem prejema dovoljenja za opravljanje samostojne dejavnosti in se 
zaključi z dnem vrnitve ali odvzema takšnega dovoljenja ali z nastopom pravnomočnosti prepovedi 
opravljanja dejavnosti; 

— za odvetnike in notarje z vstopom v odvetniško oziroma notarsko zbornico in se zaključi s prenehanjem 
članstva; 

— za družbenike zasebnih družb s prvim dnem družbenikovega aktivnega in osebnega dela v družbi in se 
zaključi z dnem prenehanja takšnega dela, v ostalih primerih pa se družbenikove obveznosti iz 
zavarovanja pričnejo s prvim dnem in zaključijo z zadnjim dnem članstva v družbi; 

— za samostojne kulturne delavce z dnem vpisa v razvid samostojnih kulturnih delavcev in se zaključi z 
dnem izbrisa iz takšnega razvida; 

— v drugih primerih z dnem pričetka opravljanja samostojne dejavnosti in se zaključi s prenehanjem 
opravljanja te dejavnosti. 

2. Prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje 

33. člen 
(Prostovoljna vključitev v zavarovanje) 

1) Državljani Republike Slovenije, ki so dopolnili 15 let starosti, in niso obvezno zavarovani, se lahko 
prostovoljno vključijo v obvezno zavarovanje po tem zakonu v času, ko: 

— so na neplačanem dopustu; 

— traja suspenz pogodbe o zaposlitvi; 

— so na dodiplomskem oziroma na podiplomskem šolanju; 

— služijo vojaški rok, opravljajo naloge nadomestne civilne službe ali se usposabljajo za rezervni sestav 
policije; 

— skrbijo za otroka, mlajšega od sedmih let oziroma za invalidno osebo, ki je nezmožna za samostojno 
življenje in delo; 

— opravljajo samostojno kmetijsko dejavnost in ne izpolnjujejo pogojev iz druge alinee prvega odstavka 16. 
člena tega zakona; 

— so kot brezposelne osebe vpisani v katero od evidenc pri zavodu za zaposlovanje; 

— bivajo v tujini kot zakonci oziroma kot zunajzakonski partnerji zavarovancev, poslanih na delo v tujino; 

— so kot invalidi v varstvenih delavnicah; 

— so na strokovnem izpopolnjevanju ali na specializaciji po prenehanju obveznega zavarovanja; 

— so zaposleni s krajšim delovnim časom od polnega, vendar le za razliko do polnega delovnega časa. 

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

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

4) Tujec se lahko prostovoljno vključi v zavarovanje po prvem odstavku tega člena, če je tako določeno z 
mednarodnim sporazumom. 
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TRETJI DEL 

PRIDOBITEV IN ODMERA PRAVIC 

I. poglavje 

Splošni pojmi 

34. člen 
(Zavarovani primeri) 

Zavarovani primeri kot podlaga za pridobitev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja so: 
— starost, 
— invalidnost, 
— potreba po stalni pomoči in postrežbi, 
— telesna okvara, 
— smrt. 

II. poglavje 

Starostna pokojnina 

35. člen 
(Minimalni pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine) 

1) Zavarovanec pridobi pravico do starostne pokojnine pri starosti 58 let, če je dopolnil 40 let pokojninske 
dobe (moški) oziroma 38 let pokojninske dobe (ženska). 

2) Zavarovanec pridobi pravico do starostne pokojnine pri starosti 63 let (moški) oziroma 61 let (ženska), če 
je dopolnil 20 let pokojninske dobe. 

3) Zavarovanec pridobi pravico do starostne pokojnine pri starosti 65 let (moški) oziroma 63 let (ženska), če 
je dopolnil najmanj 15 let zavarovalne dobe. 

36. člen 
(Znižanje starosti) 

1) Zavarovancu se starostna meja iz prejšnjega člena zniža za osem mesecev za vsakega rojenega ali 
posvojenega otroka, ki ima državljanstvo Republike Slovenije, za katerega je skrbel in ga vzgajal vsaj pet 
let. 

2) Za vsakega nadaljnjega otroka se znižanje iz prejšnjega odstavka poveča za štiri mesece. 

3) Starša se o tem, kdo od njiju uveljavlja znižanje starostne meje, sporazumno dogovorita. Če do sporazuma 
ne pride, je do znižanja starostne meje upravičen tisti od staršev, ki je uveljavil pravico do starševskega 
dopusta in sicer sorazmerno dolžini dopusta. Če nobeden od staršev ni bil na starševskem dopustu, je do 
znižanja starostne meje upravičena zavarovanka. 

4) Zavarovancu, ki se je v obvezno zavarovanje vključil, preden je dopolnil 18 let starosti, se starostna meja, 
določena v prvem odstavku prejšnjega člena, zniža za ves čas trajanja obveznega zavarovanja pred 
dopolnjenim 18. letom starosti. 

5) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov zavarovanec ne more pridobiti pravice do starostne pokojnine 
pred dopolnitvijo 56 let starosti (ženska) oziroma 58 let starosti (moški). 
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37. člen 
(Pokojninska osnova) 

1) Starostr\a pokojnina se odmeri od mesečnega povprečja plač, ki jih je zavarovanec prejel, oziroma 
zavarovalnih osnov, od katerih so mu bili obračunani prispevki, v katerihkoli zaporednih 25 letih 
zavarovanja po 1.1.1970, ki so zanj najugodnejša (v nadaljnjem besedilu: pokojninska osnova). 

2) Za leto zavarovanja se upošteva koledarsko leto, v katerem je zavarovanec prejemal plačo oziroma 
nadomestilo plače za najmanj šest mesecev zavarovanja oziroma v katerem so bili najmanj za šest 
mesecev plačani prispevki od zavarovalne osnove. 

3) Ne glede na prejšnji odstavek se za izračun pokojninske osnove ne upoštevajo plače, nadomestila plače 
oziroma zavarovalne osnove iz koledarskega leta, v katerem zavarovanec uveljavlja pravico do pokojnine 

4) Za izračun pokojninske osnove po tem zakonu se upoštevajo plače oziroma zavarovalne osnove, od 
katerih so bili obračunani prispevki, zmanjšane za prispevke, po stopnjah, ki so veljale v posameznem 
koledarskem letu, in ugotovljeno davčno obveznost in splošne olajšave, ki so ne glede na okoliščine 
zavarovanca priznane skladno z zakonom. 

5) Ugotovljena davčna obveznost iz prejšnjega odstavka se določi tako, da se plača oziroma zavarovalna 
osnova zmanjša za predpisano splošno dohodninsko olajšavo. 

38. člen 
(Določitev pokojninske osnove zavarovancem, ki nimajo vsaj enega leta zavarovanja) 

1) Zavarovancu, ki po 1. 1. 1970 ni imel najmanj enega leta zavarovanja, vendar je dosegel vsaj eno leto 
zavarovanja v obdobju od 1. 1. 1966 do 31.12.1969, se ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega 
člena, za izračun pokojninske osnove upoštevajo plače oziroma zavarovalne osnove po 1. 1. 1966. 

2) Zavarovancu, ki po 1. 1. 1966 ni imel najmanj enega leta zavarovanja, se pokojnina odmeri od pokojninske 
osnove v višini povprečne izhodiščne plače, ki bi mu bila glede na stopnjo dejanske strokovne izobrazbe, 
ki jo je imel v zadnjem letu zavarovanja pri zavodu, določena po kolektivni pogodbi dejavnosti ali po 
splošni kolektivni pogodbi za zadnje koledarsko leto pred letom, v katerem uveljavi pravico do pokojnine. 

3) Osnova iz prejšnjega odstavka se poveča glede na dopolnjeno zavarovalno dobo v posameznem letu 
zavarovanja. 

4) Na način, določen v prejšnjih odstavkih, se določi pokojninska osnova tudi zavarovancu, za katerega ni 
mogoče ugotoviti plače, nadomestila plače oziroma zavarovalne osnove. 

5) Minister, pristojen za delo, objavi višino poprečnih izhodiščnih plač in način povečanja osnov iz tretjega 
odstavka tega člena. 

39. člen 
(Vštevnost nadomestil) 

1) Za izračun pokojninske osnove se štejejo tudi: 

— nadomestila plače, izplačana po predpisih o delovnih razmerjih in predpisih o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti, razen nadomestil plače po predpisih o delovnih razmerjih za delavce, katerih 
delo ni več potrebno iz operativnih razlogov; 

* 
— nadomestila plače iz invalidskega zavarovanja, ki jih je zavarovanec prejel zaradi dela na drugem 

delovnem mestu, nadomestila plače za čas poklicne rehabilitacije iz drugega odstavka 85. člena tega 
zakona, nadomestila za invalidnost in delne invalidske pokojnine, če je bil zavarovanec v času uživanja 
navedenih pravic obvezno zavarovan. 

2) Zavarovancem, ki so prejemali nadomestilo plače za čas začasne zadržanosti z dela po predpisih o 
zdravstvenem zavarovanju in predpisih o delovnih razmerjih, po predpisih o starševskem dopustu, oziroma 
po predpisih zavarovanju za primer brezposelnosti, o delovnih razmerjih za delavce, katerih delo ni več 
potrebno, ali nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije iz prvega odstavka 85. člena tega zakona, se za 
čas prejemanja nadomestila, za izračun pokojninske osnove upošteva plača oziroma osnova, od katere so 
bili plačani prispevki iz koledarskega leta pred začetkom prejemanja nadomestila. 

3) Kadar se v plačo za izračun pokojninske osnove všteva plača iz preteklega leta, se ta plača valorizira z 
istim -valorizacijskim količnikom, kot bi se plača, ki je bila podlaga za izračun osnove za odmero 
nadomestila. 
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4) Zavarovancu, ki v koledarskem letu pred začetkom prejemanja nadomestila plače ni imel plače, 
nadomestila plače iz invalidskega zavarovanja oziroma nadomestila iz drugega odstavka tega člena, se za 
izračun pokojninske osnove upošteva plača iz tekočega leta. 

40. člen 
(Prejemki, ki se ne vštevajo v pokojninsko osnovo) 

Za izračun pokojninske osnove se ne glede na obračunane prispevke, ne štejejo: 

— prejemki, od katerih niso plačani prispevki, razen nadomestil iz invalidskega zavarovanja po tem zakonu; 
— prejemki za delo, ki ga je delavec opravil zunaj okvira rednega dela (npr. delo preko polnega delovnega 

časa, ki presega omejitve, določene z zakonom, sodelovanje v izpitni komisiji, predavanja izven redne 
zaposlitve); 

— prejemki, ki pomenijo povračilo materialnih stroškov (npr. dnevnice, kilometrine, terenski dodatki, dodatek 
za ločeno življenje, dodatek za prehrano, potni stroški, prevoz na delo); 

— regres za letni dopust; 
— nagrade ob delovnih jubilejih; 
— prejemki v naravi, razen kadar pomenijo sestavni del plačila po pogodbi o zaposlitvi in so od njih plačani 

prispevki; 
— odpravnine, prejemki zaradi upokojitve ali priprave na upokojitev; 
— prejemki v obliki delnic, obveznic in drugih vrednostnih papirjev; 
— osnove, od katerih so bili plačani prispevki za dokup pokojninske dobe. 

41. člen 
(Preračun plače na polni delovni čas) 

1) Plača, ki jo doseže delavec z delom v času, krajšem od polnega delovnega časa v posameznem letu 
zavarovanja, se za ugotovitev pokojninske osnove preračuna na povprečni znesek, ki ustreza plači za 
polni delovni čas. 

2) Znesek, ki ustreza plači za polni delovni čas za posamezno leto zavarovanja, se izračuna tako, da se 
skupni znesek plače, ki se upošteva za izračun pokojninske osnove in ga je delavec prejel za leto 
zavarovanja, deli s številom ur, ki jih je prebil na delu s časom, krajšim od polnega delovnega časa. Tako 
dobljeni znesek se pomnoži z letnim številom ur polnega delovnega časa pri delodajalcu, določenega z 
zakonom oziroma kolektivno pogodbo. Preračunani znesek se vzame kot plača za leto zavarovanja, ki se 
upošteva za izračun pokojninske osnove. 

42. člen 
(Vštevanje plače za delo preko polnega delovnega časa) 

1) Plača za delo preko polnega delovnega časa se za ugotovitev pokojninske osnove upošteva največ za 
toliko ur dela preko polnega delovnega časa, kolikor je dovoljeno po predpisih o delovnih razmerjih, in pod 
pogojem, da so od nje plačani prispevki. 

« 
2) Plača, ki jo je delavec prejel za delo pri drugem delodajalcu, opravljenim v skladu s predpisi o delovnih 

razmerjih, se za ugotovitev pokojninske osnove upošteva v celoti, če so bili od nje plačani prispevki. 

43. člen 
(Upoštevanje zavarovalnih osnov) 

Zavarovancu, ki ne prejema plače, in ki mu osnova ni določena po določbah od 37. do 42. člena tega zakona , 
niti ni prejemal nadomestila plače, se upošteva za izračun pokojninske osnove znesek, ki je bil podlaga za 
plačilo prispevkov za obvezno zavarovanje, zmanjšan za davke in prispevke, ki se plačujejo iz plač na način iz 
četrtega in petega odstavka 37. člena tega zakona. 

poročevalec, št. 48 16 22. junij 1999 



44. člen 
(Pokojninska osnova za detaširane delavce) 

Delavcem, ki so jih delodajalci poslali na delo v tujino in so ostali v tem času zavarovani pri zavodu, se vzame 
za izračun pokojninske osnove plača, od katere so bili plačani prispevki za obvezno zavarovanje, zmanjšana 
za davke in prispevke, na način iz četrtega in petega odstavka 37. člena tega zakona. 

45. člen 
(Valorizacija plač iz prejšnjih let) 

1) Pri določitvi pokojninske osnove se plače oziroma zavarovalne osnove iz prejšnjih let preračunajo z 
valorizacijskimi količniki, tako da ustrezajo gibanjem povprečnih plač in pokojnin v koledarskem letu pred 
uveljavitvijo pravice do pokojnine. 

2) Valorizacijski količniki se vsako leto določijo na novo tako, da se povprečno plačo na zaposleno osebo v 
državi, izplačano za oktober 1990 in povečano za odstotek vseh uskladitev pokojnin po 145. členu, 
opravljenih od 1. januarja 1991 do konca koledarskega leta pred letom uveljavitve valorizacijskih 
količnikov, deli z zneskom povprečne plače na zaposleno osebo v državi, dosežene v letih, iz katerih se 
plače upoštevajo za izračun pokojninske osnove. 

3) Povprečno plačo na zaposleno osebo v posameznem koledarskem letu se izračuna tako, da se povprečno 
bruto plačo na zaposleno osebo, ugotovljeno po uradnih statističnih podatkih, preračuna s povprečno 
stopnjo davkov in prispevkov veljavno za dohodninski razred, v katerega sodi navedena bruto plača v 
koledarskem letu, za katero se izračunava. 

4) Višino povprečnih stopenj prispevkov in davkov za posamezne dohodninske razrede, veljavne v 
posameznem koledarskem letu, ugotovi in objavi minister, pristojen za finance. 

5) Valorizacijske količnike določi in objavi zavod. 

46. člen 
(Najnižja pokojninska osnova) 

1) Najnižja pokojninska osnova se določi v višini najnižje pokojninske osnove, veljavne za zadnji mesec pred 
uveljavitvijo tega zakona. 

2) Najnižjo pokojninsko osnovo objavi zavod. 

3) Višina najnižje pokojninske osnove, določene po prvem odstavku tega člena, se nato spreminja v višini in 
rokih iz 145. člena tega zakona, v katerih se izvajajo uskladitve pokojnin. 

4) Zavarovancu se odmeri starostna pokojnina od najnižje pokojninske osnove, če starostna pokojnina, 
odmerjena glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od zavarovančeve pokojninske osnove, skupaj s 
pripadajočimi uskladitvami, ne dosega zneska starostne pokojnine za enako pokojninsko dobo, odmerjene 
od najnižje pokojninske osnove. 

47. člen 
(Najvišja pokojninska osnova) 

1) Najvišja pokojninska osnova se določi v višini štirikratnika najnižje pokojninske osnove.. 

2) Znesek najvišje pokojninske osnove določi in objavi zavod. 

3) Zavarovancu se odmeri starostna pokojnina od najvišje pokojninske osnove, če starostna pokojnina, 
odmerjena glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od zavarovančeve pokojninske osnove, skupaj s 
pripadajočimi uskladitvami, presega znesek starostne pokojnine za enako pokojninsko dobo, odmerjene 
od najvišje pokojninske osnove. 

48. člen 
(Določitev odstotka za odmero starostne pokojnine) 

1) Starostna pokojnina se odmeri od pokojninske osnove v odstotkih, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, 
in sicer za zavarovanca z zavarovalno dobo 15 let v višini 32,5 % pokojninske osnove, nato pa se za 
vsako nadaljnje leto pokojninske dobe odmerni odstotek poveča za 1,5 %. 

2) Če pokojninska doba ne znaša polno leto, vendar pa vsaj 6 mesecev, se odmerni odstotek iz prejšnjega 
odstavka poveča za 0,75%. 
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49. člen 
(Polna starost) 

1) Polna starost, ki zagotavlja zavarovancu pokojnino v višini, odvisni le od dopolnjene pokojninske dobe, je 
za moškega 63 let, za žensko pa 61 let. 

2) Zavarovanki ali zavarovancu se polna starost iz prejšnjega odstavka zniža pod pogoji in na način, določen 
v prvem in drugem odstavku 36. člena tega zakona. 

3) Zavarovancu, ki se je v obvezno zavarovanje vključil preden je dopolnil 18 let starosti, se polna starost, 
določena v prvem odstavku tega člena, zniža za ves čas trajanja obveznega zavarovanja pred dopolnjenim 
18. letom starosti. 

4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov polna starost ne more biti nižja od 60 let (moški ) oziroma 58 let 
(ženska). 

50. člen 
(Zmanjšanje oziroma povečanje starostne pokojnine) 

1) Starostna pokojnina, odmerjena po 48. členu tega zakona, se zavarovancu ki je že dopolnil pokojninsko 
dobo iz prvega odstavka 35. člena tega zakona, za vsak mesec, ki mu manjka do dopolnitve polne starosti 
iz prejšnjega člena, zmanjša odvisno od dopolnjene pokojninske dobe, na naslednji način: 

dopolnjena 
pokojninska 
doba 

dopolnjena 
pokojninska 
doba > 

zmanjšanje 
pokojnine za 
mesec pred 
polno . 
starostjo 

moški ženske 
40 38 0,30 % 
41 39 0,25 % 
42 40 0,20 % 
43 41 0,15% 
44 42 0,10% 
45 43 0,10% 
46 44 0,00% 

2) Starostna pokojnina, odmerjena po 48. členu tega zakona, se zavarovancu ki ni dopolnil pokojninske dobe 
iz prvega odstavka 35. člena tega zakona, zmanjša za vsak mesec, ki mu manjka do dopolnitve polne 
starosti iz prejšnjega člena, za 0,3%. 

3) Zavarovancu se starostna pokojnina, odmerjena po 48.členu tega zakona, poveča za 0,3% za vsak mesec 
odložitve upokojitve po dopolnitvi polne starosti, določene v prvem odstavku prejšnjega člena. 

4) Zmanjšanje oziroma povečanje starostne pokojnine po prejšnjih odstavkih je trajno. 

51. člen 
(Starostna pokojnina brez zmanjšanja v posebnih primerih) 

1) Pravico do starostne pokojnine brez zmanjšanja zaradi upokojitve pred dopolnitvijo polne starosti pridobi 
zavarovanec, ki je dopolnil minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, če: 

— mu je delovno razmerje prenehalo zaradi stečaja ali druge oblike prenehanja delodajalca in mu ni možno 
zagotoviti druge zaposlitve; 

— je delodajalec iz ekonomskih razlogov, zaradi katerih bi bil ogrožen obstoj večjega števila delovnih mest, 
pripravil finančno ovrednoten program razreševanja presežnih delavcev skladno s predpisi o delovnih 
razmerjih in kolektivnimi pogodbami, v katerega je vključenih najmanj pet presežnih delavcev pri velikih 
delodajalcih oziroma najmanj pet presežnih delavcev ali vsaj 30% vseh delavcev pri manjših 
delodajalcih; 

— je pri zavarovancu podana invalidnost po tem zakonu; 

— je brezposeln in je bil v zadnjih 24 mesecih najmanj 12 mesecev kot brezposelna oseba vpisan v katero 
od evidenc, ki jih vodi zavod za zaposlovanje. 

2) V primerih iz druge alinee prejšnjega odstavka tega člena pridobi zavarovanec pravico do starostne 
pokojnine brez zmanjšanja, če je: 
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— v postopku ugotavljanja presežnih delavcev delodajalec predhodno pisno predložil program zavodu za 
zaposlovanje, 

— na podlagi predloženega programa presežnih delavcev zavod za zaposlovanje ugotovil, da navedenih 
delavcev ni možno zaposliti na drugih delovnih mestih pri delodajalcu, niti pri drugem delodajalcu. 

3) O pravici iz prejšnjega odstavka odloča komisija, ki je sestavljena iz predstavnikov ministrstva, pristojnega 
za delo, ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Zavoda 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Inšpektorata Republike Slovenije za delo, sindikatov in 
delodajalcev. 

4) Odločitev komisije iz prejšnjega odstavka je dokončna in zoper njo ni pritožbe. Pri izdaji odločbe o odmeri 
pokojnine je zavod vezan na odločitev komisije iz prejšnjega odstavka. 

5) Vlada Republike Slovenije imenuje komisijo iz tretjega odstavka tega člena ter predpiše postopek za njeno 
delo. 

52. člen 
(Najnižja pokojnina) 

Zavarovancu, ki pridobi pravico do starostne pokojnine po določbah tega zakona, je zagotovljena najnižja 
pokojnina v višini zneska, odmerjenega od najnižje pokojninske osnove za 15 let pokojninske dobe. 

53. člen 
(Osnova za odmero dodatnih pravic) 

1) Osnova za odmero dodatnih pravic iz 4. člena tega zakona se določi v višini najnižje pokojnine za polno 
pokojninsko dobo, veljavni za zadnji mesec pred uveljavitvijo tega zakona. 

2) Znesek iz prejšnjega odstavka se usklajuje tako, kot se usklajujejo pokojnine po določbah 145. in 146. 
člena tega zakona. 

54. člen 
(Delna pokojnina) 

1) Zavarovanec, ki je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, lahko pridobi pravico do 
delne pokojnine, če je v delovnem razmerju z največ polovico polnega delovnega časa. 

2) Delna pokojnina se zavarovancu odmeri v višini polovice starostne pokojnine, ki mu gre na dan uveljavitve 
delne pokojnine, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo in pokojninsko osnovo. 

3) Pri ponovni odmeri pokojnine se upošteva dejanska zavarovalna doba, dopolnjena v času uživanja delne 
pokojnine. Upravičenec lahko zahteva, da se mu namesto ponovne odmere pokojnina odstotno poveča 
glede na obdobja zavarovalne dobe, dosežena v času uživanja delna pokojnine. 

4) Pri povečanju oziroma zmanjšanju pokojnine glede na dopolnjeno starost ob upokojitvi, se upošteva 
starost, ki jo je upravičenec dopolnil ob uveljavitvi delne pokojnine, h kateri se prišteje celotno obdobje, v 
katerem je užival delno pokojnino. 

55. člen 
(Državna pokojnina) 

1) Oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki nima pravice do pokojnine po tem zakonu, iz 
tujega javnega pokojninskega sistema oziroma po drugih predpisih, in katere lastni dohodki ne presegajo 
premoženjskega cenzusa za pridobitev pravice do varstvenega dodatka po tem zakonu, pridobi pravico do 
državne pokojnine, če: 

— je dopolnila 65 let starosti, in 
— je med 15. in 65. letom starosti najmanj 30 let prebivala v Republiki Sloveniji. 

2) Državna pokojnina iz prejšnjega odstavka znaša 33,3% najnižje pokojninske osnove. 
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III. poglavje 

Pravice na podlagi invalidnosti 

1. Splošne določbe 

56. člen 
(Definicija invalidnosti) 

1) Invalidnost po tem zakonu je podana, če se zaradi sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče 
odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije in so ugotovljene skladno s tem zakonom, 
zavarovancu zmanjša zmožnost za zagotovitev oziroma ohranitev delovnega mesta oziroma za poklicno 
napredovanje. 

2) Invalidnost se razvršča v naslednje kategorije: 

— I. kategorija - če zavarovanec ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela ali, če je pri njem 
podana poklicna invalidnost, nima pa več preostale delovne zmožnosti; 

— II. kategorija - če je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za 50 % ali več; 

— III. kategorija - če zavarovanec z ali brez predhodne poklicne rehabilitacije ni več zmožen za delo s polnim 
delovnim časom, lahko pa opravlja določeno delo vsaj s polovico polnega delovnega časa oziroma če je 
zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50 % ali, če zavarovanec še lahko 
dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen za delo na delovnem mestu, na 
katerega je razporejen. 

3) Kot svoj poklic se šteje delo na delovnem mestu, na katero je zavarovanec razporejen in vsa dela, ki 
ustrezajo zavarovančevim telesnim in duševnim zmožnostim, za katera ima ustrezno strokovno izobrazbo, 
dodatno usposobljenost in delovne izkušnje, ki se zahtevajo za določena dela skladno z zakoni ali 
kolektivnimi pogodbami. 

57. člen 
(Preostala delovna zmožnost) 

1) Preostala delovna zmožnost je podana, 

— če zavarovanec lahko dela s polnim delovnim časom in z delovnim naporom, ki ne poslabša njegove 
invalidnosti, na drugem delovnem mestu, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi oziroma usposobljenosti, 
ali 

— če se zavarovanec s poklicno rehabilitacijo lahko usposobi za delo s polnim delovnim časom na drugem 
delovnem mestu ali 

— če zavarovanec lahko opravlja določeno delo vsaj polovico polnega delovnega časa. 

2) Preostala delovna zmožnost zavarovanca se ugotavlja pri invalidnosti II. in III. kategorije. 

58. člen 
(Vzrok za nastanek invalidnosti) 

Vzroki za nastanek invalidnosti so: 

— poškodba pri delu, 

— poklicna bolezen, 

— bolezen, 

— poškodba izven dela. 
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59. člen 
(Poškodba pri delu) 

1) Za poškodbo pri delu po tem zakona se šteje: 

— poškodba, ki je posledica neposrednega in kratkotrajnega mehaničnega, fizikalnega ali kemičnega učinka, 
ter poškodba, ki je posledica hitre spremembe položaja telesa, nenadne obremenitve telesa ali drugih 
sprememb fiziološkega stanja organizma, če je takšna poškodba v vzročni zvezi z opravljanjem dela ali 
dejavnosti, na podlagi katere je poškodovanec zavarovan; 

— poškodba, povzročena na način iz prejšnje alinee, ki jo pretrpi zavarovanec na redni poti od stanovanja do 
delovnega mesta ali nazaj, na službeni poti ali na poti, da nastopi delo; 

— obolenje, ki je neposredna in izključna posledica nesrečnega naključja ali višje sile med opravljanjem dela 
oziroma dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan. 

2) Za poškodbo pri delu se šteje tudi poškodba, povzročena na način iz prve alinee prejšnjega odstavka tega 
člena, ki jo pretrpijo zavarovanci iz 26. in 27. člena tega zakona. 

60. člen 
(Poškodba, nastala v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenega varstva) 

Za poškodbo pri delu po tem zakonu se šteje tudi poškodba, povzročena na način, določen v prvi alinei 
prvega odstavka prejšnjega člena, ki jo pretrpi zavarovanec v zvezi z uveljavljanjem pravice do zdravstvenega 
varstva, če nastane: 

— na redni poti od stanovanja oziroma delovnega mesta do kraja zdravniškega pregleda ali ob vrnitvi, ali pa 
med prebivanjem v kraju, kjer je pregled, če je zavarovanca poklical na pregled pristojni zdravnik, konzilij 
zdravnikov ali invalidska komisija zavoda, ali če ni bil napoten, pa je iskal potrebno nujno zdravniško 
pomoč; 

— na redni poti od stanovanja oziroma delovnega mesta do zdravstvene organizacije, kamor je bil 
zavarovanec napoten na zdravljenje ali pri vrnitvi, ali pa med prebivanjem v zdravstveni organizaciji, v 
kateri se zdravi, pri čemer je z zdravljenjem mišljena tudi medicinska rehabilitacija; 

— na redni poti od stanovanja oziroma delovnega mesta do kraja pregleda ali zdravljenja ali pri vrnitvi, kadar 
je pristojni zdravnik, konzilij zdravnikov ali invalidska komisija zavoda določil zavarovanca, naj spremlja 
bolnika, ki ga je poslal na zdravniški pregled ali na zdravljenje v drug kraj, ali pa med prebivanjem v {istem 
kraju, če pride do poškodbe v neposredni zvezi s spremljanjem bolnika; 

— na redni poti od stanovanja oziroma delovnega mesta, ali od kraja, v katerem je bil zavarovanec na 
pregledu ali zdravljenju, do zavoda ali organizacije, kjer naj zavarovanec dobi proteze ali druge ortopedske 
pripomočke, katere mu je predpisal pristojni zdravnik ali ob vrnitvi, kakor tudi tisti čas, ko se mudi v teh 
zavodih ali organizacijah. 

61. člen 
(Poklicna bolezen) 

1) Poklicne bolezni po tem zakonu so določene bolezni, povzročene z daljšim neposrednim vplivom 
delovnega procesa in delovnih pogojev na določenem delovnem mestu ali na delu, ki sodi v neposredni 
okvir dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan. 

2) Poklicne bolezni in dela, na katerih se pojavljajo te bolezni, in pogoje, ob katerih se štejejo za poklicne 
bolezni, določi minister, pristojen za delo, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za zdravstvo. 

62. člen 
(Splošni pogoji za pridobitev pravic na podlagi invalidnosti) 

1) Če ni s tem zakonom drugače določeno, pridobi zavarovanec pravice na podlagi invalidnosti, če ob 
nastanku invalidnosti še ni dopolnil starosti 63 let (moški) oziroma 61 let (ženska) in: 

— je vključen v obvezno zavarovanje - ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, 

— ni vključen v obvezno zavarovanje - če izpolnjuje pogoje zavarovalne oziroma pokojninske dobe, določene 
s tem zakonom, za pridobitev pravice do invalidske pokojnine. 

2) Zavarovanci iz 15., 16., in 20. do 24. člena tega zakona pridobijo pravice iz invalidskega zavarovanja le v 
primeru nastanka I. in II. kategorije invalidnosti. 
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2. Invalidska pokojnina 

63. člen 
(Pogojrza pridobitev invalidske pokojnine) 

Pravico do invalidske pokojnine pridobi zavarovanec, pri katerem je nastala I. kategorija invalidnosti, ne glede 
na vzrok nsfstanka invalidnosti. 

64. člen 
(Minimalna pokojninska doba) r 

Zavarovanec iz prejšnjega člena pridobi pravico do invalidske pokojnine, če je invalidnost posledica: 

— poškodbe pri delu ali poklicne bolezni - ne glede na pokojninsko dobo; 

— poškodbe izven dela ali bolezni - pod pogojem, da je ob nastanku invalidnosti dopolnil pokojninsko dobo, 
ki pokriva najmanj tretjino razdobja od dopolnjenega 20. leta starosti do nastanka invalidnosti (v 
nadaljnjem besedilu: delovna leta), šteto delovna leta kot polna leta. 

65. člen 
(Mlajši invalid) 

1) Zavarovanec, pri katerem je nastala I. kategorija invalidnosti pred dopolnjenim 21. letom starosti, pridobi 
pravico do invalidske pokojnine, če je bil ob nastanku invalidnosti vključen v obvezno zavarovanje ali, če je 
dopolnil najmanj tri mesece zavarovalne dobe. 

2) Zavarovanec, pri katerem je nastala I. kategorija invalidnosti po dopolnjenem 21. letu starosti, vendar pred 
dopolnjenim 30. letom starosti, pridobi pravico do invalidske pokojnine pod pogojem, da je pred 
nastankom invalidnosti dopolnil pokojninsko dobo, ki pokriva najmanj eno četrtino delovnih let. 

66. člen 
(Štetje delovnih let od višje starostne meje) 

1) Zavarovancu, ki je pridobil višjo strokovno izobrazbo, se delovna leta štejejo od dopolnjenega 23. leta 
starosti. Zavarovancu, ki je pridobil visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, se delovna leta štejejo od 
dopolnjenega 26. leta starosti. 

2) Če se zavarovancu čas študija šteje v zavarovalno dobo, se mu starostna meja iz prejšnjega odstavka 
tega člena zniža za toliko mesecev, kolikor znaša njegova zavarovalna doba, dopolnjena v času študija. 

67. člen 
(Nova invalidnost) 

1) Če se zavarovancu, pri katerem je podana invalidnost II. ali III. kategorije, že ugotovljena invalidnost 
poslabša ali nastane nov primer invalidnosti zaradi bolezni ali poškodbe izven dela tako, da izpolnjuje 
pogoje za pridobitev nove pravice, pridobi to pravico, če na dan nastanka spremembe ali nove invalidnosti, 
izpolnjuje pogoje starosti in zavarovalne oziroma pokojninske dobe, določene s tem zakonom za pridobitev 
nove pravice. 

2) Za izpolnitev pogojev zavarovalne oziroma pokojninske dobe, se brezposelnim zavarovancem v delovna 
leta ne vštevajo obdobja brezposelnosti, ko so prejemali ustrezno nadomestilo na podlagi invalidnosti po 
tem zakonu. 

3) Delovni invalid II. ali III. kategorije invalidnosti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, 
pridobi na podlagi nastanka sprememb v invalidnosti ali nove invalidnosti v primerih iz prvega odstavka 
tega člena, novo pravico, ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo. 

68. člen 
(Pokojninska osnova za odmero invalidske pokojnine) 

1) Invalidska pokojnina se odmeri od pokojninske osnove, izračunane na enak način kot pokojninska osnova 
za odmero starostne pokojnine. 

2) Invalidska pokojnina, pridobljena s krajšo zavarovalno dobo, kot je obdobje; iz katerega se po 37.in 38. 
členu tega zakona upoštevajo plače oziroma zavarovalne osnove za izračun pokojninske osnove za 
odmero starostne pokojnine, se odmeri od pokojninske osnove, izračunane na podlagi plač oziroma 
zavarovalnih osnov, ki jih je zavarovanec prejel oziroma je bil na njihovi podlagi zavarovan v času trajanja 
zavarovanja, razen iz koledarskega leta, v katerem je uveljavljena pravica do invalidske pokojnine. 

3) Zavarovancu, ki razen v letu, v katerem uveljavlja pravico do invalidske pokojnine, ni bil zavarovan, se 
invalidska pokojnina odmeri od pokojninske osnove, določene v drugem odstavku 38. člena tega zakona. 
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69. člen 
(Pokojninska osnova za odmero invalidske pokojnine v posebnih primerih) 

Osebam, pri katerih je invalidnost nastala v času trajanja zavarovanja po prvi alinei prvega odstavka 26. 
oziroma drugi alinei 27. člena tega zakona, se kot pokojninska osnova za odmero invalidske pokojnine 
upošteva povprečna plača na zaposleno osebo v državi, izplačana v mesecu nastanka invalidnosti, ' 

70. člen 
(Odmera invalidske pokojnine v primeru poškodbe pri delu ali poklicne bolezni) 

Invalidska pokojnina za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, se odmeri od 
pokojninske osnove v enaki višini kot starostna pokojnina za pokojninsko dobo najmanj 40 let. ne glede na 
starost. 

71. člen 
(Odmera invalidske pokojnine v primeru poškodbe izven dela ali bolezni) 

1) Invalidska pokojnina za invalidnost, ki je posledica bolezni ali poškodbe izven dela, se odmeri od 
pokojninske osnove v odstotku, določenem glede na dopolnjeno pokojninsko dobo na način, določen v 
48. členu tega zakona. 

2) Invalidska pokojnina iz prejšnjega odstavka se odmeri zavarovancu, ki je postal invalid pred dopolnitvijo 
starosti 63 let (moški) oziroma 61 let (ženske), najmanj v višini 47,5 % pokojninske osnove. 

3) Će je invalidnost zaradi bolezni ali poškodbe izven dela nastopila po dopolnitvi starosti 63 let (moški) 
oziroma 61 let (ženske), se invalidska pokojnina odmeri od pokojninske osnove najmanj v višini 37% 
pokojninske osnove. 

72. člen 
(Upoštevanje prištete pokojninske dobe) 

Višina odstotka za odmero invalidske pokojnine se določi ob upoštevanju dejanske pokojninske dobe 
zavarovanca in prištete pokojninske dobe izračunane, po 189. členu tega zakona. 

73. člen 
(Kombinirani vzroki invalidnosti) 

1) Če je invalidnost, na podlagi katere pridobi zavarovanec pravico do invalidske pokojnine, deloma 
posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, deloma pa posledica bolezni ali poškodbe izven dela, se 
invalidsko pokojnino odmeri kot eno pokojnino, ki je sestavljena iz sorazmernega dela invalidske 
pokojnine, odmerjene za poškodbo pri delu ali poklicno bolezen, in iz sorazmernega dela invalidske 
pokojnine, odmerjene za bolezen ali poškodbo izven dela. 

2) Sorazmerna dela za odmero invalidske pokojnine po prejšnjem odstavku se izračunata glede na to, koliko 
so vplivale na skupno invalidnost posledice poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, koliko pa posledice 
bolezni ali poškodbe izven dela. 

74. člen 
(Odmera invalidske pokojnine pri kombiniranih vzrokih invalidnosti) 

1) Invalidska pokojnina, ki gre zavarovancu po prejšnjem členu, se odmeri tako, da se posebej odmeri 
invalidska pokojnina, kot če bi bila skupna invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in 
posebej invalidska pokojnina, kot če bi bila skupna invalidnost posledica bolezni ali poškodbe izven dela. 

2) Od vsakega tako izračunanega zneska se odmeri odstotek, ki ustreza vplivu posameznega vzroka 
invalidnosti na skupno invalidnost. Seštevek tako dobljenih zneskov ne more presegati zneska pokojnine, 
odmerjene za 40 let pokojninske dobe. 

75. člen 
(Izbira vrste pokojnine) 

Zavarovanec, ki ob nastanku invalidnosti izpolnjuje pogoje za invalidsko pokojnino in pogoje za starostno 
pokojnino, lahko uveljavi po svoji i.rbiri pravico do invalidske pokojnine ali pravico do starostne pokojnine. 
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3. Poklicna rehabilitacija 

76. člen 
(Namen in obveznost poklicne rehabilitacije) 

1) S poklicno rehabilitacijo se zavarovanec strokovno, fizično in psihosocialno usposobi za drug poklic ali 
delo tako, da se lahko ustrezno razporedi oziroma zaposli in ponovno vključi v delovno okolje. 

2) Zavarovanec, ki je pridobil pravico do poklicne rehabilitacije, se je dolžan usposabljati za ustrezno delo ob 
pogojih in na način, določen s tem zakonom, ter v skladu z obveznostmi, ki so določene v pogodbi iz 82. 
člena tega zakona. 

77. člen 
(Pogoji za pridobitev pravice do poklicne rehabilitacije) 

Pravico do poklicne rehabilitacije pridobi zavarovanec: . 

— pri katerem je nastala II. kategorija invalidnosti ter 

— na dan nastanka invalidnosti še ni dopolnil 53 let starosti in 

— ki se glede na preostalo delovno zmožnost lahko usposobi za drugo delo, ki ga bo opravljal poln delovni 
čas. 

78. člen 
(Prilagoditev prostorov in delovnih sredstev) 

1) Če je za poklicno rehabilitacijo zavarovanca na ustreznem delovnem mestu potrebno, da se prilagodijo 
prostori in delovna sredstva, lahko zavod prevzame stroške prilagoditve. 

2) Kriterije in merila za določanje višine sredstev iz prejšnjega odstavka določi zavod. 

79. člen 
(Poklicna rehabilitacija v posebnih primerih zavarovanja) 

Zavarovanec iz prve, druge in šeste alinee 26. in druge alinee 27. člena tega zakona se s poklicno 
rehabilitacijo praviloma usposobi za delo, za katero se zahteva strokovna izobrazba, kakršno daje šola, ki jo je 
obiskoval pred nastankom invalidnosti. 

80. člen 
(Način poklicne rehabilitacije) 

Poklicna rehabilitacija se v skladu s preostalo delovno zmožnostjo zavarovanca opravi: 

— z izobraževanjem na ustreznih šolah in z drugimi oblikami izobraževanja; 

— s praktičnim delom na ustreznem delovnem mestu pri delodajalcu oziroma v drugih oblikah delovnega 
usposabljanja; 

— z izobraževanjem ob delu, s soglasjem zavarovanca. 

81. člen 
(Privajanje na delo) 

Za poklicno rehabilitacijo se šteje tudi čas privajanja na delo, za katerega se je zavarovanec s poklicno 
rehabilitacijo usposobil, če je to potrebno, da bi mogel z normalnim delovnim učinkom opravljati drugo 
ustrezno delo. 

82. člen 
(Pogodba o poklicni rehabilitaciji) 

1) Oblika oziroma način poklicne rehabilitacije, roki za nastop in trajanje poklicne rehabilitacije, natančnejši 
pogoji za usposabljanje zavarovanca za delo, pogoji ter roki za sklenitev pogodbe o zaposlitvi po končani 
poklicni rehabilitaciji, se določijo v pogodbi, ki jo sklenejo zavod, delodajalec ali zavod za zaposlovanje in 
zavarovanec. 
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2) Pogodba iz prejšnjega odstavka se sklene, ko postane odločba o priznanju pravice do poklicne 
rehabilitacije dokončna. 

3) S pogodbo iz prvega odstavka tega člena se določijo tudi medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih 
strank. 

4) Pri poklicni rehabilitaciji, usposabljanju in zaposlitvi zavarovancev sodelujejo organizacije za usposabljanje 
in zaposlovanje invalidnih oseb ter zavod za zaposlovanje. 

5) Zavarovanec in izvajalec poklicne rehabilitacije sta zavodu dolžna poročati o izvajanju in poteku poklicne 
rehabilitacije najmanj vsakih šest mesecev. 

83. člen 
(Pravica do nastanitve) 

Če je glede na oddaljenost invjlidovega bivališča od šole, podjetja za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih 
oseb oziroma od delodajalca, kjer je na poklicni rehabilitaciji, nujno potrebna vožnja s prevoznimi sredstvi, 
zavarovanec pa se glede na stanje invalidnosti ne more voziti z javnimi prevoznimi sredstvi in mu tudi ni 
preskrbljen poseben prevoz, ima pravico do nastanitve. 

84. člen 
(Dolžnost zagotavljanja poklicne rehabilitacije) 

1) Zavarovancu, ki ima sklenjeno delovno razmerje v Republiki Sloveniji, pri katerem je nastala invalidnost 
zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, je dolžan zagotoviti poklicno rehabilitacijo delodajalec, pri 
katerem je bil zaposlen v času nastanka invalidnosti, ostalim zavarovancem pa zavod. 

2) Pri poklicni rehabilitaciji zavarovancev lahko sodeluje z zavodom in delodajalci tudi zavod za zaposlovanje. 

3) Stroške poklicne rehabilitacije pokriva zavod. 

85. člen 
(Nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije) 

1) Zavarovancu pripada v obdobju od pridobitve pravice do poklicne rehabilitacije pa do končane poklicne 
rehabilitacije denarno nadomestilo, odmerjeno v višini 100% invalidske pokojnine, ki bi mu pripadala na 
dan nastanka invalidnosti. 

2) Zavarovanec, ki se usposablja ob delu, ima od nastopa pa do končane poklicne rehabilitacije pravico do 
nadomestila v višini 40% invalidske pokojnine, ki bi mu pripadala na dan nastanka invalidnosti. 

86. člen 
(Začasno nadomestilo) 

1) V obdobju od zaključka poklicne rehabilitacije do pričetka dela na novem delovnem mestu ima 
zavarovanec s pravico do premestitve pravico do nadomestila v višini invalidske pokojnine, ki bi mu 
pripadala ob zaključku poklicne rehabilitacije. 

2) Zavarovanec, ki mu ni priznana pravica do premestitve, ker je invalidnost posledica bolezni ali poškodbe 
izven dela, ima od dneva končane poklicne rehabilitacije pravico do nadomestila v višini invalidske 
pokojnine, ki bi mu pripadala ob zaključku poklicne rehabilitacije. To nadomestilo se izplačuje do ponovne 
zaposlitve, vendar največ pet let. 

3) Po preteku petih let se zavarovancu izplačuje 50% invalidske pokojnine, če se ni zaposlil. Če se je 
zavarovanec zaposlil, ima po zaposlitvi oziroma po preteku petih let pravico do 25% invalidske pokojnine, 
ki bi mu pripadala ob pridobitvi te pravice. 

4) Zavarovanec iz drugega odstavka tega člena izgubi pravico do nadomestila v primeru, če v določenem 
roku iz neopravičenih razlogov ne nastopi dela, ki mu je bilo preskrbljeno v skladu z 96. členom tega 
zakona. 

5) V primeru iz prejšnjega odstavka zavarovanec na podlagi iste invalidnosti ne more pridobiti nobenih pravic 
po tem zakonu. 

4. Pravica do premestitve in nadomestila 

87. člen 
(Pravica do premestitve) 

1) Pravico do premestitve pridobi v primeru invalidnosti, ki je posledica poklicne bolezni ali poškodbe pri delu, 
zavarovanec: 

— po končani poklicni rehabilitaciji, 
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— s preostalo delovno zmožnostjo, pri katerih je nastala II. kategorija invalidnosti po dopolnjenem 53. letu 
starosti, 

— s III. kategorijo invalidnosti, će je zavarovančeva delovna zmožnost zmanjšana za manj kot 50% ali. če 
zavarovanec še lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen za delo na 
delovnem mestu, na katerega je razporejen. 

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

88. člen 
(Nadomestilo za čas dela na drugem delovnem mestu) 

Zavarovanci iz druge in tretje alinee prvega odstavka prejšnjega člena imajo tudi pravico do nadomestila, 
dokler delajo na novem delovnem mestu, in sicer zavarovanec iz druge alinee v višini 40% in zavarovanec iz 
tretje alinee v višini 25% invalidske pokojnine, ki bi mu pripadala na dan nastanka invalidnosti. 

5. Pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega in delna 
invalidska pokojnina 

89. člen 
(Pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega in odmera delne invalidske pokojnine) 

1) Zavarovanec, pri katerem je podana III. kategorija invalidnosti, če zavarovanec z ali brez predhodne 
poklicne rehabilitacije ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom, ima: 

— pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega in pravico do delne invalidske pokojnine, če je 
invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, oziroma 

— pravico do delne invalidske pokojnine, če je invalidnost posledica poškodbe izven dela ali bolezni. 

2) Delna invalidska pokojnina se odmeri v odstotku, ki ustreza skrajšanju polnega delovnega časa, od 
invalidske pokojnine, ki bi zavarovancu pripadala na dan nastanka invalidnosti. 

3) Delna invalidska pokojnina odmerjena po prejšnjem odstavku, se poveča, če zavarovanec: 

— ni več zmožen za delo na delovnem mestu, na katero je razporejen, in je zato premeščen na drugo 
delovno mesto, za 30% ali 

— izgubi delo brez lastne volje ali krivde, za 40%. 

4) V primerih iz druge alinee prejšnjega odstavka, povečana delna invalidska pokojnina ne sme presegati 
80% invalidske pokojnine, ki bi zavarovancu pripadala na dan nastanka invalidnosti. 

5) Delna invalidska pokojnina, odmerjena po drugem odstavku tega člena, se zmanjša za 30%, če 
zavarovanec po lastni volji ali krivdi prekine delovno razmerje. 

6) Zavarovancu, ki je ob nastanku invalidnosti nezaposlen, se delna invalidska pokojnina odmeri v višini, 
določeni v drugem odstavku tega člena. 

7) Zavarovancu iz prve alinee prvega odstavka tega člena, ki po lastni volji ali krivdi prekine delovno razmerje 
se delna invalidska pokojnina odmeri v odstotku, ki ustreza skrajšanju polnega delovnega časa, od 
invalidske pokojnine, ki bi mu pripadala na dan nastanka invalidnosti v primeru poškodbe izven dela ali 
bolezni in zmanjša za 30%. 

8) Zavarovancu iz prve alinee prvega odstavka tega člena zagotavlja pravico do dela s krajšim delovnim 
časom od polnega delodajalec. 

6. Pravica do nadomestila za invalidnost 

90. člen 
(Pravica do nadomestila za invalidnost in odmera nadomestila) 

1) Pravico do nadomestila za invalidnost ima zavarovanec, pri katerem je kot posledica poškodbe izven dela 
ali bolezni, nastala invalidnost II. kategorije po dopolnjenem 53. letu starosti ali invalidnost III. kategorije, 
če jq zavarovančeva delovna zmožnost zmanjšana za manj kot 50% ali. če zavarovanec še lahko dela v 
svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katero je 
razporejen, če: 

— ob nastanku invalidnosti ni bil zaposlen oziroma ni bil obvezno zavarovan, ali 
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— mu je delovno razmerje prenehalo neodvisno od njegove volje oziroma krivde, ali 

— je delovno razmerje prekinil po lastni volji ali krivdi ali 

— se je zaposlil na drugem delovnem mestu. 
2) Zavarovancu, pri katerem je nastala invalidnost II. kategorije po dopolnjenem 53. letu starosti, se 

nadomestilo odmeri: 

— v primerih iz prve alinee prejšnjega odstavka, v višini 60% invalidske pokojnine, ki bi mu pripadala ob 
nastanki invalidnosti; 

— v primerih iz druge alinee prejšnjega odstavka, v višini 80% invalidske pokojnine, ki bi mu pripadala ob 
nastanku invalidnosti; 

— v primerih iz tretje alinee prejšnjega odstavka, v višini 35% invalidske pokojnine, ki bi mu pripadala ob 
nastanku invalidnosti; 

— v primerih iz četrte alinee prejšnjega odstavka v višini 40% invalidske pokojnine, ki bi mu pripadala ob 
nastanku invalidnosti. 

3) Zavarovancu, pri katerem je nastala invalidnost III. kategorije, v primeru, ko je zavarovančeva delovna 
zmožnost zmanjšana za manj kot 50% ali, če zavarovanec še lahko dela v svojem poklicu s polnim 
delovnim časom, vendar pa ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katerega je razporejen, se 
nadomestilo odmeri: 

— v primerih iz prve alinee prvega odstavka tega člena, v višini 40% invalidske pokojnine, ki bi mu pripadala 
ob nastanku invalidnosti; 

— v primerih iz druge alinee prvega odstavka tega člena, v višini 60% invalidske pokojnine, ki bi mu pripadala 
ob nastanku invalidnosti; 

— v primerih iz tretje alinee prvega odstavka tega člena, v višini 20% invalidske pokojnine, ki bi mu pripadala 
ob nastanku invalidnosti; 

— v primerih iz četrte alinee prvega odstavka tega člena, v višini 25% invalidske pokojnine, ki bi mu pripadala 
ob nastanku invalidnosti. 

91. člen 
(Izbira pravice do poklicne rehabilitacije) 

1) Delovnemu invalidu se lahko namesto pravice do premestitve in nadomestila, pravice do dela s krajšim 
delovnim časom od polnega in delne invalidske pokojnine ter pravice do nadomestila za invalidnost, prizna 
pravica do poklicne rehabilitacije. 

2) V primeru iz prejšnjega odstavka ima delovni invalid za čas od pridobitve pravice do končane poklicne 
rehabilitacije enake pravice in dolžnosti, kot so določene s tem zakonom za delovnega invalida, ki je 
pridobil pravico do poklicne rehabilitacije zaradi invalidnosti II. kategorije. 

3) Delovni invalid, ki mu je bila priznana pravica do poklicne rehabilitacije po prvem odstavku tega člena, ne 
more po končani rehabilitaciji na podlagi iste invalidnosti pridobiti nobene pravice iz invalidskega 
zavarovanja. 

92. člen 
(Zaposlovanje brezposelnih delovnih invalidov) 

Zavarovanec, ki ob nastanku invalidnosti ni bil obvezno zavarovan in zavarovanec, ki je izgubil delo ali po 
lastni krivdi prekinil delovno razmerje oziroma obvezno zavarovanje ob ali po nastanku invalidnosti, pridobi 
pravico do delne invalidske pokojnine ali ustreznega denarnega nadomestila po tem zakonu, če se v roku 30 
dni po prejemu odločbe o priznani pravici iz invalidskega zavarovanja oziroma po prenehanju delovnega 
razmerja ali zavarovanja prijavi pri zavodu za zaposlovanje. 

93. člen 
(Zagotavljanje nadomestil) 

1) Zavod zagotavlja, odmerja, usklajuje in izplačuje: 

— delno invalidsko pokojnino in 

— denarna nadomestila iz 85., 86. in 90. člena tega zakona. 

2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka nadomestilo, ki gre zavarovancu, ki ima sklenjeno delovno 
razmerje v Republiki Sloveniji za čas od dneva pridobitve pravice do poklicne rehabilitacije do nastopa 
poklicne rehabilitacije in za čas od končane poklicne rehabilitacije do pričetka del na novem delovnem 
mestu izplačuje in usklajuje po določbah tega zakona delodajalec v svoje breme, odmeri pa ga zavod. 
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94. člen 
(Usklajevanje delne invalidske pokojnine in denarnih nadomestil) 

Delna invalidska pokojnina in denarna nadomestila v zvezi s pravicami na podlagi II. in III. kategorije 
invalidnosti se usklajujejo enako kot pokojnine. 

95. člen 
(Izplačevanje delne invalidske pokojnine in denarnih nadomestil) 

1) Za izplačilo delne invalidske pokojnine in denarnih nadomestil iz prvega odstavka 93. člena tega zakona 
se smiselno uporabljata določbi 164. in 165. člena tega zakona. 

2) Denarna nadomestila iz drugega odstavka 93. člena tega zakona delodajalec izplačuje enako kot to velja 
za izplačilo plač. 

96. člen 
(Dolžnost delodajalca v zvez/ s premestitvijo delovnega invalida) 

1) Zavarovanca, pri katerem je nastala invalidnost II. ali III. kategorije in ima sklenjeno delovno razmerje v 
Republiki Sloveniji, mora delodajalec obdržati v delovnem razmerju in ga premestiti na delovno mesto, 
primerno njegovi preostali delovni zmožnosti in strokovni izobrazbi oziroma usposobljenosti oziroma mu 
zagotoviti poklicno rehabilitaciji in delo s krajšim delovnim časom od polnega, razen v primerih, ko mu 
lahko skladno s tem zakonom prekine delovno razmerje. 

2) Pri razporejanju in zaposlovanju zavarovancev, pri katerih je nastala invalidnost oziroma pri izbiri 
ustreznega delovnega mesta se upošteva: 

— mnenje invalidske komisije o zavarovančevi preostali delovni zmožnosti, 

— določbe zakona o delovnih razmerjih in kolektivnih pogodb. 
3) V primeru, da zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost meni, da predlagano delovno mesto ali 

poklicna rehabilitacija ne ustreza njegovi preostali delovni zmožnosti, poda mnenje o tem invalidska 
komisija na zahtevo delodajalca ali zavarovanca. 

7. Prenehanje delovnega razmerja delovnemu invalidu 

97. člen 
(Zaposlovanje in prenehanje delovnega razmerja zaradi invalidnosti) 

1) Delovnemu invalidu s preostalo delovno zmožnostjo, pri katerem je invalidnost nastala kot posledica 
bolezni ali poškodbe izven dela, lahko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi, če mu ni mogoče 
zagotoviti delovnega mesta oziroma dela s krajšim delovnim časom od polnega,v skladu s prejšnjim 
členom. 

2) Delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi tudi delovnemu invalidu s preostalo delovno zmožnostjo, 
pri katerem je invalidnost nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, če delovni invalid 
brez opravičljivih razlogov v določenem roku: 

— ne nastopi poklicne rehabilitacije ali je ne konča v določenem roku, 

— ne izpolnjuje obveznosti, določene v.pogodbi o poklicni rehabilitaciji, 

— ne nastopi dela na drugem delovnem mestu, določenim v skladu z določbo prejšnjega člena tega zakona, 

— ne prične z delom s krajšim delovnim časom od polnega. 

98. člen 
(Komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi) 

1) Razloge za odpoved pogodbe o zaposlitvi na podlagi prvega odstavka prejšnjega člena ugotovi komisija v 
sestavi: 

— predstavnik zavoda, 

— predstavnik Inšpektorata Republike Slovenije za delo, 

— predstavnik zavoda za zaposlovanje, 

— predstavnik delodajalcev in predstavnik sindikatov. 
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2) Komisijo iz delodajalca odstavka ter način njenega dela določi minister, pristojen za delo. 

3) Komisija veljavno odloča, če je prisotna večina članov. Odločitev komisije je dokončna. 

99. člen 
(Pravice delovnega invalida v primeru prenehanja delovnega razmerja) 

1) Zavarovanec, ki mu je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi po prvem odstavku 97. člena tega zakona, 
uveljavi pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti, po izteku teh pravic, pa pravice po tem zakonu. 

2) Zavarovanec, ki mu je bila pogodba o zaposlitvi odpovedana po drugem odstavku 97. člena tega zakona, 
ne more po prenehanju delovnega razmerja na podlagi iste invalidnosti uveljaviti nobenih pravic po tem 
zakonu. 

100. člen 
( Poslabšanje invalidnosti) 

k 
Zavarovanec iz drugega odstavka 97. člena tega zakona, ki se mu že ugotovljena invalidnost poslabša ali pri 
njemu nastane nov primer invalidnosti zaradi poškodbe izven dela ali bolezni tako, da izpolnjuje pogoje za 
pridobitev nove pravice, pridobi to pravico, če na dan nastanka spremembe ali nove invalidnosti izpolnjuje 
pogoje starosti in pokojninske oziroma zavarovalne dobe, določene s tem zakonom za pridobitev nove pravice 
in sicer ne glede na vzrok nastanka prve invalidnosti. 

101. člen 
(Kontrolni pregledi) 

1) Zavarovancu, ki je pridobil pravico na podlagi invalidnosti, ki je nastala pred dopolnjenim 45. letom starosti, 
se z obveznimi kontrolnimi pregledi, ki se opravijo praviloma vsakih pet let, ponovno ugotavlja invalidnost. 

2) Zavarovancu se lahko določi kontrolni pregled tudi po dopolnitvi starosti iz prejšnjega odstavka oziroma 
pred potekom petletnega roka. 

3) V postopku ugotavljanja invalidnosti se lahko ugotovi, da kontrolni pregled ni potreben. 

8. Povračilo potnih stroškov 

102. člen 
(Upravičenci) 

1) Zavarovanec ima pravico do povračila potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem oziroma uživanjem pravic, 
kadar ga zavod: 

— napoti ali pokliče v drug kraj zaradi opravljanja zdravstvenih preiskav in podaje mnenja izvedencev; 

— napoti v drug'kraj zaradi poklicne rehabilitacije. 

2) Pravico do povračila potnih stroškov ima tudi oseba, ki je določena za spremljanje zavarovanca iz 
prejšnjega odstavka. 

3) Povračilo potnih stroškov se določi v znesku stroškov prevoza in stroškov prehrane in namestitve v času 
potovanja in bivanja v drugem kraju. 

103. člen 
(Določitev potnih stroškov) 

Zavod s splošnim aktom določi vrsto in način uporabe prevoznega sredstva, upoštevaje zdravstveno stanje 
zavarovanca in dolžino poti, potovalne pogoje in način uveljavljanja povračila potnih stroškov in znesek 
povračila stroškov prehrane in namestitve v času potovanja in bivanja v drugem kraju. 
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IV. poglavje 

Pravice za primer zavarovančeve smrti 

1. Pogoji na strani umrlega zavarovanca 

104. člen 
(Pogoji na strani umrlega zavarovanca) 

1) Vdova, vdovec oziroma drugi zavarovančevi družinski člani pridobijo pravico do pokojnine po umrlem 
zavarovancu, če je umrli zavarovanec: 

— dopolnil najmanj pet let zavarovalne dobe ali najmanj deset let pokojninske dobe ali 
— izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne oziroma invalidske pokojnine ali 
— bil uživalec starostne ali invalidske pokojnine ali 
— užival pravico na podlagi invalidnosti. 

2) Če je zavarovanec umrl zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, pridobijo upravičenci pnvico do 
pokojnine po umrlem zavarovancu ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo zavarovanca. 

3) Pri ugotavljanju pogojev za pridobitev pravice vdove, vdovca in drugih družinskih članov do pokojnine po 
umrlem zavarovancu, ima enake posledice kot smrt tudi pravnomočna odločba o razglasitvi zavarovanca 
za pogrešanega. 

2. Vdovska pokojnina 

105. člen 
(Pogoji za pridobitev pravice do vdovske pokojnine) 

1) Vdovsko pokojnino lahko uveljavi vdova oziroma vdovec umrlega zavarovanca: 
— če je do smrti zavarovanca, po katerem ji(mu) gre pravica, dopolnil (a) starost 53 let; 
— če je bil(a) do zavarovančeve smrti popolnoma nezmožen(a) za delo ali je to postal(a) v enem letu po 

zavarovančevi smrti, ali 
— če ji(mu) je po zavarovančevi smrti ostal otrok ali več otrok, ki imajo pravico do vdovske pokojnine po 

umrlem zavarovancu, vdova oziroma vdovec pa ima do njih dolžnost preživljanja. 

2) Vdova oziroma vdovec, ki postane med trajanjem pravice do vdovske pokojnine po drugi alinei 
prejšnjega odstavka tega člena popolnoma nezmožen(a) za delo, obdrži pravico do vdovske pokojnine, 
dokler je takšna nezmožnost podana. 

3) Vdova oziroma vdovec, ki do zavarovančeve smrti ni dopolnil(a) 53 let starosti, dopolnil(a) pa je 48 let 
starosti, pridobi pravico do vdovske pokojnine, ko dopolni 53 let starosti. 

4) Če je umrli zavarovanec v času sklenitve zakonske zveze že dopolnil starost iz prvega odstavka 35. 
člena tega zakona, pridobi vdova oziroma vdovec pravico do vdovske pokojnine le v primeru, če je 
imel(a) z umrlim zakoncem skupnega otroka ali pa, če je zakonska zveza trajala nepretrgoma eno leto. 

5) Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo v primeru, če je bila zakonska zveza razvezana pred 
dopolnitvijo starosti iz prvega odstavka 35. člena tega zakona in je bila znova sklenjena po tem, ko je 
eden od zakoncev že dopolnil starost iz prvega odstavka 35. člena tega zakona. 

6) Vdova oziroma vdovec, ki med trajanjem pravice do vdovske pokojnine, pridobljene ob pogojih iz druge 
ali tretje alinee prvega odstavka tega člena, dopolni 53 let starosti, obdrži pravico do vdovske pokojnine 
trajno. Če ji(mu) ta pravica preneha pred dopolnjenim 53. letom, toda po dopolnjenem 48. letu, jo lahko 
znova uveljavi, ko dopolni 53 let starosti. 

7) Ne glede na pogoje, določene v prvi alinei prvega odstavka in v tretjem odstavku tega člena, pridobi 
pravico do vdovske pokojnine tudi vdova oziroma vdovec, ki ob zavarovančevi smrti nima lastnosti 
zavarovanca: 

— če je do zavarovančeve smrti dopolnil(a) starost 48 let; 
— če do zavarovančeve smrti ni dopolnil(a) starost 48 let, dopolnil(a) pa je 45 let, ko dopolni 48 let starosti. 
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106. člen 
(Rojstvo otroka po očetovi smrti) 

Pravico do vdovske pokojnine ima tudi vdova, ki se ji je zavarovančev otrok rodil najkasneje 300 dni po smrti 
zavarovanca oziroma upokojenca. Pravica ji gre od zavarovančeve smrti dalje. 

107. člen 
(Uživanje vdovske pokojnine v času, ko otrok služi vojaški rok, opravlja nadomestno civilno službo 

ali se usposablja za rezervni sestav policije) 

Vdova oziroma vdovec ima pravico do vdovske pokojnine ob pogojih iz tretje alinee prvega odstavka 105. 
člena tega zakona tudi v času, ko se otroku, ki je upravičen do družinske pokojnine, zaradi služenja vojaškega 
roka, opravljanja nadomestne civilne službe ali usposabljanja za rezervni sestav policije, družinska pokojnina 
ne izplačuje. 

108. člen 
(Razveza zakonske zveze) 

1) Pravico do vdovske pokojnine ima ob pogojih iz 105. člena tega zakona tudi zakonec, čigar zakon je bil 
razvezan, če ima po sodni odločbi oziroma po sporazumu, pravico do preživnine in jo je užival do smrti 
zavarovanca. 

2) Ce ima zakonec iz 'poznejše zakonske zveze pravico do vdovske pokojnine, pridobi razvezani zakonec iz 
prejšnjega odstavka pravico do vdovske pokojnine kot souživalec. 

109. člen 
(Zunajzakonska skupnost) 

Ob pogojih iz 105. člena tega zakona pridobi ob zavarovančevi smrti pravico do vdovske pokojnine tudi oseba, 
ki je zadnja tri leta pred smrtjo zavarovanca živela z zavarovancem v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakćnsko zvezo, ali je v takšni 
skupnosti živela z umrlim zadnje leto pred njegovo smrtjo in je z njim kadarkoli imela skupnega otroka. 

3. Družinska pokojnina 

110. člen 
(Pogoji za pridobitev pravice do družinske pokojnine) 

1) Po smrti zavarovanca iz 104. člena tega zakona pridobijo pravico do družinske pokojnine: 

— otroci (zakonski ali nezakonski ter posvojenci), 
— pastorki, vnuki in drugi otroci brez staršev, ki jih je zavarovanec preživljal, 
— starši (oče in mati, očim in mačeha) in posvojitelji, ki jih je zavarovanec preživljal, 
— bratje in sestre, ki jih je zavarovanec preživljal do svoje smrti in nimajo lastnih sredstev za preživljanje. 

2) V primerih iz druge alinee prejšnjega odstavka se šteje, da so brez staršev tudi vnuki oziroma drugi otroci, 
katerih starši so živi, a so popolnoma nezmožni za delo v smislu 116. člena tega zakona. 

3) Zavod določi, kdaj se šteje, da je zavarovanec preživljal družinskega člana. 

111. člen 
(Otroci) 

1) Otrok ima pravico do družinske pokojnine do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do konca šolanja, 
vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti. 

2) Ne glede na določbo 20. člena tega zakona ima pravico do družinske pokojnine otrok, ki je po tem členu 
obvezno zavarovan. 

3) Otrok,' ki je po dopolnjenem 15. letu starosti prijavljen pri zavodu za zaposlovanje, ima pravico do 
družinske pokojnine najdlje do dopolnjenega 18. leta starosti pod pogojem, da je prijavljen pri zavodu za 
zaposlovanje in izpolnjuje obveznosti po predpisih o zaposlovanju. 
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4) Otrok, ki postane popolnoma nezmožen za delo do starosti, do katere mu je zagotovljena pravica do 
družinske pokojnine oziroma do konca šolanja, ima pravico do družinske pokojnine, dokler traja takšna 
nezmožnost. 

5) Otrok, ki postane popolnoma nezmožen za delo po starosti, do katere mu je zagotovljena pravica do 
družinske pokojnine oziroma po končanem šolanju, pridobi pravico do družinske pokojnine, če ga je 
zavarovanec oziroma uživalec pravice do svoje smrti preživljal. 

112. člen 
(Potrdilo o šolanju) 

1) Otrok dokazuje šolanje vsako leto s potrdilom šole. 

2) Otrok, ki v letu izgube starša ne izpolni pogojev iz prejšnjega odstavka, ima pravico do družinske pokojnine 
do naslednjega šolskega leta. 

113. člen 
(Prekinitev šolanja) 

1) Če je otrok prekinil šolanje zaradi bolezni, nosečnosti ali poroda, pridobi oziroma obdrži pravico do 
družinske pokojnine tudi med boleznijo ter prekinitvijo zaradi nosečnosti ali poroda do dopolnjenega 26. 
leta starosti, pa tudi dlje, vendar največ toliko časa, kolikor ga je zaradi bolezni, nosečnosti ali poroda 
izgubil pri šolanju, če je šolanje nadaljeval pred dopolnjenim 26. letom starosti. 

2) Če je otrok prekinil šolanje zaradi služenja vojaškega roka, nadomestne civilne službe ali osnovnega 
usposabljanja za rezervni sestav policije, ima v primeru, da se šola, pravico do družinske pokojnine tudi po 
dopolnjenem 26. letu starosti, vendar največ toliko časa, za kolikor je prekinil šolanje zaradi služenja 
vojaškega roka, nadomestne civilne službe ali osnovnega usposabljanja za rezervni sestav policije. 

114. člen 
fStarši) 

1) Starši, ki jih je zavarovanec preživljal do svoje smrti, pridobijo pravico do družinske pokojnine, če so: 

— do smrti zavarovanca dopolnili starost iz prvega odstavka 35. člena tega zakona, ali 
— so bili ob smrti zavarovanca popolnoma nezmožni za delo. 

2) Če med trajanjem pravice do družinske pokojnine po drugi alinei prejšnjega odstavka upravičenec dopolni 
53 let starosti, trajno obdrži družinsko pokojnino. 

115. člen 
(Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati bratje in sestre) 

Bratje in sestre umrlega zavarovanca, ki jih je zavarovanec preživljal do svoje smrti, pridobijo pravico do 
družinske pokojnine, če izpolnjujejo pogoje, ki so določeni za otroke ali pogoje, ki so določeni za starše 
umrlega zavarovanca. 

116. člen 
(Popolna nezmožnost za delo) 

Za popolno nezmožnost za delo oziroma pridobivanje, ki je pogoj za pridobitev pravice do družinske oziroma 
vdovske pokojnine, velja pri otrocih nezmožnost za samostojno življenje in delo, pri drugih osebah pa I. 
kategorija invalidnosti. 
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4. Odmera vdovske oziroma družinske pokojnine 

117. člen 
(Osnova za odmero) 

1) Vdovska oziroma družinska pokojnina se odmeri od starostne ali invalidske pokojnine, ki bi jo zavarovanec 
pridobil ob smrti, oziroma od pokojnine, ki je uživalcu pokojnine pripadala ob smrti, in sicer: 

— po smrti zavarovanca - od starostne pokojnine, ki bi jo imel zavarovanec glede na dopolnjeno pokojninsko 
dobo, če je za upravičenca ugodnejše, pa od invalidske pokojnine, ki bi jo imel zavarovanec za invalidnost 
zaradi bolezni; 

— po smrti zavarovanca, ki je umrl zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in zavarovanca ali uživalca 
pravice - od pokojnine za najmanj 40 let pokojninske dobe ne glede na starost; 

— po smrti uživalca starostne pokojnine - od pokojnine, do katere je imel uživalec pokojnine pravico ob smrti, 
če je za upravičenca ugodneje, pa od invalidske pokojnine, ki bi jo dobil uživalec pokojnine, če bi namesto 
starostne pokojnine uveljavil invalidsko pokojnino; 

— po smrti uživalca invalidske pokojnine - od pokojnine, do katere je imel ta pravico ob smrti; 
— po smrti zavarovanca, ki je užival pravico na podlagi invalidnosti po tem zakonu - od invalidske pokojnine, 

do katere bi imel pravico, če bi ob smrti izpolnil pogoje za priznanje pravice do invalidske pokojnine. 

2) Določbe tega zakona o najnižji in najvišji pokojninski osnovi se upoštevajo tudi za izračun osnove za 
odmero vdovske in družinske pokojnine. 

3) Najnižja osnova za odmero vdovske oziroma družinske pokojnine je pokojnina, odmerjena najmanj v višini 
40 % pokojninske osnove umrlega zavarovanca, ne glede na njegovo starost. 

118. člen 
(Odmera vdovske pokojnine) 

1) Vdovska pokojnina se odmeri v višini 70% od osnove za odmero družinske pokojnine. 

2) Vdova oziroma vdovec, ki ima poleg pravice do vdovske pokojnine tudi pravico do starostne ali invalidske 
pokojnine, lahko uživa pokojnino, ki si jo sam izbere. 

3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se lahko vdovi oziroma vdovcu, če je to zanj ugodnejše, poleg 
pokojnine izplačuje tudi 15% zneska vdovske pokojnine, pri čemer sme skupno izplačilo znašati največ 
90% povprečne pokojnine, izplačane v državi v predhodnem koledarskem letu. 

119. člen 
(Odmera družinske pokojnine) 

1) Družinska pokojnina se odmeri od osnove, določene za odmero družinske pokojnine v odstotku, katerega 
višina je odvisna od števila družinskih članov. 

2) Če imajo pravico do družinske pokojnine samo ožji družinski člani (otroci, posvojenci) ali samo širši 
družinski člani (pastorki, vnuki in drugi otroci brez staršev, bratje in sestre, starši in posvojitelji), se 
družinska pokojnina odmeri v naslednji višini: 

iia 'enega člana / za dva člana za tri člane" • ■ ■ ;v.$žši štirV^ll $e6 članov 4 
70% 80% 90% 100% 

Če imajo pravico do družinske pokojnine člani ožje in člani širše družine, se odmeri družinska pokojnina 
članom ožje družine v višini, določeni v prejšnjem odstavku, članom širše družine pa pripada ostanek osnove 
za odmero družinske pokojnine. 

120. člen 
(Obojestranska sirota) 

1) Otrokom, ki izgubijo oba roditelja - zavarovanca, pripada poleg družinske pokojnine po enem roditelju tudi 
30% od osnove za odmero družinske pokojnine po drugem roditelju, za vsakega otroka, vendar skupno 
največ 100% osnove za odmero družinske pokojnine po drugem roditelju. 

2) Skupen znesek družinske pokojnine in dela družinske pokojnine, določenega po prejšnjem odstavku tega 
člena, ne more presegati zneska družinske pokojnine, odmerjene od starostne pokojnine moškega za 40 
let pokojninske dobe, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, uveljavljene pri polni starosti. 

) '■ 
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121. člen 
(Odmera vdovske in družinske pokojnine) 

Če družinski člani izpolnjujejo pogoje za priznanje vdovske in družinske pokojnine, se vdovska pokojnina 
odmeri: 

- v sorazmernem delu družinske pokojnine, odmerjene od osnove v odstotku, določenem glede na število 
družinskih članov v drugem odstavku 119. člena tega zakona, med katere se šteje tudi vdova oziroma 
vdovec,če so do pokojnin upravičeni vdova oziroma vdovec in ožji družinski člani, ali 

- v višini določeni v prvem odstavku 118. člena tega zakona, če so do pokojnine upravičeni vdpva oziroma 
vdovec in širši družinski člani - širšim družinskim članom pripada ostanek osnove za odmero družinske 
pokojnine - ali 

- v sorazmernem delu družinske pokojnine, odmerjene od osnove v odstotku, določenem glede na število 
družinskih članov v drugem odstavku 119. člena tega zakona, med katere se šteje tudi vdova oziroma 
vdovec, če so do pokojnine upravičeni vdova oziroma vdovec in širši družinski člani - širšim družinskim 
članom pripada ostanek osnove za odmero družinske pokojnine. 

5. Odpravnina in oskrbnina 

122. člen 

(Upravičenci) 

Vdova ali vdovec, ki po zakončevi smrti ni pridobil pravice do vdovske pokojnine, ker ni izpolnjeval posebnih 
pogojev iz 105. člena tega zakona, pridobi pravico do odpravnine oziroma oskrbnine. 

123. člen 
(Odpravnina) 

1) Pravico do odpravnine ima vdova ali vdovec, ki ni zavarovan po tem zakonu. 

2) Odpravnina gre vdovi oziroma vdovcu v višini šestmesečnega zneska vdovske pokojnine, ki bi mu šla, če 
bi imel pravico do vdovske pokojnine. 

3) Odpravnina se prične izplačevati od prvega dne naslednjega meseca po zakončevi smrti, izplača pa se v 
šestih mesečnih obrokih. 

4) Vdovi oziroma vdovcu se ustavi izplačevanje odpravnine z dnem, ko izpolni pogoje za starostno, invalidsko 
ali vdovsko oziroma družinsko pokojnino, oziroma z dnem, ko vstopi v zavarovanje po tem zakonu, ali če 
sklene novo zakonsko zvezo oziroma živi v zunajzakonski skupnosti. 

124. člen 
(Oskrbnina) 

1) Vdova oziroma vdovec ima pravico do oskrbnine po prenehanju izplačevanja odpravnine, če se je v 30 
dneh od dneva izgube pravice do odpravnine prijavil pri zavodu za zaposlovanje in če izpolnjuje 
premoženjske pogoje za pridobitev pravice do varstvenega dodatka. 

2) Pravico do oskrbnine ima tudi vdova oziroma vdovec, ki je izgubil pravico do vdovske pokojnine, ker še ni 
dopolnil 53 let starosti, če se je v 30 dneh od dneva izgube pravice do vdovske pokojnine, prijavil pri 
zavodu za zaposlovanje. 

125. člen 
(Odmera oskrbnine) 

1) Oskrbnina znaša toliko, kolikor bi znašala vdovska pokojnina vendar največ toliko kot znaša osnova iz 53. 
člena tega zakona. 

2) Vdova oziroma vdovec ima pravico do oskrbnine najdlje 24 mesecev po prenehanju izplačevanja 
odpravnine oziroma vdovske pokojnine. 

3) Vdova oziroma vdovec izgubi pravico do oskrbnine v primerih iz četrtega odstavka 123. člena tega zakona, 
v primeru, če ne izpolnjuje več premoženjskih pogojev za pridobitev pravice do varstvenega dodatka in v 
primeru, če neupravičeno ne izpolnjuje več obveznosti določene s predpisi o zaposlovanju. 

126. člen 
(Izplačevanje in usklajevanje) 

Odpravnina in oskrbnina se usklajujeta in izplačujeta na enak način kot pokojnine. 
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V. poglavje 

Varstveni dodatek 

127. člen 
(Pojem varstvenega dodatka) 

1) Zaradi zagotovitve socialne varnosti imajo uživalci starostne, invalidske, vdovske in družinske pokojnine s 
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, katerih pokojnina ne dosega zneska osnove iz 53. člena tega 
zakona, pravico do varstvenega dodatka, če skupaj z družinskimi člani nimajo drugih dohodkov, ki bi 
zadoščali za preživljanje. 

2) Višina varstvenega dodatka k starostni in invalidski pokojnini je odvisna od dopolnjene pokojninske dobe, 
višina varstvenega dodatka k vdovski oziroma družinski pokojnini pa je odvisna tudi od števila uživalcev. 

128. člen 
(Premoženjski cenzus) 

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

2) Med skupne dohodke uživalca pokojnine in družinskih članov se ne všteva dodatek za pomoč in 
postrežbo. 

3) Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena uživalec pokojnine ne more pridobiti pravice do 
varstvenega dodatka, če kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost uživalca 
pokojnine in njegovih družinskih članov, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu, ker premoženje uživalca 
pokojnine in premoženje njegovih družinskih članov presega 3,6 milijonov SIT. 

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

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

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

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

129. člen 
(Družinski člani, ki se upoštevajo pri ugotavljanju premoženjskega cenzusa) 

1) Družinski člani, katerih dohodki sestavljajo skupni dohodek družine, so ob pogoju skupnega stalnega 
bivališča uživalec pokojnine, njegov zakonec ali oseba, ki živi z zavarovancem v zunajzakonski skupnosti, 
prevzemnik kmetije, na kateri ima upokojenec stalno bivališče in otroci, pri katerih obstaja dolžnost 
preživljanja. 

2) V primeru pokojnine za primer zavarovančeve smrti, se ob pogoju skupnega stalnega bivališča med 
družinske člane poleg oseb iz prejšnjega odstavka štejejo tudi vsi souživalci družinske pokojnine in starši 
otroka - uživalca družinske pokojnine. 

3) Ne glede na določbe prejšnjih dveh odstavkov, se med družinske člane, katerih dohodki sestavljajo skupni 
dohodek družine, ki se upošteva pri ugotavljanju pogojev za pridobitev pravice do varstvenega dodatka, 
šteje'tudi prevzemnik kmetije, na kateri ima upokojenec stalno bivališče. 
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130. člon 
(Odmera varstvenega dodatka k starostni pokojnini) 

Varstveni dodatek k starostni pokojnini se odmeri od razlike med pokojnino in zneskom osnove iz 53. člena 
tega zakona (v nadaljevanju: osnova za odmero varstvenega dodatka) in znaša 60% osnove pri uživalcu 
pokojnine s pokojninsko dobo 15 ali manj let. Za vsako nadaljnje dopolnjeno leto pokojninske dobe, se višina 
varstvenega dodatka poveča za 2% s tem, da ne presega 100% navedene razlike. 

Pokojninska doba Delež osnove (%) 
15 let 60 
16 let 62 
17 let 64 
18 let 66 
19 let 68 
20 let 70 
21 let 72 
22 let 74 
23 let 76 
24 let 78 
25 let 80 
26 let 82 
27 let 84 
28 let 86 
29 let 88 
30 let 90 
31 let 92 
32 let 94 
33 let 96 
34 let 98 
35 let 100 

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

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

2) Za vsako nadaljnje dopolnjeno leto pokojninske dobe se poveča višina varstvenega dodatka za 2% s tem, 
da ne presega 100% osnove. 

3) Varstveni dodatek k invalidski pokojnini, odmerjeni v sorazmernih delih glede na vzrok za nastanek 
invalidnosti, se odmeri v sorazmernih delih. 

4) Osnova za odmero varstvenega dodatka iz prejšnjega odstavka je razlika med skupnim zneskom 
odmerjene pokojnine in zneskom osnove iz 53. člena tega zakona. Skupen znesek varstvenega dodatka 
ne sme presegati zneska razlike med odmerjeno pokojnino in osnovo iz 53. člena tega zakona. 

5) Varstveni dodatek k pokojnini po umrlem zavarovancu se odmeri od razlike med osnovo za odmero 
pokojnine po umrlem zavarovancu in zneskom osnove iz 53. člena tega zakona in znaša 70% za enega, 
80% za dva, 90% za tri in 100% razlike za štiri ali več uživalcev pokojnine. 

6) Otroku, ki uživa poleg družinske pokojnine po enem roditelju tudi del družinske pokojnine po drugem 
roditelju, se odmeri varstveni dodatek po prejšnjem odstavku. Del družinske pokojnine po drugem roditelju 
pa se upošteva med skupnimi dohodki uživalca pokojnine in družinskih članov, ki vplivajo na pravico do 
varstvenega dodatka. 

7) Če nekateri od souživalcev pokojnine po umrlem zavarovancu, izpolnjujejo pogoje za varstveni dodatek, 
drugi pa ne, se varstveni dodatek določi in razdeli, kot da bi vsi izpolnjevali pogoje, nato pa se tako 
določeni deli varstvenega dodatka izplačujejo samo tistim, ki izpolnjujejo pogoje zanj. 

8) Če uživajo pokojnino po umrlem zavarovancu člani ožje in širše družine, pa vsi izpolnjujejo pogoje za 
pridobitev pravice do varstvenega dodatka, se odmeri tisti del varstvenega dodatka, ki pripada članom ožje 
družine po petem odstavku tega člena, članom širše družine pa gre ostanek do polnega zneska osnove iz 
53. člena tega zakona. 
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VI. poglavje 

Dodatek za pomoč in postrežbo 

132. člen 
(Upravičenci) 

Pravico do dodatka za pomoč in postrežbo imajo uživalci starostne, invalidske, vdovske ali družinske 
pokojnine s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki jim je za osnovne življenjske potrebe neogibna 
stalna pomoč in postrežba drugega. 

133. člen 
(Upravičenci - aktivni zavarovanci) 

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

2) Osebe iz prejšnjega odstavka obdržijo pravico do dodatka za pomoč in postrežbo tudi po prenehanju 
delovnega razmerja. 

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

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

5) Zavarovanci, pri katerih je zmožnost premikanja zmanjšana najmanj za 70% in niso v delovnem razmerju, 
pridobijo pravico do dodatka za pomoč in postrežbo tudi, če so pridobili pravico do poklicne rehabilitacije. 
Dodatek za pomoč in postrežbo gre tem zavarovancem od dneva nastopa poklicne rehabilitacije. 

134. člen 
(Opravljanje osnovnih življenjskih potreb) 

1) Pomoč in postrežba je uživalcu pokojnine neogibno potrebna za opravljanje vseh osnovnih življenjskih 
potreb, kadar zaradi trajnih sprememb v zdravstvenem stanju ne more zadovoljevati osnovnih življenjskih 
potreb, ker se niti ob osebnih prizadevanjih in ob pomoči ortopedskih pripomočkov ne more samostojno 
gibati v stanovanju in izven njega, samostojno hraniti, oblačiti in slačiti, se obuvati in sezuvati, skrbeti za 
osebno higieno, kakor tudi ne opravljati drugih življenjskih opravil, neogibno potrebnih za ohranjanje 
življenja. 

2) Pomoč in postrežba je uživalcu pokojnine neogibno potrebna za opravljanje večine osnovnih življenjskih 
potreb, kadar zaradi trajnih sprememb v zdravstvenem stanju ne more zadovoljevati večine osnovnih 
življenjskih potreb iz prejšnjega odstavka ali kadar kot težji psihiatrični bolnik v domači negi potrebuje 
stalno nadzorstvo. 

135. člen 
(Ugotavljanje in določanje pogojev) 

1) Mnenje o tem, ali je upravičencu potrebna stalna pomoč in postrežba za opravljanje vseh ali pa le večine 
življenjskih potreb, da je slep, oziroma, da mu je potrebno stalno nadzorstvo, ali da je zmožnost 
premikanja zmanjšana za 70%, da invalidska komisija ali drug izvedenec zavoda. 

2) Kriterije in merila, kdaj se šteje, da je zmožnost premikanja zavarovanca znižana najmanj za 70%, ali kdaj 
je zavarovancu potrebno stalno nadzorstvo, določi zavod. 

136. člen 
(Odmera dodatka za pomoč in postrežbo) 

1) Dodatek za pomoč in postrežbo se upravičencu, ki mu je stalna pomoč in postrežba neogibno potrebna za 
opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb, ter slepim in nepokretnim osebam iz 133. člena tega zakona 
odmeri v višini najmanj 70% zneska osnove iz 53. člena tega zakona. 

2) Dodatek za pomoč in postrežbo pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb se odmeri v višini 
polovice zneska iz prejšnjega odstavka. 
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137. člen 
(Izbira) 

Če pridobi upravičenec pravico do dodatka za pomoč in postrežbo po tem zakonu in pravico do tega dodatka 
po drugih predpisih, lahko uživa le tisto od obeh pravic, ki si jo sam izbere. 

VII. poglavje 

Invalidnina 

138. člen 
(Telesna okvara) 

1) Telesna okvara je podana, če nastane pri zavarovancu izguba, bistvenejša poškodovanost ali znatnejša 
onesposobljenost posameznih organov ali delov telesa, kar otežuje aktivnost organizma in zahteva večje 
napore pri zadovoljevanju življenjskih potreb, ne glede na to, ali ta okvara povzroča invalidnost ali ne. 

2) Zavarovanec, pri katerem nastane telesna okvara med zavarovanjem, pridobi pravico do denarnega 
nadomestila za to okvaro (v nadaljnjem besedilu: invalidnina) ob enakih pogojih glede pokojninske dobe, ki 
veljajo za pridobitev pravice do invalidske pokojnine. 

3) Vrste telesnih okvar, na podlagi katerih se pridobi pravica do invalidnine, in odstotke teh okvar določi 
minister, pristojen za delo, po predhodnem mnenju ministra, pristojnega za zdravstvo. 

139. člen 
(Pridobitev pravice do invalidnine) 

1) Pravico do invalidnine pridobi zavarovanec za telesno okvaro, ki je posledica: 

— poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, če znaša telesna okvara najmanj 30%, ne glede na dopolnjeno 
pokojninsko dobo: 

— bolezni ali poškodbe izven dela, če znaša telesna okvara najmanj 50%, in če ima zavarovanec ob 
nastanku telesne okvare dopolnjeno pokojninsko dobo, ki je določena za pridobitev pravice do invalidske 
pokojnine, ne glede na to ali telesna okvara povzroča invalidnost ali ne. 

2) Pravico do invalidnine pridobi zavarovanec ne glede na to, ali uživa tudi kakšno drugo pravico po tem 
zakonu. 

3) Zavarovanec ne pridobi pravice do invalidnine za telesno okvaro, ki jo je imel pred vključitvijo v 
zavarovanje, če pa se takšna telesna okvara poslabša med trajanjem zavarovanja, se odmeri invalidnina 
samo za telesno okvaro, ki jo predstavlja poslabšanje. 

4) Izjemoma pridobi zavarovanec, ki je imel pred vključitvijo v zavarovanje poškodovano oko, uho, roko, nogo 
ali drug parni organ, pa si pozneje poškoduje še drug enak organ, pravico do invalidnine za telesno okvaro 
obeh organov. 

140. člen 
(Stopnje telesnih okvar) 

1) Telesne okvare se glede na težo razvrščajo v naslednjih osem stopenj: 

GSffaUFT*" r" "T "Telesriafokvara ^ - v 
1 stopnja - 100 
2. stopnja . 90 
3.tstđpnia\%^"l3BHkl 80 

KE n.>xi;r 70 
5. ^topri]a^KMMflB3ft?> 60 

50 
V7^fcstopH]a •Bil':. 40 
8.1%t6pnl5FWWWl> Sfc 30 

2) Invalidnina se odmeri glede na stopnjo in vzrok nastanka telesne okvare v času njenega nastanka. 
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141. člen 
(Odmora invalidnine) 

1) Invalidnina, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, se odmeri od zneska osnove iz 53. 
člena tega zakona in znaša: 

:;Za .telesn^l^rp Mg ■ Odstotek od zneska fe?.". '. 
rSsnove iz 53. člena . " 

S
 

1
 

£
 

24 
22 

' 3^rštbprija8f^i^W;^^ 20 
•4»stopn|alKi(Wt^V-?i: 18 
5/* stbpnjv 16 
6.CsWph]a««^}»rV:; 14 

12 
10 

2) Invalidnina, ki je posledica bolezni ali poškodbe izven dela, znaša 70% zneska, določenega za telesno 
okvaro iste stopnje, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. 

142. člen 
(Odmera invalidnine pri mešanih vzrokih telesne okvaro) 

Će je telesna okvara, na podlagi katere pridobi zavarovanec pravico do invalidnine, deloma posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, deloma pa posledica bolezni ali poškodbe izven dela, se invalidnina 
odmeri v skupnem znesku glede na ugotovljeno skupno stopnjo telesne okvare. Znesek invalidnine se določi 
sorazmerno glede na vpliv posameznega vzroka na skupen odstotek telesne okvare. 

143. člen 
(Poslabšanje telesne okvare) 

1) Uživalcu invalidnine se upošteva poznejše poslabšanje telesne okvare za priznavanje višje stopnje telesne 
okvare. 

2) Če se pri zavarovancu, ki je imel prej telesno okvaro pod 30% oziroma pod 50%, ta okvara toliko poslabša, 
da znaša 30% oziroma 50% ali več, pridobi zavarovanec pravico do invalidnine, če ob poslabšanju telesne 
okvare izpolnjuje pogoje za priznanje te pravice. 

3) Nova stopnja telesne okvare se v primerih iz prejšnjih dveh odstavkov določi na podlagi skupne telesne 
okvare. 

144. člen 
(Izbira mod invalidninami po različnih predpisih) 

Če ima zavarovanec za isti primer telesne okvare pravico do invalidnine po tem zakonu in pravico do 
invalidnine po drugih predpisih, lahko uživa le tisto od obeh pravic, ki si jo izbere. 

VIII. poglavje 

Usklajevanje pokojnin 

145. člen 
(Način usklajevanja pokojnin) 

1) Pokojnine se usklajujejo glede na gibanja povprečnih plač zaposlenih, za katere veljajo kolektivne 
pogodbe. 

2) Uskladitve se izvedejo v istih rokih in tolikokrat, kot je določeno za usklajevanje plač zaposlenih, za katere 
veljajo kolektivne pogodbe, v zakonu oziroma v socialnem sporazumu. 

3) V primeru, ko za določeno leto ni zakona oziroma socialnega sporazuma iz prejšnjega odstavka, se 
pokojnine uskladijo od prvega dne meseca, v katerem je ugotovljen skupni porast plač zaposlenih, za 
katere veljajo kolektivne pogodbe, ki za 1,5% presega povprečje plač, glede na katero so bile pokojnine 
nazadnje usklajene. Izplačilo pokojnin ne more biti nižje od izplačila pokojnin za prejšnji mesec. Pri izvedbi 
uskladitve se upoštevajo vsa gibanja plač od zadnje uskladitve pokojnin. 
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4) Če so se cene življenjskih potrebščin v preteklem koledarskem letu v povprečju povečale za manj kot 3% v 
primerjavi s predhodnim letom, se pokojnine uskladijo za 50% porasta povprečne plače na zaposleno 
osebo in 50% porasta cen življenjskih potrebščin. 

5) Uskladitev pokojnin po prejšnjem odstavku velja od začetka koledarskega leta. Uskladitev na podlagi 
gibanj cen življenjskih potrebščin se izvede pri izplačilu pokojnin za mesec januar, uskladitev na podlagi 
gibanj povprečne plače na zaposleno osebo pa pri izplačilu pokojnin za mesec februar, ki obsega tudi 
pripadajočo razliko za predhodni mesec. 

6) Zavarovancu, ki na novo uveljavi pokojnino v času, ko so pogoji za izvedbo uskladitve pokojnin izpolnjeni z 
upoštevanjem gibanj plač iz dveh zaporednih let, se pokojnina uskladi le za del, ki ustreza gibanju plač, 
doseženih v tem letu, ne glede na višino porasta plač. 

7) Če raven povprečne plače zaposlenih, za katere veljajo kolektivne pogodbe, izplačane med letom, za 3% 
presega raven povprečja navedenih plač, izplačanih za isti mesec v preteklem koledarskem letu, se za 
ugotovljen porast uskladijo pokojnine, in sicer z veljavnostjo od meseca, v katerem je bil objavljen uradni 
statistični podatek. 

8) V primeru, da se izvede uskladitev pokojnin, določena v prejšnjem odstavku, se za uskladitev pokojnin po 
tretjem odstavku tega člena upošteva le razlika med porastom povprečne plače, doseženim v preteklem 
koledarskem letu in že opravljeno uskladitvijo med letom. 

146. člen 
(Preračun pokojnin, uveljavljenih v različnih obdobjih) 

1) Pri izvedbi prve uskladitve iz prejšnjega člena v vsakem tekočem letu se za zagotovitev enakopravnega 
položaja med upokojenci, ki so se upokojili v različnih obdobjih, opravi uskladitev med pokojninami, 
uveljavljenimi v tekočem letu in pred tem uveljavljenimi pokojninami. 

2) Odstotek uskladitve se določi tako, da se primerjata odmerni stopnji za 40 let pokojninske dobe moškemu 
v tekočem koledarskem letu in predhodnem letu. 

3) Uskladitev po prvem odstavku tega člena se nanaša na vse uveljavljene pokojnine, ki bi glede na 
dopolnjeno pokojninsko dobo presegale novo uveljavljene pokojnine z enako pokojninsko dobo. 

4) Način uskladitve pokojnin po prejšnjih odstavkih določi zavod.« 

5) Uskladitve pokojnin po določbah tega in prejšnjega člena tega zakona, opravi zavod. 

ČETRTI DEL 

PRAVICA DO POKOJNINE POD UGODNEJŠIMI POGOJI 

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

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

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

148. člen 
(Zagotavljanje sredstev za pokojnine, uveljavljene pod ugodnejšimi pogoji) 

1) Sredstva za povečane obveznosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki nastajajo zaradi 
pridobivanja in uveljavljanja pravic do starostne pokojnine pod posebnimi pogoji, zagotavlja Republika 
Slovenija iz proračuna. 

2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se določijo v višini razlike med dajatvijo, priznano in odmerjeno po 
splošnih predpisih, ter dajatvijo, priznano in odmerjeno po posebnih oziroma ugodnejših pogojih; v to 
razliko se vštevajo tudi vsi prispevki od teh dajatev in sorazmerni del stroškov odmere in izplačevanja 
dajatev. 
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3) Če zavarovanec ne izpolnjuje pogojev za pridobitev pravice do pokojnine po splošnih predpisih, celotna 
sredstva za to pokojnino, vključno s prispevki, stroški odmere in izplačevanjem te dajatve, zagotavlja 
Republika Slovenija iz proračuna 

PETI DEL 

PRIDOBITEV, UŽIVANJE IN IZGUBA PRAVIC 

149. člen 
(Pridobitev pravic) 

1) Zavarovanec pridobi pravico iz obveznega zavarovanja z dnem, ko so izpolnjeni pogoji za pridobitev 
pravice. 

2) Pogoj za pridobitev pravice do pokojnine je prenehanje delovnega razmerja iz 13. in 14. člena tega 
zakona, prenehanje opravljanja samostojne dejavnosti ali drugega pravnega razmerja, ki je pogoj za 
vključitev v obvezno zavarovanje iz 15. člena tega zakona oziroma odjava iz prostovoljnega zavarovanja iz 
33. člena tega zakona, razen v primeru pravice do delne pokojnine. S pridobitvijo pravice do pokojnine 
preneha obvezno zavarovanje oseb iz 20. do 24. člena tega zakona. 

3) Kmet pridobi pravico do pokojnine po tem zakonu, ko odda kmetijo prevzemniku, jo proda ali odda v 
dolgoročni najem. 

4) Podrobnejše pogoje za predajo kmetije skladno s prejšnjim odstavkom določi minister, pristojen za 
kmetijstvo. 

5) Pravice na podlagi invalidnosti, telesne okvare ali potrebe po stalni pomoči in postrežbi pridobi 
zavarovanec z dnem nastanka invalidnosti ali telesne okvare oziroma z dnem nastanka potrebe po stalni 
pomoči in postrežbi. 

150. člen 
(Začetek izplačevanja) 

1) Pokojnina pripada uživalcu od prvega naslednjega dne po prenehanju zavarovanja. 

2) Osebi, ki ob uveljavitvi pravice ni zavarovana, se pokojnina izplačuje od prvega dne naslednjega meseca 
po vložitvi zahteve in največ za šest mesecev nazaj. 

151. člen 
(Izplačevanje delne invalidske pokojnine in denarnih nadomestil) 

Delna invalidska pokojnina, denarna nadomestila v zvezi s pravico do poklicne rehabilitacije in pravico do 
premestitve ter nadomestilo za invalidnost se zavarovancem v delovnem razmerju oziroma zavarovancem, ki 
so vključeni v obvezno zavarovanje, izplačujejo za dneve dela in za druge dneve, za katere imajo po posebnih 
predpisih pravico do nadomestila za čas odsotnosti z dela. 

152. člen 
(Izplačevanje delne invalidske pokojnine) 

1) Delna invalidska pokojnina se izplačuje od dneva pričetka dela s krajšim delovnim časom od polnega vse 
dokler zavarovanec opravlja delo z delovnim časom, ki ustreza njegovi delovni zmožnosti. 

2) Delna invalidska pokojnina odmerjena po prvi alinei tretjega odstavka 89. člena tega zakona, se izplačuje 
od dneva pričetka dela s krajšim delovnim časom od polnega na drugem delovnem mestu vse dokler 
zavarovanec opravlja delo z delovnim časom, ki ustreza njegovi delovni zmožnosti. 

3) Delna invalidska pokojnina, odmerjena po drugi alinei tretjega odstavka in po petem odstavku 89. člena 
tega zakona se izplačuje od prvega naslednjega dne po prenehanju delovnega razmerja oziroma 
zavarovanja, dokler se zavarovanec ponovno ne vključi v obvezno zavarovanje. 

153. člen 
(Izplačevanje delne invalidske pokojnine in nadomestila za invalidnost brezposelnim zavarovancem) 

Delna invalidska pokojnina odmerjena po šestem odstavku 89. člena tega zakona in nadomestilo za 
invalidnost v primeru iz prve alinee prvega odstavka 90. člena tega zakona se izplačujeta od prvega dne 
naslednjega meseca po vložitvi zahteve za priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja in še za šest mesecev 
nazaj, vendar največ od nastanka invalidnosti II. in III. kategorije. V teh primerih se delna invalidska pokojnina 
in nadomestilo za invalidnost izplačujeta dokler se zavarovanec ne zaposli oziroma vključi v obvezno 
zavarovanje. 

22. junij 1999 41 poročevalec, št. 48 



154. člen 
(Izplačevanje nadomestila za invalidnost) 

Nadomestilo za Invalidnost se izplačuje v primerih iz druge in tretje alinee prvega odstavka 90. člena tega 
zakona od dneva prenehanja delovnega razmerja oziroma obveznega zavarovanja - dokler se zavarovanec 
ponovno ne zaposli oziroma vključi v obvezno zavarovanje, oziroma od pričetka dela na drugem delovnem 
mestu, dokler ima zavarovanec sklenjeno delovno razmerje oziroma je obvezno zavarovan. 

155. člen 
(Izplačevanje delne invalidske pokojnine in nadomestil zavarovancem, ki jim je prenehalo delovno 

razmerje zaradi invalidnosti) 

Delna invalidska pokojnina in nadomestilo za invalidnost se v primeru iz tretjega odstavka 152. člena, 153. 
člena in 154. člena tega zakona izplačujeta za čas, ko je zavarovanec prijavljen zavodu za zaposlovanje in 
izpolnjuje obveznosti po predpisih o zaposlovanju. 

156. člen 
(Trajanje pravic na podlagi invalidnosti) 

1) Na podlagi invalidnosti in telesne okvare pridobljene pravice trajajo, dokler traja stanje invalidnosti oziroma 
telesne okvare, na podlagi katere je bila pridobljena pravica, razen v primerih izgube ali omejitve uživanja 
pravic, določenih s tem zakonom. 

2) Če nastanejo v stanju invalidnosti ali telesne okvare spremembe, zaradi katerih določena pravica preneha 
ali se spremeni, ta pravica preneha ali se spremeni s prvim dnem naslednjega meseca po nastanku 
spremembe. 

3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se uživalcu invalidske pokojnine in uživalcu denarnih nadomestil 
iz invalidskega zavarovanja, ki se izplačujejo za čas brezposelnosti, , ki se mu je zdravstveno stanje toliko 
izboljšalo, da je po mnenju invalidske komisije postal znova zmožen za delo, invalidska pokojnina in 
denarna nadomestila izplačujejo, vse dokler mu ni zagotovljena ustrezna zaposlitev, če se v 30. dneh po 
prejemu odločbe o prenehanju pravice do denarnih dajatev prijavi pri zavodu za zaposlovanje. 

157. člen 
(Pridobitev pravice do vdovske oziroma družinske pokojnine po upokojencu) 

Vdovi, vdovcu ali drugemu družinskemu članu, ki je uveljavil pravico do vdovske oziroma družinske pokojnine 
po uživalcu starostne ali invalidske pokojnine, se izplačuje pokojnina pod pogoji iz 150. člena tega zakona od 
prvega dne naslednjega meseca po prenehanju izplačevanja starostne ali invalidske pokojnine umrlemu. 

158. člen 
(Delitev družinske pokojnine) 

1) Če imajo pravico do družinske pokojnine samo člani ožje družine ali samo člani širše družine, pa nekateri 
od njih živijo ločeno, se na zahtevo upravičencev družinska pokojnina deli na enake dele. 

2) če imajo pravico do družinske pokojnine tako člani ožje družine kot tudi člani širše družine, nekateri od 
njih pa živijo ločeno, se družinska pokojnina najprej razdeli na del, ki gre članom ožje družine, in na del, ki 
gre članom širše družine, nato pa se vsak del razdeli naprej na enake dele glede na število upravičencev. 

3) Če imajo družinski člani pravico do družinske in vdovske pokojnine, se družinska pokojnina razdeli na 
enake dele, glede na število družinskih članov. 

159. člen 
(Sprememba števila souživalcev družinske pokojnine) 

1) Če uživa družinsko pokojnino dvoje ali več družinskih članov, pa kateremu od njih ta pravica preneha 
oziroma se mu izplačilo družinske pokojnine ustavi, se ostalim članom ponovno odmeri pokojnina. 

2) Če imajo družinski člani pravico do družinske in vdovske pokojnine, pa kateremu od njih ta pravica 
preneha oziroma se mu izplačilo pokojnine ustavi, se ostalim družinskim članom pokojnina ponovno 
odmeri. 
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3) Pokojnina odmerjena po prejšnjih dveh odstavkih gre upravičencu od dneva od katerega nekomu od njih 
preneha pravica do pokojnine. 

160. člen 
(Sorazmerni del pokojnine) 

1) Uživalcem pokojnin po mednarodnih sporazumih o socialni varnosti, ki prejemajo pokojnino v 
sorazmernem delu, in ki uživajo tudi pravice do drugih denarnih prejemkov iz obveznega zavarovanja, 
gredo ti prejemki v delu, ki ustreza sorazmernemu delu pokojnine. 

2) Določba prejšnjega odstavka ne velja za invalidnino. 

161. člen 
(Pridobitev oziroma izguba pravice do varstvenega dodatka) 

1) Pravica do varstvenega dodatka gre uživalcu pokojnine od dneva pridobitve pravice do pokojnine, če vloži 
zahtevo za njegovo priznanje v šestih mesecih od dneva vročitve odločbe o pravici do pokojnine. 

?.) Če vloži uživalec pokojnine zahtevo po preteku roka iz prejšnjega odstavka ali pa šele med uživanjem 
pokojnine izpolni pogoje za pridobitev pravice do varstvenega dodatka, mu gre pravica do varstvenega 
dodatka od dneva izpolnitve pogojev, vendar največ za šest mesecev nazaj od prvega dne naslednjega 
meseca po vložitvi zahteve. 

3) Uživalec varstvenega dodatka mora zavodu v vsakem koledarskem letu do 31. marca predložiti dokazila 
o dohodkih in o premoženju, ki vplivajo na pravico do tega dodatka. 

4) V primeru, da upravičenec ne predloži zahtevanih dokazil v roku iz prejšnjega odsavka, izgubi pravico do 
Varstvenega dodatka. Izplačilo varstvenega dodatka se mu v tem primeru ustavi z veljavnostjo od 1. maja 
dalje. 

5) V drugih primerih preneha pravica do varstvenega dodatka s prvim dnem naslednjega meseca po 
prenehanju pogojev za njeno uživanje. 

162. člen 
(Pridobitev pravice in pričetek izplačevanja dodatka za pomoč in postrežbo) 

1) Pravica do dodatka za pomoč in postrežbo gre zavarovancu od dne, ko je nastala potreba po pomoči in 
postrežbi in traja, dokler je takšna potreba podana. Dodatek za pomoč in postrežbo se izplačuje največ od 
prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in še za šest mesecev nazaj. 

2) Zavarovancu, ki je sklenil delovno razmerje kot slep ali je oslepel v času zavarovanja, gre dodatek za 
pomoč in postrežbo od vstopa v delovno razmerje oziroma od takrat, ko je oslepel, vendar se izplača 
največ od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in še za šest mesecev nazaj. 

3) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi za nepokretne zavarovance, ki jim je po tem 
zakonu zagotovljen dodatek za pomoč in postrežbo. 

4) Vse spremembe, ki vplivajo na višino oziroma obseg pravice do dodatka za pomoč in postrežbo, 
učinkujejo od prvega dne naslednjega meseca po nastanku spremembe, vendar se novi znesek izplača 
največ od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in še za šest mesecev nazaj. 

5) Dodatek za pomoč in postrežbo se ne izplačuje upravičencu za obdobje, ki ga je preživel v bolnišnici ali v 
kakšnem drugem stacionarnem zavodu in sicer za čas nad šest mesecev takšne oskrbe. 

163. člen 
(Izplačevanje invalidnine) 

Invalidnina se izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve,in največ za šest mesecev 
nazaj. 

164. člen 
(Izplačevanje v mesečnih zneskih za nazaj) 

Pokojnine, invalidnine in dodatki za pomoč in postrežbo se odmerjajo v mesečnih zneskih in se izplačujejo za 
nazaj. 
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165. len 
(Izplačilo zapadlih mesečnih zneskov) 

1) Zapadli mesečni zneski dajatev iz prejšnjega člena, ki niso mogli biti izplačani zaradi okoliščin, ki jih je 
povzročil uživalec, se izplačajo največ za tri leta nazaj, računano od dneva vložitve zahteve za izplačilo. 

2) Zapadli denarni prejemki, ki ob smrti uživalca pravice oziroma zavarovanca še niso bili izplačani, se lahko 
podedujejo in izplačajo dedičem na podlagi ustreznih dokazil. 

166. člen 
(Samopoškodba) 

Zavarovanec ne more pridobiti pravice, delovni invalid pa izgubi pridobljeno pravico, če si je sam povzročil 
invalidnost ali telesno okvaro z namenom, da bi uveljavil pravice po tem zakonu. 

167. člen 
(Razlogi za prenehanje pravice do vdovske ali družinske pokojnine) 

1) Vdova oziroma vdovec izgubi pravico do vdovske pokojnine, če sklene novo zakonsko zvezo pred 
dopolnitvijo starosti iz prvega odstavka 105. člena tega zakona, razen če je pravico pridobil ali obdržal 
zaradi popolne nezmožnosti za delo. 

2) Ob pogojih iz prejšnjega odstavka izgubi pravico do vdovske pokojnine tudi upravičenec, ki vstopi v 
življenjsko skupnost, ki je po zakonu v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo. 

3) Otrok izgubi pravico do družinske pokojnine po umrlem zavarovancu oziroma je ne pridobi, če je sklenil 
zakonsko zvezo, ne glede na to, ali jo je sklenil pred smrtjo zavarovanca oziroma uživalca pravice ali po 
smrti, razen otrok, ki so to pravico pridobili ali obdržali zaradi popolne ali trajne nezmožnosti za delo, ali če 
se oba zakonca šolata in nista zavarovanca po tem zakonu. 

4) Otroku, ki v času šolanja odide na služenje vojaškega roka, nadomestne civilne službe ali osnovnega 
usposabljanja za rezervni sestav policije, se družinska pokojnina v tem času ne izplačuje. 

168. člen 
(Ponovna pridobitev pravice do vdovske pokojnine) 

Vdovi oziroma vdovcu, ki je v skladu s prejšnjim členom izgubil pravico do vdovske pokojnine in ni pridobil 
pravice do vdovske pokojnine po zakoncu iz nove zakonske zveze, oživi pravica do prejšnje vdovske 
pokojnine: 

— če ima po prenehanju nove zakonske zveze še otroka ali več otrok iz prve zakonske zveze, ki imajo 
pravico do družinske pokojnine, in do njih izvršuje dolžnost preživljanja ali 

— če so izpolnjeni pogoji, ob katerih ima glede na svojo starost pravico do vdovske pokojnine. 

169. člen 
(Omejitev pridobitve vdovske ali družinske pokojnine) 

Družinski član ne more pridobiti pravice do vdovske oziroma družinske pokojnine oziroma jo izgubi, če je s 
pravnomočno sodno odločbo obsojen za naklepno kaznivo dejanje uboja zavarovanca. 

170. člen 
(Omejitev uživanja pokojnine v času prestajanja zaporne kazni) 

1) Zavarovancu se pokojnina ne izplačuje v času, ko prestaja zaporno kazen, daljšo od šestih mesecev. 

2) V primerih iz prejšnjega odstavka, ko se pokojnina ne izplačuje, imajo zavarovančev zakonec in drugi 
družinski člani pravico do izplačila dela zavarovančeve pokojnine v višini družinske oziroma vdovske 
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pokojnine, do Katere bi bili upravičeni ob njegovi smrti, če izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do 
vdovske oziroma družinske pokojnine. 

171. člen 
(Izbira med pokojninami iz obveznega zavarovanja) 

1) Zavarovanec, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do dveh ali več pokojnin iz obveznega zavarovanja v 
Republiki Sloveniji, lahko uživa le eno od njih po lastni izbiri. 

2) Prejšnji odstavek se uporablja tudi v primeru, ko zavarovanec izpolni pogoje za pridobitev pokojnin tudi v 
drugih državah, če pridobi pravice na podlagi istih pokojninskih obdobij. 

1.Vpliv dohodkov po pridobitvi pravice do pokojnine na uživanje pokojnine 

172. člen 
(Ponoven vstop v zavarovanje) 

1) Uživalec pokojnine, ki na območju Republike Slovenije oziroma v tujini ponovno sklene delovno razmerje, 
je izvoljen ali imenovan za nosilca javne ali druge funkcije, za katero prejema plačo oziroma nadomestilo 
plače za opravljanje te funkcije, ali začne opravljati dejavnost, na podlagi katere je zavarovan, pridobi 
lastnost zavarovanca in se mu pokojnina v tem času ne izplačuje. 

2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se upravičencu izplačuje polovica pokojnine, če je zaposlen 
z največ polovico polnega delovnega časa. 

173. člen 
(Opravljanje dejavnosti, ki ne vpliva na uživanje pokojnine) 

Uživalcu pokojnine, ki prične ali nadaljuje s samostojno umetniško ali drugo kulturno dejavnostjo, dejavnostjo 
ustvarjalca izumov, novih oblik teles, slik in risb ali v primerih iz 18. in 19. člena tega zakona, se na njegovo 
željo pokojnina izplačuje, ta čas pa se mu ne upošteva za odstotno povečanje že uveljavljene pokojnine 
oziroma za novo odmero pokojnine. 

174. člen 
(Odstotno povečanje ali ponovna odmera pokojnine) 

1) Zavarovancu iz drugega odstavka 172. člena tega zakona se pri odmeri pokojnine upošteva starost ob 
ponovni odmeri. 

2) V primeru naknadnega priznanja določnega obdobja pokojninske dobe, dopolnjene pred uveljavitvijo 
pravice do pokojnine, se takšna doba poveča samo za odstotno povečanje že uveljavljene pokojnine. 

3) Zavarovancu se pokojninska doba iz ponovnega zavarovanja upošteva pri ponovni odmeri starostne 
pokojnine, plača pa v primeru, če je ponovna odmera zanj ugodnejša. 

4) Pravica do ponovno odmerjene pokojnine gre zavarovancu od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi 
zahteve in največ za šest mesecev nazaj. 

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

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

2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za zavarovance, ki so bili už-valci invalidske pokojnine ali 
družinske pokojnine na podlagi 111. člena tega zakona. 
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176. člen 
(Obveščanje o spremembah) 

1) Uživalec pravice mora naznaniti zavodu vsako osebno ali dejansko okoliščino oziroma njeno spremembo, 
ki vpliva na pravico po tem zakonu, njen obseg ali izplačevanje. 

2) Prijavo po prejšnjem odstavku mora uživalec pravice vložiti v osmih dneh od dneva, ko nastane 
sprememba. 

3) Delodajalec je dolžan v osmih dneh prijaviti zavodu zaposlitev ali prekinitev zaposlitve za vsakega 
delavca. 

4) Matični urad mora zavodu v osmih dneh posredovati obvestilo o smrti zavarovanca. Zavod lahko od 
matičnega urada zahteva tudi podatek o sklenitvi zakonske zveze uživalcev družinskih oziroma vdovskih 
pokojnin. 

177. člen 

(Transfer pokojnin) 

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

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

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

POKOJNINSKA DOBA 

I. poglavje 

Splošne določbe 

178. člen 
(Pokojninska doba) 

1) Pokojninska doba, ki je določena kot pogoj za pridobitev in uveljavitev pravice iz obveznega zavarovanja, 
obsega čas: 

— prebit v obveznem zavarovanju, ki se všteva v zavarovalno dobo po določbah tega zakona; 
— - ki se zavarovancu skladno z zakonom šteje v pokojninsko dobo brez plačila prispevkov; 
— dopolnjen do uveljavitve tega zakona, ki se državljanu Republike Slovenije všteva v pokojninsko dobo po 

predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona, razen če ni s tem zakonom ali mednarodnim 
sporazumom drugače določeno. 

2) Osebi, ki nima državljanstva Republike Slovenije, se šteje v zavarovalno dobo čas, dopolnjen v 
zavarovanju pri zavodu do uveljavitve tega zakona, razen če ni s tem zakonom ali mednarodnim 
sporazumom drugače določeno. 

179. člen 
(Zavarovalna doba) 

1) V zavarovalno dobo se šteje čas, prebit v obveznem zavarovanju s polnim delovnim časom. 

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

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

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

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

180. člen 
(Čas zunaj delovnega razmerja, ki se šteje v zavarovalno dobo) 

V zavarovalno dobo se šteje tudi čas: 

— bolniškega staleža ali starševskega dopusta po prenehanju delovnega razmerja ali drugega razmerja, ki je 
podlaga za zavarovanje, če je zavarovanec za ta čas prejemal nadomestilo plače; 

— skrbi za otroka v prvem letu otrokove starosti, do uveljavitve tega zakona, če v tem času mati ali oče ni bil 
zavarovan(a) na drugi podlagi, če je bil otrok v navedenem času državljan Republike Slovenije in če je bilo 
njegovo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji; 

— poklicne rehabilitacije zavarovanca s preostalo delovno zmožnostjo; 

— poklicne rehabilitacije vojaškega invalida, slepega, gluhega, obolelega za distrofijo in sorodnimi mišičnimi 
in ne.vromišičnimi boleznimi, paraplegijo, cerebralno in otroško paralizo ter multiplo sklerozo, 
ekstrapiramidnimi obolenji ali civilnega invalida vojne, ne glede na to, ali je bil pred tem zavarovan; 
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— zadržanosti od dela zaradi začasne nezmožnosti za delo ali starševskega dopusta po prenehanju 
delovnega razmerja ali drugega razmerja, ki je bilo podlaga za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če je 
zavarovanec v tem času prejemal nadomestilo plače. 

181. člen 
(Podaljšano zavarovanje) 

V zavarovalno dobo se ob pogoju, da je plačan prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
šteje tudi čas, ko je zavarovanec med trajanjem delovnega razmerja: 

— na strokovnem izpopolnjevanju ali specializaciji, 
— na neplačanem izrednem dopustu, 
— na prestajanju zaporne kazni, ki ni daljša od 30 dni, če ni obvezno zavarovan kot zapornik (po 24. členu 

tega zakona), 
— v priporu, če ta ni vštet v kazen, ter 
— čas, ko delodajalec zavarovancu prepove opravljati delo v primeru izredne odpovedi. 

182. člen 
(Pogoj plačila prispevkov) 

1) V zavarovalno dobo se štejejo obdobja zavarovanja, če so bili za ta obdobja plačani predpisani prispevki. 

2) Če je bil za določeno obdobje zavarovanja plačan le del prispevkov, se v pokojninsko dobo upošteva le 
sorazmeren del zavarovalne dobe. 

183. člen 
(Upoštevanje obdobij, za katera so bili obračunani prispevki, v zavarovalno dobo) 

1) Ne glede na določbo prejšnjega člena, se v pokojninsko dobo štejejo obdobja, v katerih je, glede na 
podatke nosilca obveznega zavarovanja, delodajalec obračunal prispevke za obvezno zavarovanje od 
zavarovančeve plače, vendar jih ni vplačal v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ne glede na uspeh 
ukrepov za izterjavo plačila prispevkov. 

2) Če je obstoj zavarovanja ali obstoj podatkov, ki se nanašajo na zavarovalno obdobje, mogoče ugotoviti na 
podlagi evidenc nosilca obveznega zavarovanja se, ne glede na možnost ugotovitve plačila prispevkov za 
obvezno zavarovanje ali, če tega ni moč dokazati zaradi stečaja ali druge oblike prenehanja delodajalca, 
pri katerem je bil zavarovanec v delovnem razmerju, šteje, da so bili prispevki za obvezno zavarovanje 
plačani. 

184. člen 
(Dodana doba) 

1) Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, se poleg pokojninske dobe upoštevajo 
tudi leta zaključenega študija na dodiplomskem in podiplomskem šolanju in dejanski čas obveznega 
vojaškega roka, nadomestne civilne službe ali osnovnega usposabljanja za rezervni sestav policije, razen 
če niso ta obdobja že všteta v pokojninsko dobo. 

2) Za izpolnitev pogojev pokojninske dobe za pridobitev pravice do starostne pokojnine se poleg pokojninske 
dobe upošteva tudi čas, v katerem je bil zavarovanec prijavljen pri zavodu za zaposlovanje kot iskalec 
zaposlitve ali brezposelna oseba, razen če niso ta obdobja že všteta v pokojninsko dobo. 

3) Čas zaključenega študija iz prvega odstavka tega člena se upošteva v dejanskem trajanju, vendar se 
šteje največ toliko let, kolikor jih je potrebnih za pridobitev diplome po aktu akademije, fakultete, višje 
oziroma visoke šole. Pri štetju časa šolanja se upoštevajo obdobja od prvega dne v mesecu, v katerem se 
študijsko obdobje prične (akademsko leto, semester) do zadnjega dne v zadnjem mesecu študijskega 
obdobja, razen če niso ta obdobja že upoštevana v pokojninsko dobo. Obdobje študija na tujih 
akademijah, fakultetah, višjih ali visokih šolah se upošteva pri ugotavljanju pogojev za pridobitev pravice, 
če je bila v tujini pridobljena diploma nostrificirana, ali če je obdobje študija v tujini priznano kot del študija 
na katerikoli od višjih ali visokih šol ali na univerzi v Republiki Sloveniji. 

4) Zavarovancu, ki je bil vključen v obvezno dodatno zavarovanje po tem zakonu, se za izpolnitev pogojev za 
pridobitev pravice do starostne pokojnine, k dejanski zavarovalni dobi doda četrtina obdobja, v katerem je 
bil vključen v obvezno dodatno zavarovanje. 
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185. člen 
(Računanje zavarovalne in pokojninske dobe) 

1) Zavarovalna doba se šteje v koledarskih letih, mesecih in dnevih, pri tem se 30 dni šteje kot en mesec, 12 
mesecev pa kot eno leto. 

2) Ista obdobja se po tem zakonu štejejo v zavarovalno dobo le enkrat, razen v primerih, določenih s tem 
zakonom. 

3) Pokojninska doba se upošteva na podlagi podatkov nosilca obveznega zavarovanja. 

4) Vštevnost zavarovalnih obdobij, ki pri nosilcu niso evidentirana kot takšna se, če zakon ne določa drugače, 
ugotovi pri zavodu z odločbo po postopku, ki velja za uveljavljanje pravic iz obveznega zavarovanja po tem 
zakonu. 

II. poglavje 

Dokup pokojninske dobe 

186. člen 
(Dokup za presežne delavce) 

Zavarovancu, katerega delo ni več potrebno zaradi nujnih operativnih razlogov ali mu je prenehalo delovno 
razmerje po predpisih o prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji, se lahko dokupi največ pet let zavarovalne 
dobe za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do pokojnine, če: 

- je dopolnil 35 let pokojninske dobe (moški) ali 33 let pokojninske dobe (ženske) in 58 let starosti ali 

- je dopolnil 63 let starosti (moški) ali 61 let starosti (ženska) in 15 let pokojninske dobe ali 

- je dopolnil 65 let starosti (moški) ali 63 let starosti (ženske) in 10 let zavarovalne dobe ali 

- je zavarovanec, pri katerem je podana invalidnost po tem zakonu, in nima zavarovalne dobe, potrebne za 
pridobitev pravice do invalidske pokojnine. 

187. člen 
(Dokup za ugodnejšo odmero) 

Do pet let zavarovalne dobe lahko dokupi tudi zavarovanec, ki je že izpolnil pogoje za priznanje pravice do 
starostne pokojnine, oziroma uživalec pokojnine. 

188. člen 
(Dokup za izpolnitev pogojev in odmero pokojnine) 

t 
1) Zavarovancu oziroma uživalcu pokojnine se ob pogoju, da plača prispevke za obvezno zavarovanje, 

upošteva v zavarovalno dobo za izpolnitev pogojev in odmero pokojnine: 

- čas, ko je bil prijavljen pri zavodu za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve ali brezposelna oseba, in 

- čas, ki ga je prebil zunaj zavarovanja zaradi nege in varstva svojega otroka, mlajšega od treh let, 

če v tem času ni bil vključen v obvezno zavarovanje. 

2) Zavarovancu oziroma uživalcu pokojnine se ob pogoju plačila prispevkov za obvezno zavarovanje, 
upošteva v zavarovalno dobo za izpolnitev pogojev in odmero pokojnine: 

- čas zaključenega dodiplomskega in podiplomskega študija, in 

- čas služenja vojaškega roka, nadomestne civilne službe ali osnovnega usposabljanja za rezervni sestav 
policije, 

če v tem času ni bil vključen v obvezno zavarovanje. 

3) Državljanu Republike Slovenije, se ob pogoju plačila prispevkov za obvezno zavarovanje, upošteva v 
zavarovalno dobo čas, v katerem je bil po prenehanju zavarovanja pri zavodu zaposlen v državi, s katero 
ni sklenjen sporazum o socialnem zavarovanju. 
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III. poglavje 

Prištevanje pokojninske dobe 

. 189. člen 
(Prišteta pokojninska doba za odmero pravic na podlagi invalidnosti) 

1) Prišteta doba je fiktivna pokojninska doba, ki se upošteva zavarovancu pri odmeri pravic, če na dan 
nastanka invalidnosti še ni dopolnil starosti 63 let (moški) oziroma 61 let (ženska). 

2) Če je invalidnost nastopila pred dopolnjenim 58. letom starosti, predstavlja prišteto dobo: 

— dve tretjini obdobja med datumom nastanka invalidnosti in datumom, pri katerem bi zavarovanec dopolnil 
58 let starosti in 

— ena polovica obdobja med datumom, pri katerem bi dopolnil starost 63 let (moški) oziroma 61 let (ženska) 
in datumom, pri katerem bi dopolnil(a) 58 let starosti. 

3) če je invalidnost nastopila po dopolnjenem 58. letu starosti, predstavlja prišteta doba eno polovico 
obdobja med datumom, pri katerem bi dopolnil starost 63 let (moški) oziroma 61 let (ženska) in datumom 
nastanka invalidnosti. 

4) Dolžina obdobja, ki služi za določitev prištete dobe, se računa v letih in mesecih. Obdobje, daljše od 15 
dni, se šteje kot en mesec. 

190. člen 
(Prišteta doba za pridobitev in odmero pravic na podlagi osebnih okoliščin) 

1) Zavarovalni dobi zavarovancev, ki so jo prebili v delovnem razmerju ali drugem delu, na podlagi katerega 
so bili obvezno zavarovani, kot zavarovanci s telesno okvaro najmanj 70%, vojaški invalidi od I. do VI. 
skupine, civilni invalidi vojne od I. do VI. skupine, slepi, gluhi, oboleli za distrofijo in sorodnimi mišičnimi in 
nevromišičnimi boleznimi in za paraplegijo, cerebralno in otroško paralizo, multiplo sklerozo ter 
ekstrapiramidnimi obolenji, se za pridobitev in odmero pravic prišteje ena četrtina dobe dejanskega 
zavarovanja. 

2) Zavarovancem iz prejšnjega odstavka se ne glede na določbo petega odstavka 36. člena tega zakona 
zniža starost iz 35. člena tega zakona in ne glede na določbo četrtega odstavka 50. člena tega zakona 
zniža starost iz prvega odstavka 49. člena tega zakona, za eno leto za vsaka štiri leta, prebita v 
zavarovanju. 

SEDMI DEL 

MATIČNA EVIDENCA IN DOLŽNOST OBVEŠČANJA 

191. člen 
(Nosilec informacijske službe) 

1) Nosilec informacijske službe za področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja je zavod. 

2) Zavod se vključuje v informacijski sistem v Republiki Sloveniji. 

192. člen 
(Podatki matične evidence) 

1) Pokojninska doba, plača, vplačila prispevkov ter druga dejstva, ki vplivajo na pridobitev in odmero pravic, 
se upoštevajo pri uveljavljanju pravic iz obveznega zavarovanja po podatkih iz matične evidence o 
zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

2) Podatke v smislu prejšnjega odstavka tega zakona zagotavljajo v skladu z zakonom, delodajalci, 
samozaposleni, kmetje, vrhunski športniki in šahisti, ter osebe, ki so prostovoljno vključene v zavarovanje, 
zavod za zaposlovanje, Ministrstvo za pravosodje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Davčna 
uprava Republike Slovenije. 

3) Zavezanci iz prejšnjega odstavka so dolžni zavodu enkrat letno posredovati potrdilo o obračunanih in 
vplačanih prispevkih. Delodajalec je dolžan posredovati kopijo tega potrdila tudi zavarovancem, za katere 
plačuje prispevek delodajalca. 
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4) Prijavno - odjavno službo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje opravlja Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. Povračilo stroškov za vodenje prijavno - odjavne službe se uredi s pogodbo, ki jo 
skleneta zavod in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

5) Matičnaevidenca se uredi s posebnim zakonom. 

OSMI DEL 

ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV 

I. poglavje 

Tekoče financiranje 

193. člen 
(Vrste prihodkov) 

1) Prihodki obveznega zavarovanja so prispevki: 

— zavarovancev za pokojninsko zavarovanje, 

— delodajalcev za pokojninsko zavarovanje, 

— zavarovancev za invalidsko zavarovanje, 

— delodajalcev za invalidsko zavarovanje, 

— delodajalcev za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, 

— za posebne primere zavarovanja, 

— za dokup pokojninske dobe. 

2) Med prihodke obveznega zavarovanja se štejejo tudi: 

— kupnine za zemljo na podlagi zakona o preživninskem varstvu kmetov, 

— prihodki od dividend, obresti in ostali prihodki. - 

3) Obvezno zavarovanje se financira tudi iz državnega proračuna. 

194. člen 
(Vrste odhodkov) 

Odhodki iz obveznega zavarovanja so: 

— pokojnine, denarna nadomestila in drugi denarni prejemki na podlagi pridobljenih pravic; 

— stroški poklicne rehabilitacije; 

— stroški v zvezi z ocenjevanjem invalidnosti in telesne okvare; 

— stroški v zvezi z izplačevanjem pokojnin in drugih pokojninskih prejemkov; 

— stroški izvajanja zavarovanja; 

— stroški delovanja organov upravljanja zavoda; 

— prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje uživalcev pokojnin in uživalcev nadomestil iz invalidskega 
zavarovanja; 

— stroški službe zavoda; 

— drugi odhodki. 
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II. poglavje 

Prispevki 

195. člen 
(Določitev in odmera prispevkov) 

1) Prispevki se odmerijo in obračunajo po določeni prispevni stopnji od osnove za odmero prispevkov. 
2) Prispevne stopnje za obvezno zavarovanje se določijo tako, da se s pričakovanimi prihodki od prispevkov, 

ob upoštevanju drugih prihodkov po drugem in tretjem odstavku 193. člena tega zakona, pokrijejo 
pričakovani odhodki. 

3) Prispevna stopnja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni se določi v različnih višinah ob 
upoštevanju ravni varnega in zdravega dela, števila poklicnih bolezni in poškodb pri delu ter stopnje 
invalidizacije v dejavnosti ali pri delodajalcu. Podrobnejše kriterije za določitev različnih prispevnih stopenj 
določi zavod. 

4) Stopnje oziroma višine prispevkov iz prejšnjih odstavkov se določajo z zakonom. Za primere iz prejšnjega 
odstavka tega člena zakon določi minimalno in maksimalno prispevno stopnjo. 

196. člen 
(Osnove za plačilo prispevkov) 

Osnove za plačilo prispevkov za obvezno zavarovanje so: 
— za zaposlene v Republiki Sloveniji in državljane Republike Slovenije, zaposlene pri tujcih - plača oziroma 

nadomestilo'plače, razen nadomestil iz invalidskega zavarovanja; 
— za samozaposlene, državljane Republike Slovenije, zaposlene v tujini, kmete, vrhunske športnike in 

šahiste, ter osebe, ki so prostovoljno vključene v zavarovanje - zavarovalne osnove, 
— za vajence, brezposelne, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, starše in zapornike - 

prejemek, ki ga prejemajo skladno s posebnimi predpisi, 
— za brezposelne, ki jim zavod za zaposlovanje plačuje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

do izpolnitve pogojev za priznanje pravice do pokojnine - zadnje denarno nadomestilo, ki ga je prejel 
zavarovanec. 

197. člen 
(Najnižja in najvišja osnova za plačilo prispevkov) 

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

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

3) Najnižja osnova za obračun prispevkov za zavarovance iz 13. in iz 14. člena tega zakona je znesek 
minimalne plače. 

4) Osnova za plačilo prispevkov za delavce, ki so v delovnem razmerju pri domačem izplačevalcu plače in so 
razporejeni na delo v tujino, je plača, od katere se po posebnem zakonu plačuje davfek od osebnih 
prejemkov. 

198. člen 
(Določitev zavarovalnih osnov za samozaposlene zavarovance) 

1) Osnova iz druge alinee 196. člena tega zakona se za samozaposlene in kmete določi glede na doseženi 
dobiček zavarovanca, v katerem niso upoštevani plačani prispevki za obvezno zavarovanje zavarovanca 
in znižanje davčne osnove, skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, in sicer: 

— če dosežena osnova ne preseže minimalne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini 
minimalne plače; 
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— će je osnova med zneskom minimalne letne plače in povprečno letno plaćo zaposlenih v Republiki 
Sloveniji, najmanj v znesku najnižje pokojninske osnove iz 46. člena tega zakona, povečane za davke in 
prispevke iz tretjega odstavka 45. člena tega zakona; 

— če je osnova med eno in enoinpolkratno povprečno letno plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj 
v višini 1.5 kratne najnižje pokojninske osnove iz 46. člena tega zakona, povečane za davke in prispevke 
iz tretjega odstavka 45. člena tega zakona; 

— če je osnova med enoinpolkratno in dvakratno povprečno letno plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji, 
najmanj v višini 1,5 kratne najnižje pokojninske osnove iz 46. člena tega zakona, povečane za davke-in 
prispevke iz tretjega odstavka 45. člena tega zakona; 

— če je osnova med dvakratno in dvainpolkratno povprečno plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji, 
najmanj v višini dvakratne najnižje pokojninske osnove iz 46. člena tega zakona, povečane za davke in 
prispevke iz tretjega odstavka 45. člena tega zakona; 

— če je osnova med dvainpolkratno in trikratno povprečno plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj 
v višini dvakratne najnižje pokojninske osnove iz 46. člena tega zakona, povečane za davke in prispevke 
iz tretjega odstavka 45. člena tega zakona; 

— če je osnova nad trikratno povprečno letno plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini 
najvišje pokojninske osnove iz 47. člena tega zakona, povečane za davke in prispevke iz tretjega 
odstavka 45. člena tega zakona. 

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

3) Prispevki se plačujejo od osnov, ki veljajo v tekočem obdobju. 
4) Zavarovanec se lahko zavaruje tudi od zavarovalne osnove, ki presega znesek zavarovalne osnove, v 

katero je uvrščen skladno s prvim odstavkom tega člena, vendar največ od zneska v višini najvišje 
pokojninske osnove, povečane za davke in prispevke, iz tretjega odstavka 45. člena tega zakona. 

5) Zavarovanec se ob vstopu v zavarovanje zavaruje najmanj od zneska osnove iz prve alinee prvega 
odstavka tega člena. 

6) Če zavarovanec oceni, da zavarovalna osnova ne ustreza pričakovanemu poslovnemu izidu v tekočem 
letu, in bi plačevanje prispevkov od osnove iz drugega odstavka tega člena ogrozilo njegovo nadaljnje 
poslovanje, lahko zahteva znižanje zavarovalne osnove, vendar največ do zneska najnižje pokojninske 
osnove iz 46. člena tega zakona, povečane za davke in prispevke'iz tretjega odstavka 45. člena tega 
zakona. O zahtevi odloči Davčna uprava Republike Slovenije. 

7) Podrobnejše določbe o postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove in drugih postopkih določi minister, 
pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za delo. 

199. člen 
(Osnove za zavarovanje vrhunskih športnikov in šahistov) 

Vrhunski športniki in šahisti in osebe, ki so prostovoljno vključene v zavarovanje, plačujejo prispevke 
zavarovancev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od osnove, ki jo prosto izberejo, vendar najmanj od 
zneska najnižje pokojninske osnove iz 46. člena tega zakona, povečane za davke in prispevke po stopnjah, 
določenih skladno s tretjim odstavkom 45. člena tega zakona. 

200. člen 
(Osnova za zavarovanje vajencev) 

1) Osnova za plačevanje prispevkov za vajencev je mesečna nagrada vajenca. 

2) Osnova iz prejšnjega odstavka ne more biti nižja od polovice zneska zajamčene plače. 

201. člen 
(Osnova za zavarovanje po drugih podlagah) 

Za osebe iz 23. in 24. člena tega zakona se prispevki zavarovancev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
plačajo najmanj od zneska minimalne plače. 

202. člen 
(Osnova za prispevek za posebne primere zavarovanja) 

Za osebe, zavarovane za posebne primere zavarovanja iz 26. in 27. člena tega zakona se prispevek plača 
od osnov ali v pavšalnih zneskih, ki jih določi zavod. 
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203. člen 
(Zmanjšanje ali odpis prispevkov) 

1) Z zakonom se lahko določijo primeri, kriteriji in pogoji, pod katerimi se določenim zavarovancem zmanjšani 
ali odpisani prispevki iz 193. člena tega zakona, štejejo za plačane. 

2) Za zavarovance, ki so na podlagi tega zakona ali posebnega zakona oproščeni plačila prispevka 
delodajalca, plača ta prispevek Republika Slovenija iz državnega proračuna. 

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

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

205. člen 
(Osnova za zavarovanje brezposelnih) 

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

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

206. člen 
(Osnova za plačilo prispevkov za podaljšano zavarovanje) 

V primerih iz 181. člena tega zakona se prispevek plača od plače zavarovanca, ki jo je imel v zadnjem 
mesecu pred nastopom teh primerov, valorizirane glede na gibanje povprečnih mesečnih plač na zaposlenega 
v Republiki Sloveniji na raven meseca pred mesecem za katerega se plača prispevek. 

207. člen 
(Osndva za dokup dobe za presežne delavce) 

1) Prispevek za dokup zavarovalne dobe iz 186. člena tega zakona se izračuna tako, da se izračunana 
pokojnina, ki bi šla zavarovancu z upoštevanjem dokupljene zavarovalne dobe na dan izdaje odločbe o 
dokupu, pomnoži s koeficientom, ki izraža pričakovano število obrokov pokojnine, ki jih bo zavarovanec 
prejel do roka, s katerim bi pridobil pravico do pokojnine s tekočim zavarovanjem. 

2) Znesku prispevka iz prejšnjega odstavka se prišteje razlika med pokojnino, ki bi jo zavarovanec prejemal z 
upoštevanjem dejanske pokojninske dobe in pokojnino, ki bi jo prejemal na osnovi dokupa, pomnožena s 
koeficientom, ki izraža pričakovano dobo uživanja pokojnine. 

208. člen 
(Prispevek za dokup dobe za ugodnejšo odmero pokojnine) 

Prispevek za dokup zavarovalne dobe iz 187. člena tega zakona se izračuna tako, da se izračuna pokojnina, 
ki bi šla zavarovancu z dokupljeno dobo, ter pokojnina brez dokupljene dobe, njuna razlika pa se pomnoži s 
koeficientom, ki izraža pričakovano število mesecev uživanja pokojnine. 

209. člen 
(Naknadno plačilo prispevkov za vštevanje določenih obdobij v pokojninsko dobo) 

1) Osnova za plačilo prispevka za vštevanje obdobij iz 188. in 398. člena tega zakona v pokojninsko dobo je 
enaka znesku povprečne mesečne plače zavarovanca iz koledarskega leta pred vložitvijo zahteve, 
povečane za odstotek porasta pokojnin do zadnjega dne v mesecu, v katerem je vložena zahteva za 
vštetje navedenih obdobij v zavarovalno dobo. 

2) Osnova iz prejšnjega odstavka ne more biti nižja od zneska najnižje pokojninske osnove za mesec, v 
katerem je vložena zahteva, povečane za povprečno stopnjo prispevkov in davkov. 

3) Ce zavarovanec v zadnjem koledarskem letu pred vložitvijo zahteve ni prejel plače najmanj za šest 
mesecev, se osnova iz prvega odstavka tega člena določi v znesku najnižje pokojninske osnove, veljavne 
v mesecu vložitve zahtevka, povečane za povprečno stopnjo prispevkov in davkov. 
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4) Osnova za plačilo prispevka za vštevanje obdobij iz prvega odstavka 188. člena tega zakona, za katera 
prispevek še ni bil plačan, je znesek najnižje pokojninske osnove za mesec, v katerem je vložena zahteva, 
povečan za povprečno stopnjo prispevkov in davkov, ki se obračunavajo od osnove v višini navedenega 
zneska. 

210. člen 
(Zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca) 

Zavezanci za plačilo prispevkov zavarovancev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so: 

— zavarovanci iz 13., 14., 15., 16. in 21. člena tega zakona, 
— osebe, ki so prostovoljno vključene v zavarovanje, 
— Republika Slovenija za zavarovance iz 20., 22., 23. in 24. člena tega zakona. 

211. člen 
(Zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev) 

Zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za primer poškodbe 
pri delu in poklicne bolezni so: 

— delodajalci - za zavarovance iz 13. in 14. člena tega zakona, 

— zavarovanci iz 15., 16., 21. in 33. člena tega zakona, ki so sami zavezanci za plačilo prispevkov; 

— izplačevalec nagrade - za vajence, v skladu z zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju 

— zavod za zaposlovanje - za osebe iz 22. člena tega zakona; 

— Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - za zavarovance, ki jim ta zavod izplačuje nadomestilo 
plače za čas bolezni; 

— Republika Slovenija - za zavarovance iz 23. in 24. člena tega zakona, za zavarovance, ki so na 
starševskem dopustu oziroma porodniškem dopustu po prenehanju delovnega razmerja ter za kmete, ki 
so oproščeni obvezne vključitve v zavarovanje (zavarovane osebe iz 16. šeste alinee 33. člena tega 
zakona). 

212. člen 
(Zavezanci za plačilo prispevka za dokup zavarovalne oziroma pokojninske dobe) 

Zavezanci za plačilo prispevkov so: 

— delodajalci za prispevke za dokup zavarovalne dobe iz 186. člena tega zakona, 
— zavarovanci za prispevke za dokup zavarovalne dobe iz 187..188. in 398. člena tega zakona. 

213. člen 
(Zavezanci za plačilo prispevkov za posebne primere zavarovanja) 

Zavezanci za plačilo prispevkov za posebne primere zavarovanja iz šeste alinee prvega odstavka 193. člena 
tega zakona so pravne in fizične osebe, pri katerih so te osebe na usposabljanju oziroma delu, oziroma 
organizatorji del in akcij, v katerih te osebe sodelujejo. 

214. člen 
(Odstop prispevkov invalidskim podjetjem) 

Podjetjem, zavodom in drugim organizacijam za zaposlovanje invalidov, ki so zavezanci za plačilo prispevkov 
iz prvega odstavka 193. člena tega zakona, se prispevki zavarovanca in delodajalca po tem zakonu, ki se 
obračunajo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih, vplačajo na poseben račun pri delodajalcu in 
se kot odstopljena sredstva uporabljajo za materialni razvoj teh podjetij oziroma v skladu z zakonom. 

215. člen 
(Plačevanje prispevkov) 

1) Prispevki za obvezno zavarovanje, ki so določeni z zakonom, se plačujejo zavodu. 

2) Prispevki za obvezno zavarovanje se plačajo v skladu s predpisi, ki veljajo v času dospelosti prispevkov. 
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3) Ne glede na prejšnji odstavek, se samozaposlenim in drugim zavarovancem, ki so sami zavezanci za 
plačilo prispevkov, ki jim je bila ta lastnost ugotovljena za obdobje pred letom, v katerem se je začel 
postopek za ugotavljanje lastnosti zavarovanca, prispevki za obvezno zavarovanje plačajo glede na 
osnovo in prispevno stopnjo za leto, v katerem se je začel postopek, in se nato valorizirajo glede na 
porast plač in zavarovalnih osnov. 

4) Z namenom kontrole pravilnosti plačila prispevkov ima zavod pravico nadzora nad poslovnimi knjigami 
zavezancev za plačilo prispevkov. 

216. člen 
(Pobiranje prispevkov) 

1) Prispevke za obvezno zavarovanje odmeri, pobira, vodi evidenco o plačanih prispevkih za posamezne 
zavarovance ter nadzoruje, izterjuje, odpisuje, ter vrača za vse zavezance Davčna uprava Republike 
Slovenije. 

2) Način izterjave zapadlih prispevkov, nadzor nad plačevanjem prispevkov, zamudne obresti, odpis in 
sankcije za neplačevanje prispevkov se določijo s posebnim zakonom. 

217. člen 
(Dospelost prispevkov) 

1) Prispevki dospejo v plačilo: 

— za zaposlene v Republiki Sloveniji in državljane Republike Slovenije, zaposlene pri tujcih - na dan dviga 
sredstev za plače, če pa plača ni izplačana, do zadnjega dne v mesecu za predhodni mesec; 

— za zavarovance, za katere prispevke plačuje Republika Slovenija - zadnji dan v mesecu; 
— za samozaposlene, kmete, vajence, vrhunske športnike in šahiste, ter osebe, ki so prostovoljno vključene 

v zavarovanje - zadnji dan v mesecu. 

2) V izjemnih primerih, ko je delodajalec v postopku sanacije ali prisilne poravnave, oziroma v primerih, ko je 
ogroženo večje število delovnih mest pri delodajalcu, lahko Davčna uprava Republike Slovenije na 
predlog ministra, pristojnega za delo, dovoli začasen odlog plačila prispevkov. 

218. člen 
(Naknadno plačilo prispevkov) 

1) V izjemnih primerih, ko se obveznost plačila prispevkov ugotavlja za nazaj, se prispevki odmerijo po 
prispevnih stopnjah oziroma v absolutnih zneskih, veljavnih na dan plačila. 

2) Osnova za odmero prispevkov iz prejšnjega odstavka je zavarovančeva takratna plača oziroma 
zavarovalna osnova, ki se uskladi na dan plačila prispevkov, pri čemer se uporabljajo valorizacijski 
količniki, za preračun plač iz prejšnjih let dela in odstotki uskladitev pokojnin v tekočem letu. 

3) Zavezanec je dolžan plačati prispevek za dokup zavarovalne dobe po določbah 186., 187., 188. in 398. 
člena tega zakona v enkratnem znesku v roku 15 dni od prejema odločbe o odmeri prispevka. 

219. člen 
(Zamudne obresti) 

Zavezanec za plačilo prispevkov za obvezno zavarovanje, ki ne vplača prispevka v predpisanem roku, je 
dolžan na dospeli znesek plačati obresti za vse dni zamude v skladu s posebnimi predpisi. 
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III. poglavje 

Prihodki iz državnega proračuna 

220. člen 
(Obveznosti državnega proračuna za pravice po posebnih predpisih) 

1) Republika Slovenija zagotavlja sredstva iz državnega proračuna za pokrivanje obveznosti obveznega 
zavarovanja, ki nastanejo zaradi priznavanja ali odmere pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja pod posebnimi pogoji oziroma zaradi izpada prispevkov, in sicer za: 

— udeležence NOB in druge vojne veterane, udeležence španske vojne, narodne heroje in nosilce 
Partizanske spomenice 41, družinske člane padlih oziroma umrlih borcev NOB, žrtve vojnega nasilja; 

— osebe, ki jim je v pokojninsko dobo vštet čas neupravičenega kaznovanja zaradi političnih razlogov 
oziroma neupravičenega odvzema prostosti; 

— uživalce izjemnih pokojnin; 
— uživalce državne pokojnine; 
— delavce ministrstva za notranje zadeve in zavodov za izvrševanje kazenskih sankcij; 
— uživalce administrativnih pokojnin po zakonih o notranjih zadevah, poslancih, o vladi, o obrambi, o 

prekrških, o sodniški službi; 
— uživalce vojaških pokojnin; 
— uživalce akontacij pokojnin, ki bi jih bil dolžan izplačati nosilec zavarovanja iz katere od drugih držav, 

nastalih na območju nekdanje SFRJ; 
— uživalce dodatkov k pokojninam, ki jih izplačuje nosilec zavarovanja iz katere od drugih držav, nastalih 

na območju nekdanje SFRJ; 
— žrtve dachauskih procesov; 
— upravičence do višjega zneska pokojnine na podlagi zakona o popravi krivic; 
— izjemne pokojnine delavcev v premogovnikih in pri proizvodnji ter predelavi azbesta; 
— upokojene člane Sklada obrtnikov, ki so pridobili pravice do Skladove pokojnine na podlagi obdobja 

zavarovanja od uvedbe Skladovega zavarovanja, pa do 1.1.1983 - do zneska minimalne pokojnine; 
— preživnine bivšim zasebnim dimnikarskim obrtnikom; 
— prispevek delodajalca za zavarovance, za katere ta prispevek plačuje Republika Slovenija; 
— kmete in člane kmečkih gospodinjstev, ki jim je bil prispevek zmanjšan ali odpisan po zakonu o pogojih, 

pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane; 
— del pokojnine, ki je bila priznan ob upoštevanju obdobij iz 180. člena tega zakona; 
— del pokojnine, ki je bila priznana ob upoštevanju obdobij, prebitih v invalidskih podjetjih, za katere po 214. 

členu tega zakona niso bili plačani prispevki; 
— del pokojnine, ki je priznan ob upoštevanju pokojninske dobe iz četrtega odstavka iz 184. člena in 190. 

člena tega zakona; 
— del pokojnine, ki je priznan ob upoštevanju 52. člena tega zakona; 
— del pokojnine iz četrtega odstavka 50.a člena ter iz 51. člena tega zakona ter 
— v drugih primerih, če tako določa zakon. 

2) Poračunavanje finančnih obveznosti med Republiko Slovenijo in zavodom ureja poseben zakon. 

221. člen 1 

(Sofinanciranje iz državnega proračuna) 

Republika Slovenija iz državnega proračuna zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike med prihodki zavoda iz 
prispevkov in iz drugih virov, ter odhodki zavoda. 

222. člen 
(Zagotavljanje likvidnosti zavoda) 

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

Finančno poslovanje 

223. člen 
(Vodenje sredstev zavoda) 

Zavod ima žiro račun, v okviru katerega se vodijo sredstva za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

224. člen 
(Finančni načrt zavoda) 

1) Zavod opredeljuje svoje finančno poslovanje s finančnim načrtom. Finančni načrt se sestavlja in 
sprejema za vsako koledarsko leto oziroma za časovno obdobje, za katero se sprejema državni proračun. 

2) V finančnem načrtu se opredelijo sredstva iz prispevkov in drugih virov ter sredstva za zagotavljanje 
pravic in za izvajanje zavarovanja ter drugih obveznosti. 

3) V finančnem načrtu se opredelijo sredstva, ki jih zagotavlja državni proračun. 

4) Finančni načrt sprejme skupščina zavoda po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije. 

5) Državni zbor Republike Slovenije obravnava finančni načrt zavoda ob obravnavi in sprejemanju 
državnega proračuna. V skladu s proračunskimi izhodišči se finančni načrt zavoda lahko sprejme za več 
let, skladno s predpisi, ki urejajo sprejemanje državnega proračuna. 

225. člen 
(Poročilo o poslovanju) 

1) Zavod pripravi letno poročilo o poslovanju v prejšnjem koledarskem letu in ga do 31. maja tekočega leta 
predloži v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije. 

2) V poročilu iz prejšnjega odstavka morajo biti specificirani prihodki iz prispevkov zavarovancev in 
delodajalcev, ki jih je zavod v prejšnjem koledarskem letu prejel za naslednje skupine zavarovancev: 

- zaposlene in druge osebe v odvisnem razmerju v gospodarskih družbah, javnih zavodih, v državni upravi 
in v drugih pravnih osebah, 

- samozaposlene, 

- zaposlene pri samostojnih podjetnikih posameznikih in pri drugih fizičnih osebah, 

- kmete in člane kmečkih gospodarstev, 

- brezposelne, zapornike in druge skupine zavarovancev, 

- zavarovance, ki so prostovoljno vključeni v zavarovanje. 

3) V poročilu iz prvega odstavka tega člena morajo biti navedeni tudi drugi prihodki zavoda, kot so: 

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

- sofinanciranje iz državnega proračuna, 

- drugi prihodki. 

4) V poročilu iz prvega odstavka tega člena morajo biti specificirani tudi odhodki, ki jih je zavod v prejšnjem 
koledarskem letu izplačal za naslednje namene: 

- starostne, invalidske, vdovske in družinske pokojnine, kmečke starostne pokojnine in vojaške pokojnine, 

- varstveni dodatki k starostnim,invalidskim, vdovskim in družinskim pokojninam, 

- trahsferji zavodovih pokojnin v tujino ter akontacije in dodatki k pokojninam nosilcev zavarovanja iz drugih 
držav na območju nekdanje SFRJ, 

- dodatki za pomoč in postrežbo, invalidnine in preživnine, 
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- dodatek za rekreacijo upokojencev, 

- delna invalidska pokojnina, nadomestila za čas dela na drugem ustreznem delovnem mestu, 
nadomestilo za invalidnost, nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije in začasno nadomestilo; 

- nadomestilo za sofinanciranje zaposlovanja invalidov; 

- obvezno zdravstveno zavarovanje uživalcev pravic, 

- stroški službe zavoda, dostave pokojnin po pošti, prijavno-odjavne službe, stroški Davčne uprave 
Republike Slovenije in ostali stroški izvajanja zavarovanja. 

V. poglavje 

Premoženje zavoda 

226. člen 
(Premoženje zavoda) 

V premoženje zavoda se štejejo nepremičnine, stvarnopravne in obligacijskopravne pravice, delnice ali 
lastniški deleži, denar in ostala sredstva, na katerih ima zavod lastninsko pravico. 

227. člen 
(Nastopanje zavoda v pravnem prometu) 

Zavod ima pravico sklepati pogodbe v pravnem prometu in opravljati druge posle z namenom povečanja 
svojega premoženja v skladu z zakonom in splošnim aktom zavoda. 

Zavod ima v pravnem prometu neomejeno pravno in poslovno sposobnost ter lahko v pravnem prometu 
pridobiva pravice in prevzema obveznosti. 

Za obveznosti, prevzete v pravnem prometu, zavod odgovarja s svojim celotnim premoženjem. 

Zavod ima pravico ustanavljati gospodarske družbe, sklade in varstvene delavnice (gospodarski subjekti 
za poklicno rehabilitacijo in preprečevanje invalidnosti). 

1) 

2) 

3) 

4) 

VI. poglavje 

Nepremičninski sklad 

228. člen 
(Status Nepremičninskega sklada) 

1) Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je pravna oseba, ki je ustanovljena z 
namenom upravljanja nepremičnin in zagotavljanja neprofitnih in varovanih stanovanj za upokojence in 
druge starejše osebe. 

2) Osnovni kapital Nepremičninskega sklada so: 

— stanovanja, stanovanjske hiše in drugi objekti, zgrajeni s sredstvi nosilcev pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v Republiki Sloveniji, 

— stanovanja, zgrajena namensko za upokojence, in stanovanja, zgrajena namensko za potrebe borcev 
NOV, 

— druge nepremičnine, 

— kupnine iz prodaje stanovanj in stanovanjskih hiš na podlagi stanovanjskega zakona. 

3) Nepremičninski sklad je pravna oseba, ki posluje kot družba z omejeno odgovornostjo pravicami, 
obveznostmi in odgovornostmi, določenimi s tem zakonom in zakonom o gospodarskih družbah. 

4) Firma Nepremičninskega sklada je "Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja". 
5) Sedež Nepremičninskega sklada je v Ljubljani. 

22. junij 1999 59 poročevalec, št. 48 



6) Nepremičninski sklad pokriva stroške poslovanja s prihodki od svojih naložb in z drugimi sredstvi. 
7) Nepremičninski sklad ima statut, ki ga sprejme skupščina Nepremičninskega sklada. 

229. člen 
(Organi Nepremičninskega sklada) 

1) Organi Nepremičninskega sklada so skupščina, nadzorni svet in direktor. 

2) Skupščina Nepremičninskega sklada ima predsednika in 14 članov . 

3) Nadzorni svet ima pet članov. 

4) Nepremičninski sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor, ki ga na podlagi javnega razpisa 
imenuje skupščina Nepremičninskega sklada. 

5) Skupščino Nepremičninskega sklada imenuje Vlada Republike Slovenije za mandatno obdobje štirih let. 
Polovica članov skupščine Nepremičninskega sklada se imenuje izmed predstavnikov upokojenskih 
organizacij. Skupščina Nepremičninskega sklada imenuje nadzorni svet. 

VII. poglavje 

Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

230. člen 
(Status Kapitalskega sklada) 

1) Kapitalski sklad je pravna oseba, ki je ustanovljena z namenom ustvarjanja dodatnih sredstev za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

2) Osnovni kapital Kapitalskega sklada so: 

- delnice, deleži in kupnine na podlagi predpisov o lastninskem preoblikovanju; 

- premoženje, vrnjeno po 247. in 248. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list 
RS št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98). 

3) Kapitalski sklad posluje kot delniška družba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi s tem 
zakonom in zakonom o gospodarskih družbah. 

4) Edini ustanovitelj Kapitalskega sklada je Republika Slovenija. 

5) Firma Kapitalskega sklada je "Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d." 

6) Sedež Kapitalskega sklada je v Ljubljani. 

7) Kapitalski sklad pokriva stroške poslovanja s prihodki od svojih naložb ter z drugimi prihodki. 

231. člen 
(Sredstva Kapitalskega sklada) 

1) Prihodki Kapitalskega sklada so obresti, dividende in drugi prihodki, ki izvirajo iz naložb ter poslovanja 
Kapitalskega sklada. 

2) Kapitalski sklad nalaga sredstva v skladu s predpisi o naložbah investicijskih skladov, ki se nanašajo na 
pooblaščene investicijske družbe, pri čemer ima lahko do 10 % vseh naložb v obliki nepremičnin. 

232. člen 
(Organi Kapitalskega sklada) 

1) Organi Kapitalskega sklada so skupščina, nadzorni svet in uprava. 

2) Skupščina Kapitalskega sklada ima 15 članov. 

3) Nadzorni svet ima devet članov. 

4) Kapitalski sklad zastopa in vodi uprava, ki jo imenuje skupščina Kapitalskega sklada. 

5) Skupščino Kapitalskega sklada in nadzorni svet Kapitalskega sklada imenuje Vlada Republike Slovenije. 
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233. člen 
(Statut Kapitalskega sklada) 

Kapitalski sklad ima statut, ki ga sprejme skupščina Kapitalskega sklada s soglasjem Vlade Repuolike 
Slovenije. 

DEVETI DEL 

POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE IN VARSTVO PRAVIC 

I. poglavje 

Splošne določbe 

234. člen 
(Subsidiarna uporaba splošnih določb o upravnem postopku) 

Za odločanje o pravicah iz obveznega zavarovanja se uporabljajo določbe zakona o splošnem upravnem 
postopku, če s tem zakonom ni drugače določeno. 

235. člen 
(Uveljavljanje pravic) 

1) Pravice iz obveznega zavarovanja lahko uveljavi pri zavodu oseba, ki je bila zavarovana pri zavodu, in to 
tudi tedaj, ko gre za pravice na podlagi mednarodnih sporazumov. 

2) Pravice za primer invalidnosti in smrti zaradi poškodbe pri delu se uveljavljajo pri zavodu, če je bil 
zavarovanec v času poškodbe zavarovan pri tem zavodu. 

3) Pravice za primer invalidnosti ali smrti zaradi poklicne bolezni se uveljavljajo pri zavodu, če je bil 
zavarovanec zavarovan pri zavodu v času obolenja, oziroma če v tem času ni bil zavarovan, vendar je bil 
nazadnje zavarovan pri zavodu. 

4) Pokojninska doba in plača ter druga dejstva, ki vplivajo na pridobitev in odmero pravice, se ugotavljajo po 
določbah tega zakona. 

236. člen 
(Varstvo pravic) 

1) Zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, ima zavarovanec pravico do pritožbe. 

2) V postopku za uveljavljanje pravic na podlagi invalidnosti ima pravico do pritožbe tudi delodajalec. 

237. člen 
(Sodno varstvo) 

1) Sodno varstvo pravic se zagotavlja pred pristojnim sodiščem, ki ga določa zakon. 

2) Sodno varstvo lahko zavarovanec uveljavi v roku 30 dni od vročitve odločbe, izdane na drugi stopnji. 

3) Sodno varstvo lahko uveljavi tudi delodajalec, če je z dokončno odločbo .zavoda odločeno o pravici 
zavarovanca na podlagi invalidnosti. 
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238. člen 
(Pristojnost za odločanje o pravicah iz zavarovanja) 

1) O pravicah iz zavarovanja odločajo: 
— na prvi stopnji - enota zavoda, na območju katere je bila oseba, ki uveljavlja pravico oziroma, od katere se 

izvaja pravica, nazadnje zavarovana; 
— na drugi stopnji - posebna enota na sedežu zavoda (v nadaljevanju: enota na sedežu zavoda). 

2) Ne glede na določbo prve alinee prejšnjega odstavka v primeru, ko je od prenehanja zavarovanja preteklo 
več kot 12 mesecev, o pravici odloča območna enota službe zavoda, na območju katere ima oseba, ki 
uveljavlja pravico, stalno prebivališče. 

3) O pravici do družinske pokojnine po smrti uživalca starostne, predčasne ali invalidske pokojnine odloča 
območna enota službe zavoda, na območju katere je bilo stalno prebivališče uživalca pravice, od katerega 
se izvaja pravica. 

4) O pravicah iz obveznega zavarovanja, ki se uveljavljajo z uporabo mednarodnih sporazumov, in o 
transferju pokojnin, odloča: 

— na prvi stopnji - enota na sedežu zavoda; 
— na drugi stopnji - predstojnik zavoda. 
5) Odločbe iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena ter iz prve alinee prejšnjega odstavka izdaja 

predstojnik pristojne enote zavoda. 

239. člen 
(Revizija) 

1) Odločba prve stopnje, s katero je osebi priznana pravica po tem zakonu, se predloži v revizijo organu 
druge stopnje. 

2) Revizija se opravi po uradni dolžnosti. 

3) Revizija ne odloži izvršitve odločbe. 

4) Če je zoper odločbo območne enote zavoda vložena pritožba, se odloči o reviziji in pritožbi z isto odločbo. 

5) Odločbe enote na sedežu zavoda, s katero je bila priznana pravica do pokojnine po mednarodnem 
sporazumu, ni potrebno predložiti v revizijo. 

240. člen 
(Učinek revizije) 

1) Če revizija odločbe, ki je postala dokončna, ker zoper njo ni bila vložena pritožba, ni opravljena v treh 
mesecih od dneva, ko preteče rok za pritožbo, se šteje, da je revizija opravljena in da je odločba potrjena. 

2) V reviziji se lahko odločba prve stopnje potrdi, spremeni, odpravi ali razveljavi. 

3) Odločba o pravici iz obveznega zavarovanja, izdana v revizijskem postopku, učinkuje s prvim dnem 
naslednjega meseca po izdaji revizijske odločbe. 

4) Območna enota zavoda, katere odločba je bila v reviziji odpravljena ali razveljavljena, izda novo odločbo 
prve stopnje čimprej, najpozneje pa v 30. dneh od prejema odločbe o reviziji. 

5) Novo odločbo prve stopnje je potrebno predložiti v revizijo; v njej se preizkusi, ali je nova odločba 
popravljena v skladu z razlogi, zaradi katerih je bila prejšnja odločba odpravljena ali razveljavljena. 

241. člen 
(Revizija v postopkih iz invalidskega zavarovanja) 

1) Ne glede na določbo prejšnjega člena se v postopkih uveljavljanja pravic iz invalidskega zavarovanja v 
revizijo predloži pozitivno mnenje invalidske komisije prve stopnje. Revizijo opravi invalidska komisija 
druge stopnje. 

2) V reviziji lahko invalidska komisija izvedensko mnenje potrdi, spremeni ali vrne v ponovno obravnavo 
invalidski komisiji prve stopnje. 
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242. člen 
(Sodno varstvo v postopku revizije ) 

1) Zoper odločbo Izdano v reviziji, s katero je spremenjena odločba prve stopnje, je zagotovljeno sodno 
varstvo, 

2) Sodno varstvo ni mogoče zoper odločbo, s katero je bila v reviziji odločba prve stopnje odpravljena ali 
razveljavljena. 

3) Sodno varstvo ni mogoče zoper odločbo, izdano na drugi stopnji, če je bila z njo hkrati v reviziji 
odpravljena ali razveljavljena odločba, izdana na prvi stopnji. 

243. člen 
(Ugotavljanje lastnosti zavarovanca) , 

1) Lastnost zavarovanca iz obveznega zavarovanja se ugotavlja na podlagi predpisov o matični evidenci o 
zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

2) Za zavarovance za posebne primere zavarovanja iz 26. in 27. člena tega zakona se lastnost zavarovanca 
ugotavlja takrat, ko nastane zavarovalni primer, na podlagi katerega pridobijo pravice iz obveznega 
zavarovanja. 

II. poglavje 

Uveljavljanje pravic iz zavarovanja 

244. člen 
(Pričetek postopka za uveljavljanje pravic) 

1) Postopek za uveljavljanje pravic iz obveznega zavarovanja se začne na zahtevo zavarovanca, postopek za 
uveljavljanje pravice do vdovske ali družinske pokojnine pa na zahtevo vdove ali vdovca oziroma 
družinskega člana ali zakonitega zastopnika. 

2) Postopek za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja se začne tudi na predlog zavarovančevega 
osebnega zdravnika ali zdravniške komisije. Če je uveden postopek za uveljavljanje pravic iz invalidskega 
zavarovanja na predlog zdravnika ali zdravniške komisije, pa umakneta predlog, ni mogoče ustaviti 
postopka, če se zavarovanec z ustavitvijo ne strinja in zahteva, da se postopek nadaljuje. Če je bil 
postopek uveden na predlog zdravnika ali zdravniške komisije, zavarovanec ali njegov zakoniti zastopnik 
ne moreta predlagati umika predloga. 

3) Postopek je uveden, ko zavod prejme zahtevo za uveljavljanje pravice. 

4) Postopek za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja je uveden, ko zavod prejme zahtevo s 
popolno medicinsko dokumentacijo o zavarovančevem zdravstvenem stanju in o njegovi delovni 
zmožnosti. 

5) Zahteva za uvedbo postopka za uveljavljanje ali varstvo pravic se poda s pisno vlogo ali ustno na zapisnik 
pri katerikoli enoti zavoda. Če je za odločitev o zahtevku pristojna enota v drugem kraju, se zahtevek 
oziroma vloga takoj odstopi krajevno pristojni enoti. 

245. člen 
(Akontacija) 

1) Kadar se v postopku ugotovi, da ima zavarovanec pravico do pokojnine, ni pa mogoče določiti njene višine 
ali ni mogoče takoj končati postopka zaradi kakšnega predhodnega vprašanja, se začasno izplačuje 
akontacija, ki se določi po zbranih podatkih. Akontacija se izplačuje na podlagi naloga, ki ga izda 
pooblaščeni delavec zavoda. Kopija naloga se izroči zavarovancu. 

2) Akontacije iz prejšnjega odstavka se usklajujejo pod enakimi pogoji kot pokojnine. 
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246. člen 
(Izvedenski organi) 

1) Kadar je za ugotovitev pravic iz zavarovanja, ki jih uveljavljajo zavarovanci in njihovi družinski člani, 
potrebno izvedensko mnenje, dajejo izvedenska mnenja o invalidnosti, telesni okvari, potrebi po stalni 
pomoči in postrežbi ter o nezmožnosti za delo oziroma nezmožnosti za delo vdove ali vdovca oziroma 
drugih zavarovančevih družinskih članov, izvedenski organi zavoda. 

2) Izvedenski organi zavoda dajejo izvedenska mnenja tudi na zahtevo tujih nosilcev zavarovanja in drugih 
organov, skupnosti in oseb, če tako določajo mednarodni sporazumi. 

3) Izvedenski organi zavoda so invalidske komisije, zdravniki posamezniki in druge strokovne institucije, ki jih 
imenuje pristojni organ zavoda. 

4) V primerih, ko se ugotavlja invalidnost, poda izvedensko mnenje invalidska komisija v sestavi dveh članov 
- zdravnikov in enega člana - strokovnjaka s področja delovnega prava, varstva pri delu, organizacije dela, 
industrijske psihologije ali tehnologije oziroma drugega ustreznega področja. V postopku in pred izdajo 
izvedenskega mnenja ima v teh primerih pravico in dolžnost sodelovati tudi predstavnik delodajalca. 

5) Če se v postopku ugotavljanja invalidnosti ugotovi, da je pri zavarovancu podana invalidnost II kategorije, 
poda invalidska komisija izvedensko mnenje o obliki poklicne rehabilitacije na podlagi mnenja strokovne 
institucije s področja medicine dela oziroma poklicne rehabilitacije. 

6) V postopku pred izdajo izvedenskega mnenja sodelujejo izvedenski organi zavoda z zavarovančevim 
osebnim zdravnikom, službo medicine dela, specialistično službo oziroma z zavodi za usposabljanje 
invalidnih oseb in z delodajalci. 

7) Zavod določi organizacijo in način delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih organov s splošnim 
aktom. S tem aktom se določi tudi seznam obvezne medicinske in delovne dokumentacije, ki je potrebna 
za podajo izvedenskega mnenja ter kriterije za ocenjevanje invalidnosti. 

247. člen 
(Izvršljivost odločb) 

1) Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe, s katero je odločeno o pravicah iz obveznega zavarovanja, razen če 
ni z zakonom drugače določeno. 

2) Odločba, s katero so priznane pravice na podlagi invalidnosti II. ali III. kategorije, se izvrši, ko postane 
dokončna v upravnem postopku. 

3) Odločba o pravici do invalidske pokojnine postane izvršljiva z dnem, ko postane pravnomočna. 

4) Odločbe o pravicah iz obveznega zavarovanja izvrši zavod, razen v primerih, ko je z zakonom določeno, 
da jih v določenem delu izvrši delodajalec ali zavod za zaposlovanje. 

248. člen 
(Učinek obnove postopka) 

Odločba, izdana v obnovi postopka, učinkuje od prvega dne naslednjega meseca po dani zahtevi oziroma od 
prvega dne naslednjega meseca po izdaji odločbe, če je bil postopek uveden po uradni dolžnosti. 

249. člen 
(Stroški postopka) 

1) Stroške postopka uveljavljanja in varstva pravic iz obveznega zavarovanja, kot so potni stroški in 
nadomestilo izgubljenega zaslužka izvedencev, kijih imenuje pristojni organ zavoda, krije zavod. 

i 
2) Za zahtevke, odločbe, pritožbe in druge vloge'v postopku za uveljavljanje in varstvo pravic iz obveznega 

zavarovanja se ne plačujejo takse. 
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DESETI DEL 

ORGANIZIRANOST POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 

ZAVAROVANJA 

I. poglavje 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 

250. člen 
(Organizacija zavoda) 

Zavod je organiziran tako, da zagotavlja učinkovito upravljanje s sredstvi in izvajanje: 

- zavarovanja za primer starosti, smrti in drugih pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja, 

- zavarovanja za primer invalidnosti, telesne okvare, potrebe po stalni pomoči in postrežbi in drugih pravic 
iz invalidskega zavarovanja ter, 

- zavarovanja za odpravnino, oskrbnino in pravico do dodatka za rekreacijo. 

251. člen 
(Skupščina) 

1) Zavod upravlja skupščina, ki jo sestavlja 30 članov, od tega: * 
- 9 predstavnikov reprezentativnih sindikatov in 9 predstavnikov delodajalskih združenj; 
- 8 predstavnikov upokojencev in 2 predstavnika delovnih invalidov: 
- 2 predstavnika Vlade. 

2) Skupščina zavoda izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika predsednika. 

3) Mandat članov skupščine traja štiri leta, mandat predsednika in namestnika predsednika pa 16 mesecev, 
pri čemer se na funkciji predsednika in namestnika predsednika izmenjavajo predstavniki skupin iz 
posameznih alinei prvega odstavka tega člena. 

4) Skupščina opravlja naslednje naloge: 

- sprejema kriterije za določitev različnih prispevnih stopenj prispevka za primer poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni; > 

- spremlja gmotni položaj upokojencev in zavarovancev; 
- sprejema programe dejavnosti, finančni načrt, zaključni račun ter poslovna poročila zavoda; 
- določa način uporabe sredstev za pokojninsko zavarovanje; 
- določa način uporabe sredstev za invalidsko zavarovanje; 
- odloča o ukrepih, s katerimi se zagotavlja materialna podlaga ter možnosti za poklicno rehabilitacijo in 

zaposlovanje delovnih invalidov; 
- določa krog upravičencev, merila in kriterije za obliko in višino dodatka za rekreacijo; 
- sprejema statut zavoda, splošne akte za izvajanje zavarovanja in druge splošne akte zavoda; 

5) Skupščina zavoda sprejema izvršilne akte, s katerimi ureja vprašanja obveznega zavarovanja iz tega 
zakona, za katera ni izrecno določena pristojnost državnih organov. 
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252. člen 
(Upravni odbor) 

1) Izvršilni organ skupščine zavoda je upravni odbor zavoda, ki ima 11 članov. 

2) Skupščina zavoda izmed svojih članov izvoli deset članov upravnega odbora za mandatno obdobje štirih 
let, tako, da so v njem: 

— 3 predstavniki aktivnih zavarovancev 
— 3 predstavniki delodajalcev, 
— 2 predstavnika upokojencev, 
— 1 predstavnik delovnih invalidov, 
— 1 predstavnik Vlade Republike Slovenije. 

3) Enega člana upravnega odbora zavoda izvolijo delavci zavoda. 

4) Upravni odbor zavoda izvoli izmed svojih članov predsednika in namestnika predsednika za dobo štirih let. 

253. člen 
(Generalni direktor) 

1) Poslovodni organ zavoda je generalni direktor zavoda. 

2) Generalni direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je 
odgovoren za zakonitost dela zavoda. 

3) Generalnega direktorja zavoda imenuje skupščina zavoda. K imenovanju direktorja zavoda daje soglasje 
Vlada Republike Slovenije. 

254. člen 
(Statut) 

1) Zavod ima statut. 

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

3) K statutu zavoda daje soglasje Vlada Republike Slovenije. 

4) Statut in splošni akti zavoda za izvajanje zavarovanja se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije. 

II. poglavje 

Nadzor 

255. člen 
(Nadzor) 

Nadzor nad zakonitostjo delovanja zavoda opravlja minister, pristojen za delo. 
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ENAJSTI DEL 

POVRNITEV POVZROČENE ŠKODE IN NEUPRAVIČENO 

PRIDOBLJENIH SREDSTEV 

256. člen 
(Odgovornost posameznika za škodo zavodu) 

1) Zavod zahteva povrnitev povzročene škode od tistega, ki je namenoma ali iz velike malomarnosti povzročil 
invalidnost, telesno okvaro, potrebo po tuji pomoči in postrežbi ali smrt zavarovanca. 

2) Za škodo, ki jo povzroči v primerih iz prejšnjega odstavka delavec pri delu ali v zvezi z delom, je 
odgovoren delodajalec. 

3) Zavod zahteva povrnitev povzročene škode iz prejšnjega odstavka tudi neposredno od osebe, ki je 
povzročila invalidnost, telesno okvaro, potrebo po tuji pomoči in postrežbi ali smrt zavarovanca s kaznivim 
dejanjem. 

4) Zavod določi najnižji in najvišji znesek odškodnine, ki jo lahko zahteva od fizične osebe iz prejšnjih 
odstavkov. 

257. člen 
(Odgovornost delodajalca za škodo zavodu) 

1) Zavod zahteva povrnitev povzročene škode od delodajalca, če je zavarovančeva invalidnost, telesna 
okvara, potreba po tuji pomoči in postrežbi ali smrt posledica tega, ker niso bili izvedeni ukrepi za varnost 
in zdravje pri delu ali drugi ukrepi, predpisani ali odrejeni za varnost ljudi. 

2) Zavod ima pravico zahtevati povrnitev povzročene škode od delodajalca tudi, če nastane škoda zaradi 
tega, ker je bilo delovno razmerje sklenjeno brez predpisanega zdravstvenega pregleda z osebo, ki 
zdravstveno ni bila zmožna za opravljanje določenih del oziroma nalog, kar se je pozneje ugotovilo. 

3) Zavod ima pravico zahtevati povrnitev povzročene škode od delodajalca, če je škoda nastala zato, ker mu 
delodajalec ni dal podatkov oziroma je dal neresnične podatke o dejstvih, od katerih je odvisna 
pridobitev, odmera ali izguba pravice. 

258. člen 
(Izključitev kritja zavarovanega primera) 

1) V primerih iz prejšnjih dveh členov se šteje, da je imel zavod škodo, ne glede na to, da je zavarovani 
primer pokrit z zavarovanjem po tem zakonu. 

2) Zavod zahteva povrnitev povzročene škode od zavarovanca, ki je sam dolžan dajati podatke v zvezi z 
zavarovanjem, če je škoda nastala zato, ker ni dal podatkov ali je dal neresnične podatke. 

3) Za povrnitev povzročene škode je solidarno odgovorna tudi oseba, ki je kot priča s pravnomočno sodbo 
obsojena za kaznivo dejanje krive izpovedbe, če je bilo na podlagi takšne izpovedbe komu priznano neko 
obdobje v pokojninsko dobo in je bila na podlagi tako priznanega obdobja uveljavljena pokojnina, do 
katere tisti, ki jo je dobil, ni imel pravice, ali je bila uveljavljena večja pokojnina od tiste, do katere je imel 
pravico. 

259. člen 
(Ugotavljanje odškodnine) 

1) Pri ugotavljanju pravice do povrnitve škode, povzročene zavodu, se uporabljajo določbe zakona o 
obligacijskih razmerjih, če ni s tem zakonom drugače določeno. * 

2) Odškodnina, ki jo ima zavod pravico zahtevati v primerih iz 256. do 258. člena tega zakona, obsega 
nastale stroške in celotne zneske pokojnine oziroma drugih dajatev, ki jih izplačuje zavod. 

3) Če pomeni povzročena škoda obveznost zavoda za izplačevanje pokojnine ali drugih dolgoročnih dajatev, 
lahko zavod zahteva odškodnino v skupnem znesku. Ta znesek se odmeri tako, da ustreza priznani 
pokojnini oziroma drugi dajatvi in povprečnemu trajanju uživanja pokojnine oziroma druge dajatve, ne 
glede na starost uživalca. 
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4) Pri ugotavljanju višine odškodnine po prejšnjih dveh odstavkih se upošteva dopolnjena pokojninska doba 
zavarovanca. 

5) če zavod ugotovi, da je nastala škoda, zahteva od zavarovanca ali delodajalca, da jo povrne v določenem 
roku. Če škoda ni povrnjena v določenem roku, uveljavlja zavod odškodninski zahtevek pred pristojnim 
sodiščem. 

260. člen 
(Povrnitev preplačil) 

1) Oseba, ki ji je bil na račun zavoda izplačan denarni znesek, do katerega ni imela pravice, mora vrniti 
prejeti znesek v skladu z določbami zakona o obligacijskih razmerjih. 

2) Zavod preveč izplačani znesek iz prejšnjega odstavka pobota s pokojninskimi prejemki upravičenca 

3) Zavod izda odločbo o ugotovitvi preplačila , v kateri je določen znesek preplačila in način, po katerem mu 
bo preplačilo povrnjeno. 

4) Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži izvršitve. 

5) V primeru, ko oseba uživa pokojnino ali kakšno drugo pravico iz obveznega zavarovanja, lahko zavod 
odloči, da se preplačilo povrne v obrokih, ki se odtegujejo od navedenih prejemkov. 

261. člen 
(Odškodninska odgovornost zavoda) 

1) Zavod odgovarja za škodo, ki jo povzroči zavarovancu pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem svoje 
dejavnosti, v skladu z določbami zakona o obligacijskih razmerjih. 

2) če je zavod dolžan denarno dajatev ali dajatev v višjem znesku izplačati za nazaj na podlagi odločbe 
druge stopnje o priznanju pravice ali po odločbi sodišča, pa do izdaje ustrezne odločbe na prvi stopnji ni 
prišlo zaradi ravnanja zavarovanca oziroma vlagatelja, delodajalca oziroma druge osebe, se upravičencu 
izplača v breme zavoda odškodnina v višini obračunanih zamudnih obresti od dneva, ko bi posamezni 
znesek bil izplačan, pa do izvršitve odločbe. 

3) Če je vzrok za izdajo neustrezne oziroma nepravočasne odločbe sporen, ima zavod pravico terjati 
izplačano odškodnino zaradi plačila zamudnih obresti od odgovornih oseb. 

4) Zavod je dolžan odškodnino iz drugega odstavka tega člena izplačati v 60 dneh po plačilu denarnih 
dajatev. 

262. člen 
(Zamudne obresti) 

1) Če zavod ne izplača priznanih pokojninskih prejemkov v roku 60 dni od dneva, ko je postala odločba o 
priznanju pravice izvršljiva, je dolžan izplačati prejemniku zamudne obresti na zapadle prejemke ali ga v 
istem roku pozvati, da sporoči potrebne podatke oziroma da prejemke dvigne na blagajni zavoda. 

2) Zamudne obresti se odmerijo po zakonu od naslednjega dne po izteku roka iz prejšnjega odstavka. 
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DVANAJSTI DEL 

DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 

I. poglavje 

Splošna določba 

263. člen 
(Pojem dodatnega pokojninskega zavarovanja) 

1) S tem zakonom se urejajo tiste oblike obveznega in prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, ki sodijo skladno z določbo druge alinee 1. člena tega zakona v sistem pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 

2) Ta zakon ne ureja tistih pokojninskih zavarovanj, ki so jih do uveljavitve tega zakona pod nazivom 
"pokojninska zavarovanja" izvajale zavarovalnice in sodijo skladno z določbami Odredbe o uvrščanju 
posameznih zavarovalnih vrst v zavarovalne skupine in zavarovalne razrede (Ur.I. RS št. 5/95) med 
življenjska zavarovanja. 

II. poglavje 

Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje 

1. Splošne določbe 

264. člen 
(Pojem obveznega dodatnega zavarovanja) 

Obvezno dodatno zavarovanje po tem zakonu je zbiranje prispevkov delodajalcev zato, da bi se iz zbranih 
sredstev zagotavljale pravice do poklicne pokojnine oziroma druge pravice, ki bi jih poleg pravic iz obveznega 
zavarovanja uživali zavarovanci, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela, in zavarovanci, ki 
opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni moč uspešno poklicno opravljati. 

265. člen 
(Krog zavarovancev obveznega dodatnega zavarovanja) 

1) V obvezno dodatno zavarovanje se pod pogoji, določenimi s tem zakonom, vključijo zavarovanci, ki 
opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela, in zavarovanci, ki opravljajo dela, ki jih po določeni 
starosti ni moč uspešno poklicno opravljati. 

2) Delovna mesta, na katerih se zavarovanci vključijo v obvezno dodatno zavarovanje zaradi težavnosti ali 
škodljivosti dela, je možno določiti v primerih, ko so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- da obstajajo v zvezi z opravljanjem del znatnejši škodljivi vplivi na zdravstveno stanje in delovno zmožnost 
delavcev, kljub temu, da so bili uporabljeni vsi splošni in posebni varstveni ukrepi, določeni s predpisi, in 
drugi ukrepi, s katerimi jih je mogoče odpraviti ali zmanjšati; 

- da opravljajo delavci dela v težkih in zdravju škodljivih razmerah neposredno ob virih škodljivih vplivov v 
nepretrganem delovnem procesu; 

- da se opravlja delo v okoliščinah iz prejšnjih dveh alinei polni delovni čas, pri tem pa se za polni delovni 
čas šteje tudi delovni čas, krajši kot polni delovni čas, določen z zakonom in kolektivnimi pogodbami, če je 
tako določeno zaradi posebnih delovnih pogojev. 

3) Seznam delovnih mest iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za delo, s soglasjem 
reprezentativnih sindikatov in združenj delodajalcev. 
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266. člen 
(Prispevki za obvezno dodatno zavarovanje) 

1) Zavezanci za plačilo prispevkov za obvezno dodatno zavarovanje so delodajalci. 

2) Prispevki za obvezno dodatno zavarovanje imajo enak davčni status kot prispevki za obvezno pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje. 

267. člen 
(Postopek za vključitev v obvezno dodatno zavarovanje) 

1) Delovna mesta, za katera so delodajalci dolžni plačevati prispevke za obvezno dodatno zavarovanje, so 
vsa tista, za katera se je ob uveljavitvi tega zakona štela zavarovalna doba s povečanjem. 

2) Posebna komisija lahko na podlagi meril in kriterijev, ki jih določi Vlada Republike Slovenije, poleg 
delovnih mest iz prejšnjega odstavka, določi tudi druga delovna mesta, za katera je obvezna vključitev v 
dodatno pokojninsko zavarovanje, oziroma ugotovi, da niso več izpolnjeni pogoji iz 265. člena tega 
zakona. 

3) Z zakonom se lahko poleg delovnih mest iz prejšnjega odstavka tega člena določijo nova delovna mesta, 
na katerih se zavarovanci vključijo v obvezno dodatno zavarovanje v primerih, ko je uspešno opravljanje 
dejavnosti omejeno z določeno starostjo, ker gre za dela v tistih poklicih, v katerih fiziološke funkcije 
organizma zaradi narave in teže dela v tolikšni meri pešajo, da delavcu onemogočajo nadaljnje uspešno 
opravljanje iste poklicne dejavnosti po dopolnitvi določene starosti. 

4) Posebno komisijo za ugotavljanje obveznosti dodatnega pokojninskega zavarovanja iz drugega odstavka 
tega člena imenuje minister, pristojen za delo. 

268. člen 
(Pravice iz obveznega dodatnega zavarovanja) 

1) Na podlagi obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja pripada zavarovancem pravica do poklicne 
pokojnine. Zavarovancem se čas obveznega dodatnega zavarovanja upošteva kot dodana doba za 
pridobitev pravic iz obveznega zavarovanja skladno s četrtim odstavkom 184. člena tega zakona. 

2) Kriteriji za določanje višine in oblike poklicne pokojnine se določijo s pokojninskim načrtom. 

3) Pravice iz obveznega dodatnega zavarovanja se lahko zagotovijo v obliki: 

— poklicne pokojnine, ki se izplačuje zavarovancu v mesečnih zneskih od pridobitve poklicne pokojnine do 
njegove smrti; 

— poklicne pokojnine, ki se izplačuje zavarovancu od pridobitve poklicne pokojnine do preteka določenega 
obdobja oziroma do izpolnitve pogojev za pridobitev pokojnine v obveznem zavarovanju in po koncu 
navedenega obdobja v zmanjšanem znesku do zavarovančeve smrti. 

4) V primeru smrti zavarovanca se izplačajo upravičencem oziroma dedičem sredstva, zbrana na osebnem 
računu posameznika, vključno s pripadajočimi realiziranimi donosi iz naložb teh sredstev, zmanjšana za 
stroške zavarovanja. 

269. člen 
(Pokojninski načrt obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja) 

1) Pokojninski načrt obveznega dodatnega zavarovanja mora vsebovati poleg postavk iz prejšnjega člena 
tega zakona tudi: * 

- način izračuna poklicne pokojnine, 
- minimalni zajamčeni donos na vplačane prispevke, 
- pogoje za pridobitev poklicne pokojnine, 
- investicijsko strategijo obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 
- višino prispevkov za posamezna delovna mesta. 

2) Pokojninski načrt obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja aktuarsko potrdi Urad za zavarovalni 
nadzor pri Ministrstvu za finance, sprejme pa ga minister, pristojen za delo. 

1 t » 
3) Za pravice, določene v pokojninskem načrtu obveznega pokojninskega zavarovanja, jamči država. 
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2. Upravljanje sklada 

270. člen 
(Sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije) 

1) Obvezno dodatno zavarovanje izvaja Sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije 
(v nadaljevanju: Sklad). Sklad je pravna oseba, ustanovljena z namenom izvajanja dodatnih kapitalskih 
oblik pokojninskega zavarovanja. 

2) Ustanovitelj Sklada je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Delničar Sklada je 
tudi Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

3) Sklad je delniška družba. 

4) Firma Sklada je Sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije, d.d. 

5) Sedež Sklada je v Ljubljani. 

271. člen 
(Organi Sklada) 

1) Organi Sklada so: skupščina, nadzorni svet in direktor. 

2) Skupščina šteje 15 članov, nadzorni svet pa pet članov. 

3) Člane skupščine in nadzornega sveta imenuje skupščina zavoda. Delodajalci ki plačujejo prispevke za 
obvezno dodatno zavarovanje imajo v skupščini 1/3 članov, v nadzornem svetu pa najmanj dva člana. 

272. člen 
(Poslovanje SkladS) 

V kolikor ni v tem poglavju drugače določeno, se za poslovanje, delovanje in upravljanje Sklada smiselno 
uporabljajo tudi določbe tega zakona, ki urejajo prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. 

273. člen 
(Nadzor nad poslovanjem Sklada) 

1) Nadzor nad poslovanjem Sklada izvaja minister, pristojen za delo. 

2) Pravilnost oblikovanja matematičnih rezervacij in izpolnjevanje kriterijev glede solventne meje in 
garancijskega sklada nadzoruje Urad za zavarovalni nadzor pri Ministrstvu za finance. 

3) Pravilnost izvajanja naložb in pravilnost vrednotenja naložb nadzoruje in preverja Agencija za trg 
vrednostnih papirjev. 

4) Pravilnost poslovanja Sklada z vidika davčnih predpisov na področju dodatnega pokojninskega 
zavarovanja nadzoruje Davčna uprava Republike Slovenije. 

274. člen 
(Poslovna poročila Sklada) 

1) Sklad mora voditi poslovne knjige in letna poslovna poročila v skladu z določbami zakona o gospodarskih 
družbah in slovenskimi računovodskimi standardi, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

2) Sklad mora zagotavljati javnost podatkov iz letnih poročil v skladu z določbami zakona o gospodarskih 
družbah. 

3) Sklad izdela računovodske izkaze in poslovna poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu in jih 
predloži ministrstvu, pristojnemu za delo, Uradu za zavarovalni nadzor in Davčni upravi Republike 
Slovenije do 30. marca tekočega leta za preteklo poslovno leto. 

4) Letne računovodske izkaze mora Sklad predložiti v pregled revizijski družbi Sestavni del revizijskega 
poročila o poslovanju Sklada je tudi neodvisno aktuarsko poročilo, ki ga izdela pooblaščeni aktuar. 

5) Revidirane računovodske izkaze, ki vsebujejo tudi aktuarsko poročilo, predloži Sklad ministrstvu, 
pristojnemu za delo, Uradu za zavarovalni nadzor in Davčni upravi Republike Slovenije do 30. junija 
tekočega leta za preteklo poslovno leto. 
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275. člen 
(Solventna meja in garancijski sklad) 

1) Sklad 'dodatnega pokojninskega zavarovanja mora izpolnjevati pogoje, določene za solventno mejo in 
garancijski sklad in sicer: 

- solventna meja znaša 4% stanja matematične rezervacije in 0,3% zavarovalne vsote; 

- garancijski sklad znaša 1/3 solventne meje, vendar ne manj kot 280 milijonov SIT. 

2) Natančna navodila za izračun solventne meje in garancijskega sklada Izdela Urad za zavarovalni nadzor. 

276. člen 
(Drugi nosilci obveznega dodatnega zavarovanja) 

1) Obvezno dodatno zavarovanje po tem zakonu lahko izvaja tudi pokojninska družba, ustanovljena v 
skladu s tem zakonom, ki pridobi soglasje Vlade Republike Slovenije. 

2) Soglasje iz prejšnjega odstavka omogoča uveljavitev davčnih olajšav za obvezna dodatna pokojninska 
zavarovanja po tem zakonu. 

3) Prošnji za izdajo soglasja je potrebno priložiti: 

- statut pokojninske družbe; 
- potrjen pokojninski načrt obveznega dodatnega zavarovanja iz 269. člena tega zakona, 
- pisna soglasja delodajalcev, ki bodo plačevali prispevke za obvezno dodatno zavarovanje za najmanj 

5000 zavarovancev; 
- pisno soglasje reprezentativnih sindikatgv v dejavnostih, v katerih so delovna mesta zavarovancev iz 

prejšnje alinee; 
- poslovni načrt sklada vključno s projekcijo poslovanja sklada za tri-letno obdobje, 
- imena članov uprave in nadzornega sveta pokojninske družbe, 
- imena fizičnih oseb, ki bodo poleg uprave vodile pokojninske družbe, 
- dokumentacijo, iz katere je razvidno, da bo pokojninska družba kadrovsko, tehnično in organizacijsko 

sposobna opravljati posle obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
- pogodbo z družbo za upravljanje v primerih, ko pokojninska družba ne bo sama upravljala s sredstvi za 

obvezno dodatno zavarovanje. 

III. poglavje 

Prostovoljno dodatno zavarovanje 

1. Splošne določbe 

277. člen 
(Področje urejanja) 

1) V tem poglavju se urejajo tiste oblike prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, pri katerih 
zavarovanci, vključeni v to obliko zavarovanja, in delodajalci, ki v korist zavarovancev, vključenih v 
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, plačujejo premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja, 
pridobijo davčne olajšave po posebnem zakonu. 

2) V tem poglavju se določajo tudi pogoji za ustanovitev pokojninskih skladov, ureja način njihovega 
poslovanja ter upravljanje s temi skladi. 

278. člen 
(Pojem) 

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

V prostovoljno dodatno zavarovanje po tem zakonu se lahko vključi le zavarovanec ali uživalec pravic iz 
obveznega pokojninskega zavarovanja. 

2. Pokojninski načrt 

2.1. Skupne določbe 

280. člen 
(Pokojninski načrt) 

Pokojninski načrt določa pogoje za pridobitev pravic iz prostovoljnega dodatnega zavarovanja, vrsto in obseg 
teh pravic ter postopek za njihovo uveljavitev. 

i 
281. člen 

(Vsebina pokojninskega načrta) 

Pokojninski načrt mora vsebovati: 

— pogoje za vključitev v pokojninski načrt, 

— višino premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja oziroma način njenega izračuna, pri čemer mora biti 
premija razčlenjena na premijo za posamezne nevarnosti, če je po pokojninskem načrtu zavarovano več 
nevarnosti, 

— način in roke za plačevanje premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja ter možnosti za njeno 
spreminjanje tekom zavarovalne dobe, 

— posledice neplačevanja premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja, 

— vrste nevarnosti, ki so zavarovane po pokojninskem načrtu, 

— obseg pravic iz prostovoljnega dodatnega zavarovanja po pokojninskem načrtu, 

— pogoje za pridobitev pravic iz prejšnje alinee, 

— način izračunavanja pokojnin po pokojninskem načrtu, pri čemer mora biti posebej opredeljeno ali bo 
izvajalec pokojninskega načrta samostojno izplačeval pokojnine ali pa bo le posredoval pri nakupu 
pokojninske rente pri zavarovalnici; 

— pogoje za izplačilo zavarovalne vsote v enkratnem znesku, 

— pogoje za izstop iz pokojninskega načrta ter obveznosti nosilca prostovoljnega dodatnega zavarovanja v 
tem primeru, 

— način informiranja zavarovancev prostovoljnega dodatnega zavarovanja po pokojninskem načrtu o stanju 
sredstev na njihovem osebnem računu. 

282. člen 
(Odobritev pokojninskega načrta) 

1) Pokojninski načrt, na podlagi katere se lahko uveljavljajo davčne olajšave, mora odobriti minister, pristojen 
za delo. 

2) Zahtevo za odobritev pokojninskega načrta vloži izvajalec tega načrta . 
3) Če izvajalec pokojninskega načrta še ni vpisan v sodni register, vloži zahtevo iz prejšnjega odstavka 

njegov ustanovitelj. 
4) Minister, pristojen za delo, odobri pokojninski načrt, če ugotovi, da je pokojninski načrt v skladu s tem 

zakonom in če iz potrdila pooblaščenega aktuarja, ki je priloženo zahtevi za odobritev pokojninskega 
načrta, izhaja, da so osnove za izračun višine premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja za 
posamezne oblike nevarnosti, ki se krijejo s pokojninskim načrtom, izračunane v skladu z aktuarskimi 
načeli in pravili aktuarske stroke ter zadoščajo za kritje obveznosti po odobrenem pokojninskem načrtu. 
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5) Za pooblaščenega aktuarja iz prejšnjega odstavka se šteje oseba, ki je pridobila ta naziv v skladu z 
zakonom, ki ureja zavarovalništvo. 

6) Minister, pristojen za delo, mora izdati odločbo o odobritvi pokojninskega načrta najkasneje v roku 60 dni 
od dneva prejema zahteve za odobritev. 

7) Pokojninski načrt iz prvega odstavka tega člena se vpiše v poseben register v skladu s tem zakonom. 

283. člen 
(Vrste pokojninskih načrtov) 

1) S pokojninskim načrtom iz prvega odstavka prejšnjega člena, se zavarovancem prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja zagotavlja izplačilo pokojninskega prejemka, ki je odvisen od višine vplačane premije 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja in rezultatov nalaganja sredstev, zbranih z vplačilom te premije na 
osebnem računu zavarovanca (pokojninski načrt z naložbenim tveganjem). 

2) V pokojninskem načrtu iz prejšnjega odstavka mora biti določen minimalni zajamčeni realni donos na 
vplačano premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ki ne sme biti nižji od 50% obrestne mere, ki jo 
obračunavajo poslovne banke v Republiki Sloveniji na hranilne vloge, vezane nad enim letom. 

3) Ministrstvo za finance objavi najkasneje do 15. januarja tekočega leta minimalno zajamčeno stopnjo 
donosnosti iz prejšnjega odstavka za preteklo leto. 

2.2. Financiranje pokojninskega načrta 

284. člen 
(Premija prostovoljnega dodatnega zavarovanja) 

1) Premija prostovoljnega dodatnega zavarovanja je denarni znesek, ki ga plačuje zavarovanec 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja, na podlagi katerega pridobi pravice iz prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja po tem zakonu. 

2) Premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja lahko v korist zavarovanca prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja plačuje tudi delodajalec, pri kateremu je zavarovanec zaposlen, na način in pod pogoji 
določenimi v tem zakonu. 

285. člen 
(Plačevanje premije) 

1) Premija prostovoljnega dodatnega zavarovanja se določi in plačuje za koledarski mesec. 

2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se lahko premija prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ki jo 
na podlagi pokojninskega načrta iz 282. člena tega zakona plačuje delodajalec iz dobička, plača tudi v 
enkratnem znesku v višini polletne ali celoletne premije. 

286. člen 
(Višina premije) 

1) Znesek mesečne premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ki se plačuje po pokojninskem načrtu iz 
prvega odstavka 282. člena tega zakona, ne sme biti nižji od 3.000 SIT. 

2) Znesek premije iz prejšnjega odstavka sme znašati največ 8% plače zavarovanca prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja, vendar ne več kot 30.000,00 SIT. 

3) Ministrstvo za finance spremeni zneska iz prvega in drugega odstavka tega člena, če se povprečna plača 
v Republiki Sloveniji poveča za več kot 10%. 

4) če je s pokojninskim načrtom dogovorjen višji znesek premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja od 
zneska določenega v drugem odstavku tega člena, pridobi zavarovanec prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja davčne olajšave zgolj za tisti del premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ki ne 
presega zneska najvišje premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja iz prejšnjega odstavka. 

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

poročevalec, št. 48 74 22. junij 1999 



2.3. Pokojninski načrt, ki ga financira delodajalec 

287. člen 
(Pokojninski načrt, ki ga financira delodajalec) 

1) Delodajalec (ali več delodajalcev skupaj) lahko oblikuje pokojninski načrt za svoje zaposlene, s tem da se 
zaveže, da bo financiral ta pokojninski načrt tako, da bo delno ali v celoti plačeval premijo prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja, določeno v tem pokojninskem načrtu, v korist svojih zaposlenih, ki so se vključili 
v ta pokojninski načrt (pokojninski načrt, ki ga financira delodajalec). 

2) Pravico do vključitve v pokojninski načrt, ki ga financira delodajalec, morajo pod enakimi pogoji imeti vsi 
zaposleni pri tem delodajalcu. 

3) Za pridobitev davčnih olajšav po tem zakonu mora biti v pokojninskem načrtu, ki ga financira delodajalec, 
vključenih najmanj 75% vseh zaposlenih, ki so v delovnem razmerju pri delodajalcu, ki pokojninski načrt 
financira. 

4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se lahko kot pogoj za uveljavitev pravice do vključitve v 
pokojninski načrt, ki ga financira delodajalec, določi, da mora biti zaposleni v delovnem razmerju pri 
delodajalcu, ki pokojninski načrt financira, določeno časovno obdobje, ki ne sme biti daljše od enega leta. 

5) Vključitev v pokojninski načrt, ki ga financira delodajalec, ne sme biti pogoj za sklenitev delovnega 
razmerja pri delodajalcu. 

288. člen 
(Oblikovanje pokojninskega načrta, ki ga financira delodajalec) 

1) Če je s pokojninskim načrtom, ki ga financira delodajalec, določeno, da morajo del premije prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja plačevati tudi zavarovanci prostovoljnega dodatnega zavarovanja, zaposleni pri 
delodajalcu, ki pokojninski načrt financira, se ta pokojninski načrt oblikuje v skladu s kolektivno pogodbo, 
sklenjeno med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom, organiziranim pri delodajalcu. 

2) Če kolektivna pogodba iz prejšnjega odstavka ni sklenjena, se pokojninski načrt iz prejšnjega odstavka 
oblikuje v skladu s pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta, ki jo kot pogodbeni stranki skleneta 
delodajalec in zaposleni. 

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

zaposlenih) 

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

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

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

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

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

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

delodajalca) 

1) Na strani delodajalca odloča o sklenitvi pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta, ki ga financira 
delodajalec, uprava družbe. 

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

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

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

2.4. Izvajalci pokojninskega načrta 

291. člen 
(Izvajalci pokojninskega načrta) 

\ 

1) Pokojninski načrt iz prvega odstavka 282. člena tega zakona izvajajo pokojninski skladi, ustanovljeni po 
tem zakonu. 

2) Pokojninski sklad se lahko oblikuje kot vzajemni pokojninski sklad ali ustanovi kot pokojninska družba. 

3) Pokojninski načrt iz prvega odstavka 282. člena tega zakona lahko izvajajo tudi zavarovalnice, ki imajo 
dovoljenje za opravljanje poslov življenjskega zavarovanja po zakonu, ki ureja zavarovalništvo. 

3. Vzajemni pokojninski sklad 
3.1. Splošno 

292. člen 
(Vzajemni pokojninski sklad) 

1) Vzajemni pokojninski sklad je premoženje, ki je financirano s sredstvi, zbranimi z vplačilom premij 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja oziroma ustvarjenimi z upravljanjem s temi sredstvi, in je 

' namenjeno kritju obveznosti do zavarovancev prostovoljnega dodatnega zavarovanja. 

2) Vzajemni pokojninski sklad je v lasti zavarovancev prostovoljnega dodatnega zavarovanja, članov sklada, 
lastniška pravica posameznega člana pa je določena v sorazmerju z višino sredstev na njegovem 
osebnem računu izraženo s številom enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada. Upravljavec 
vzajemnega pokojninskega sklad mora v rokih, ki jih predpiše Agencija, izdajati zavarovancem 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja, članom sklada, dokument o udeležbi, ki izkazuje število enot 
premoženja vzajemnega pokojninskega sklada, knjiženih v korist njihovega osebnega računa. 

3) Vzajemni pokojninski sklad ni pravna oseba. 

4) Vzajemni pokojninski sklad mora imeti najmanj 1000 članov. 

5) Vzajemni pokojninski sklad se oblikuje in upravlja izključno v korist zavarovancev prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja. 

293. člen 
(Ime oziroma firma vzajemnega pokojninskega sklada) , 

1) Ime oziroma firma vzajemnega pokojninskega sklada mora vsebovati označbo, da gre za vzajemni 
pokojninski sklad. 

2) Ime oziroma firma drugih pravnih subjektov ne sme vsebovati besed "vzajemni pokojninski sklad" ali 
besednih zvez, ki bi zavajale v zmoto, da gre za vzajemni pokojninski sklad. 
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294. člen 
(Vrsto vzajemnih pokojninskih skladov) 

1)» Vzajemni pokojninski sklad je lahko odprti vzajemni pokojninski sklad ali zaprti vzajemni pokojninski sklad. 

2) Zaprti vzajemni pokojninski sklad je tisti vzajemni pokojninski sklad, katerega člani lahko postanejo le 
zavarovanci prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ki so v delovnem razmerju pri delodajalcu, ki je 
ustanovitelj sklada. 

3) Odprti vzajemni pokojninski sklad je tisti vzajemni pokojninski sklad, ki članstva v skladu ne pogojuje z 
delovnim razmerjem pri določenem delodajalcu. 

3.2. Oblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada 

295. člen 
(Ustanovitelji) 

1) Vzajemni pokojninski sklad lahko ustanovi delodajalec (vsak zase ali skupno) ali oziroma finančne 
institucije, če pridobijo dovoljenje za ustanovitev vzajemnega pokojninskega sklada. 

2) Za delodajalca iz prejšnjega odstavka se šteje: 

— gospodarska družba, ki je organizirana kot kapitalska družba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in ki 
se v skladu z njim šteje za veliko družbo; 

— več gospodarskih družb iz prejšnjega odstavka, ki skupno izpolnjujejo pogoje za razvrstitev v veliko družbo 
po zakonu o gospodarskih družbah; 

— Republika Slovenija; 

— javni zavodi, ki imajo (posamično ali skupaj) več kot 1000 zaposlenih. 

3) Za finančno institucijo iz prvega odstavka tega člena se šteje le banka oziroma zavarovalnica, ki izpolnjuje 
merila glede kapitalske ustreznosti, števila zaposlenih ter uspešnosti poslovanja, predpisana s strani 
ministrstva, pristojnega za finance. 

4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena so lahko ustanovitelji odprtega vzajemnega 
pokojninskega sklada le finančne institucije iz tretjega odstavka tega člena. 

296. člen 
(Oblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada) 

1) Če je ustanovitelj delodajalec, oblikuje vzajemni pokojninski sklad tako, da sprejme pravila vzajemnega 
pokojninskega sklada ter sklene pogodbo o upravljanju vzajemnega pokojninskega sklada z upravljavcem 
iz 300. člena tega zakona. 

2) Če j6 ustanovitelj upravljavec iz 300. člena tega zakona oblikuje vzajemni pokojninski sklad tako, da 
sprejme pravila vzajemnega pokojninskega sklada. 

3) Za oblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada mora ustanovitelj pridobiti dovoljenje Agencije za trg 
vrednostnih papirjev, ustanovljene v skladu z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: 
Agencija). 

297. člen 
(Zahteva za izdajo dovoljenja za oblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada) 

1) Agencija izda dovoljenje za oblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada na zahtevo ustanovitelja, ki 
mora vsebovati: 

— ime vzajemnega pokojninskega sklada, 

— firmo in sedež ustanovitelja, 

— pričakovano število zavarovancev prostovoljnega dodatnega zavarovanja, v prvem letu obstoja sklada ter 
način pridobitve članov, 

i 
— zavezance za plačevanje premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja, 

— višino, način in roke plačevanja premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja, 
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številko in datum izdaje odločbe o odobritvi pokojninskega načrta, ki jo bo izvajal vzajemni pokojninski 
sklad. 

2) Zahtevi,iz prejšnjega odstavka mora ustanovitelj priložiti: 

— izpisek iz sodnega registra, 

— zadnje revidirane računovodske izkaze, 

— pokojninski načrt, odobren s strani pristojnega organa po tem zakonu, 

— pravila vzajemnega pokojninskega sklada, 

— pogodbo o upravljanju premoženja vzajemnega pokojninskega sklada, 

— druge listine, ki dokazujejo, da ustanovitelj izpolnjuje pogoje iz 295. člena tega zakona. 

298. člen 
(Dovoljenje za oblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada) 

Agencija izda dovoljenje za oblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada: 

— če pridobi pozitivno mnenje* ministra, pristojnega za delo glede izpolnjevanja meril iz 295. člena tega 
zakona, 

— če iz priloženih listin izhaja, da ustanovitelj izpolnjuje pogoje za ustanovitev vzajemnega pokojninskega 
sklada po tem zakonu. 

299. člen 
(Pravila vzajemnega pokojninskega sklada) 

Pravila vzajemnega pokojninskega sklada morajo določati: 

— ime vzajemnega pokojninskega sklada, 

— firmo in sedež ustanovitelja, 

— pogoje za članstvo v skladu, 

— predvideni dokument o pristopu k skladu, 

— lastniško pravico članov sklada nad sredstvi na njihovem individualnem računu, 

— višino oziroma način pokrivanja stroškov upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada, 

— najnižji znesek premoženja, ki ga lahko ima sklad v gotovini, 

— investicijsko politiko vzajemnega pokojninskega sklada, 

— način in postopek razdelitve dobička iz upravljanja s sredstvi sklada oziroma pokrivanju morebitnega 
primanjkljaja, 

— izdelavo računovodskih izkazov sklada, 

— način obveščanja ustanovitelja oziroma članov sklada ter nadzornega organa o poslovanju vzajemnega 
pokojninskega sklada, 

— postopek likvidacije vzajemnega pokojninskega sklada, 

— postopek za spremembo pravil vzajemnega pokojninskega sklada. 

3.3. Upravljanje vzajemnega pokojninskega sklada 

300. člen 
(Upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada) 

1) Vzajemni pokojninski sklad lahko upravlja le: 
— zavarovalnica, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov upravljanja pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja 

zavarovalništvo, 
— banka, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov upravljanja pokojninskih skladov, po zakonu o bančništvu 

(Uradni list RS, št. 7/99) (v nadaljnjem besedilu: upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada). 

poročevalec, št. 48 78 22. junij 1999 



2) Upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada upravlja vzajemni pokojninski sklad v svojem imenu in za 
svoj račun ali v svojem imenu in za račun delodajalca iz drugega odstavka 295. člena tega zakona. 

301. člen 
(Obseg poslov, ki jih opravlja upravljavec) 

1) Posli upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada obsegajo: 

- zbiranje premij prostovoljnega dodatnega zavarovanja in vodenje osebnih računov zavarovancev - članov 
sklada, 

- upravljanje s premoženjem vzajemnega pokojninskega sklada, 

- izplačevanje pokojnin oziroma odkup pokojninske rente. 

2) Če je upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada zavarovalnica, lahko opravlja vse posle upravljanja 
vzajemnega pokojninskega sklada iz prvega odstavka tega člena. 

3) Če je upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada banka, lahko opravlja le posle iz prve in druge alinee 
prvega odstavka tega člena, izplačevanje pokojnin pa mora zagotoviti izključno z odkupom pokojninske 
rente pri zavarovalnici. 

302. člen 
(Prenos premoženja v upravljanje) 

1) Upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada lahko posle iz druge alinee prvega odstavka prejšnjega 
člena s pogodbo prenese na družbo za upravljanje, ki ima dovoljenje za upravljanje investicijskih skladov v 
skladu z zakonom, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje. 

2) Če banka oziroma zavarovalnica upravlja vzajemni pokojninski sklad v svojem imenu in za svoj račun, 
mora, ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena, posle iz druge alinee prvega 
odstavka prejšnjega člena prenesti na družbo za upravljanje iz prejšnjega odstavka. 

303. člen 
(Stroški upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada) 

1) Upravljavec ima pravico do provizije od vplačane premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja ter do 
izstopne provizije v skladu s tem zakonom, kakor tudi pravico do provizije za upravljanje premoženja 
vzajemnega pokojninskega sklada. 

2) Provizijo od vplačane premije ter provizijo za upravljanje premoženja vzajemnega pokojninskega sklada 
lahko upravljavec zaračuna največ do višine, ki jo določi minister za finance. 

3.4. Naložbe vzajemnega pokojninskega sklada 

304. člen 
(Naložbe vzajemnega pokojninskega sklada) 

1) Upravljavec sme naložiti sredstva vzajemnega pokojninskega sklada v tiste oblike naložb ter z omejitvami, 
kot so določene za nalaganje matematičnih rezervacij po zakonu, ki ureja ustanovitev in poslovanje 
zavarovalnic. 

2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada naloži 
sredstva vzajemnega pokojninskega sklada v tuje vrednostne papirje. 

3) Minister, pristojen za finance, predpiše tuje vrednostne papirje, v katere se lahko nalagajo sredstva 
vzajemnega pokojninskega sklada iz prejšnjega odstavka ter morebitne omejitve teh vlaganj. 

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

1) Rezultat upravljanja s sredstvi sklada se ugotavlja ob koncu poslovnega leta. 

2) Če ni s tem zakonom drugače določeno pripada dobiček ustvarjen š upravljanjem s sredstvi vzajemnega 
pokojninskega sklada, zavarovancem prostovoljnega dodatnega zavarovanja, članom sklada, in se razdeli 
med njih v sorazmerju s številom enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada, v katerih je izražena 
vrednost vplačanih premij na njihovih osebnih računih. 
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3) Če je bila z upravljanjem s sredstvi vzajemnega pokojninskega sklada ustvarjena izguba mora le-to pokriti 
ustanovitelj, na način in v rokih določenih s pokojninskim načrtom. 

4) Šteje se, da je z upravljanjem s sredstvi vzajemnega pokojninskega sklada ustvarjena izguba, tudi če z 
upravljanjem s temi sredstvi ni bil ustvarjen minimalni zajamčeni donos iz drugega odstavka 283. člena 
tega zakona. 

5) Za pokrivanje izgube iz upravljanja s sredstvi vzajemnega pokojninskega sklada solidarno jamči 
upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada. 

6) S pokojninskim načrtom se lahko določi tudi maksimalni donos, ki se lahko razdeli med zavarovance 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja, člane sklada. 

7) Će je z upravljanjem s sredstvi vzajemnega pokojninskega sklada ustvarjen višji donos od maksimalnega 
donosa iz prejšnjega odstavka, se razlika med maksimalnim in doseženim donosom prenese v posebne 
rezerve. 

8) Rezerve iz prejšnjega odstavka se uporabljajo izključno za pokrivanje izgube iz četrtega odstavka tega 
člena.. 

9) Če se sredstva rezerv ne uporabijo za namene iz prejšnjega odstavka v petih letih, jih mora upravljavec 
razdeliti med zavarovance prostovoljnega dodatnegazavarovanja, člane sklada v sorazmerju s številom 
enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada, v katerih je izražena vrednost vplačanih premij na 
njihovih osebnih računih. 

306. člen 
(Čista vrednost sredstev vzajemnega sklada) 

Čista vrednost sredstev vzajemnega pokojninskega sklada, povprečna letna čista vrednost sredstev ter 
vrednost enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada se ugotavlja po metodologiji, ki jo predpiše 
Agencija. 

3.5. Ločitev premoženja vzajemnega pokojninskega sklada 

307. člen 
(Ločitev premoženja vzajemnega pokojninskega sklada) 

1) Premoženje vzajemnega pokojninskega sklada mora biti ločeno od premoženja ustanovitelja in 
upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada na način določen v naslednjih členih tega zakona. 

2) Na premoženju vzajemnega pokojninskega sklada je dovoljena izvršba samo za zavarovanje oziroma 
poplačilo terjatev zavarovanca prostovoljnega dodatnega zavarovanja na podlagi sklenjene pogodbe o 
prostovoljnem dodatnem zavarovanju. 

308. člen 
(Ločitev naložb v vrednostne papirje) 

1) Upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada mora s Klirinško depotno družbo skleniti pogodbo, na 
podlagi katere postane član Klirinško depotne družbe in ima v zvezi z vrednostnimi papirji, s katerimi se 
trguje na organiziranem trgu, če so bili slednji izdani v nematerialni obliki, naslednje pravice: 

- neposredni vpogled v stanje vrednostnih papirjev na računu vzajemnega pokojninskega sklada, ki ga 
upravlja; 

- neposredno izpolnjevanje obveznosti prenosa vrednostnih papirjev, nastalih na podlagi poslov, ki jih je za 
račun vzajemnega pokojninskega sklada sklenil upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada oziroma po 
njegovem pooblastilu borzno posredniška družba. 

2) Če upravljavec upravlja več vzajemnih pokojninskih skladov mora zagotoviti, da Klirinško depotna družba 
za vsakega od teh pokojninskih skladov odpre poseben račun, na katerem se ločeno vodijo stanja 
vrednostnih papirjev iz prvega odstavka tega člena za vsak vzajemni pokojninski sklad. 

3) Klirinško depotna družba mora ustanovitelju vzajemnega pokojninskega sklada in nadzornemu organu po 
tem zakonu, na njihovo zahtevo, posredovati podatke o stanju vrednostnih papirjev na računu vzajemnega 
pokojninskega sklada ter jim omogočiti pregled tega stanja. 

309. člen 
(Naložbe v denarne depozite oziroma posojila) 

1) Upr3vljalec vzajemnega pokojninskega sklada mora v zvezi z naložbami vzajemnega pokojninskega 
sklada v bančne denarne depozite oziroma posojila skleniti pogodbo z banko oziroma posojilojemalcem v 
svojem imenu in za račun vzajemnega pokojninskega sklada. Iz pogodbe mora biti jasno razvidno, da je 
sklenjena za račun vzajemnega pokojninskega sklada. 
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2) Kadar je posojilo iz prejšnjega odstavka zavarovano z zastavno pravico na nepremičnini, mora upravljavec 
vzajemnega pokojninskega sklada zagotoviti, da se zastavna pravica v zemljiški knjigi vknjiži v korist 
vzajemnega pokojninskega sklada kot zastavnega upnika. 

3) Kadar j§ posojilo iz prvega odstavka tega člena zavarovano z zastavno pravico na vrednostnih papirjih, ki 
so bili izdani v nematerializirani obliki, mora upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada zagotoviti, da 
se zastavna pravica v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vknjiži v korist 
vzajemnega pokojninskega sklada kot zastavnega upnika. 

4) V vseh drugih primerih zavarovanja posojila iz prvega odstavka tega člena, ki jih ne urejata drugi in tretji 
odstavek tega člena, mora biti zastavna pravica ustanovljena v korist vzajemnega pokojninskega sklada 
kot zastavnega upnika v skladu s pravili, ki veljajo za ustanovitev zastavne pravice na premoženju, ki je 
predmet zastave. 

3.6. Likvidacija vzajemnega pokojninskega sklada 

310. člen 
(Likvidacija vzajemnega pokojninskega sklada) 

Za likvidacijo vzajemnega pokojninskega sklada se smiselno uporabljajo določbe zakona o investicijskih 
skladih in družbah za upravljanje o likvidaciji vzajemnega sklada. 

4. Pokojninska družba 

4.1. Splošno 

311. člen 
(Pojem) 

1) Pokojninska družba je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima dovoljenje za opravljanje 
dejavnosti prostovoljnega dodatnega zavarovanja po tem zakonu. 

2) Pokojninska družba mora imeti najmanj 5.000 zavarovancev prostovoljnega dodatnega zavarovanja. . 

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

312. člen 
(Pravno organizacijska oblika) 

1) Pokojninska družba je lahko organizirana le kot delniška družba. 

2) Za pokojninsko družbo se uporabljajo določbe zakona o gospodarskih družbah, če ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

313. člen 
(Dejavnost pokojninske družbe) 

1) Pokojninska družba ne sme opravljati nobene druge dejavnosti razen dejavnosti prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja. 

2) Za dejavnost prostovoljnega dodatnega zavarovanja po tem zakonu se šteje opravljanje poslov: 

- zbiranja premij prostovoljnega pokojninskega zavarovanja in vodenja osebnih računov zavarovancev, 

- upravljanja s premoženjem pokojninske družbe, 

- izplačevanja pokojninskih prejemkov po tem zakonu. 

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

314. člen 
(Osnovni kapital in delnice pokojninske družbe) 

1) Najnižji znesek osnovnega kapitala pokojninske družbe znaša 300.000.000,00 SIT. 

2) Delnice pokojninske družbe so lahko le imenske. 
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315. člen 
(Kvalificirani deleži) 

1) Za pridobitev delnic pokojninske družbe, na podlagi katerih oseba postane posredno ali neposredno 
imetnik 10%, 20%, 33%, 50% ali 75% vseh delnic pokojninske družbe (v nadaljevanju: kvalificirani delež), 
je potrebno dovoljenje Urada Republike Slovenije za zavarovalni nadzor, ustanovljenega v skladu z 
zakonom, ki ureja ustanovitev in poslovanje zavarovalnic (v nadaljevanju: Urad). 

2) Urad predpiše listine, ki jih za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka, mora oseba, ki želi pridobiti 
kvalificirani delež, priložiti zahtevku za izdajo dovoljenja. 

3) Urad zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža, če iz podatkov s katerimi 
razpolaga izhaja: 

— da bi bilo zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih opravlja bodoči kvalificirani imetnik oziroma z njim povezane 
osebe, lahko ogroženo poslovanje pokojninske družbe v skladu s pravili o obvladovanju tveganj oziroma 
pravili varnega in skrbnega poslovanja; 

— da bi bilo zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih opravlja bodoči kvalificirani imetnik oziroma z njim povezane 
osebe, oziroma načina povezanosti med temi osebami lahko onemogočeno oziroma bistveno oteženo 
opravljanje nadzora nad poslovanjem pokojninske družbe. 

4.2. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti prostovoljnega dodatnega zavarovanja 

316. člen 
(Dpvoljenje za opravljanje dejavnosti prostovoljnega dodatnega zavarovanja) 

1) Pokojninska družba mora pred vpisom ustanovitve v sodni register pridobiti dovoljenje za opravljanje 
dejavnosti prostovoljnega dodatnega zavarovanja po tem zakonu. 

2) Minister, pristojen za delo izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka na podlagi pozitivnega mnenja Urada 
Republike Slovenije za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: Urad). 

317. člen 
(Zahteva za izdajo dovoljenja) 

Zahtevi za izdajo dovoljenja je potrebno priložiti: 

— poslovni načrt; 

— statut pokojninske družbe v obliki overjenega notarskega prepisa; 

— potrdilo pooblaščenega aktuarja, da bo pokojninska družba sposobna zagotavljati kapitalsko ustreznost 
glede na višino premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja in pričakovanega števila zavarovancev; 

— seznam delničarjev z navedbo firme in sedeža, skupnega nominalnega zneska delnic in odstotka 
udeležbe v osnovnem kapitalu pokojninske družbe; 

— za delničarje, ki so imetniki najmanj 10% osnovnega kapitala pokojninske družbe izpisek iz sodnega 
registra; 

— sklep o imenovanju kandidatov za člana uprave; 

— dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti ali je pokojninske družba kadrovsko, tehnično in 
organizacijsko sposobna izvajati prostovoljno dodatno zavarovanje po tem zakonu oziroma posle na 
katere se zahtevek nanaša; 

— pogodbe o prenosu poslov upravljanja s sredstvi pokojninskega sklada oziroma prenosu izplačevanj 
dodatnih pokojnin na drugo osebo, pooblaščeno za opravljanje teh poslov po tem zakonu, če pokojninska 
družba ne bo sama opravljala teh poslov. , 

318. člen 
(Odločanje o izdaji dovoljenja) 

1) Urad odloči o izdaji dovoljenja za vsako vrsto posla iz drugega odstavka 313. člena tega zakona, ki ga 
lahko opravlja pokojninska družba pri opravljanju dejavnosti prostovoljnega dodatnega zavarovanja. 
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2) Urad izda dovoljenje za opravljanje vseh ali posameznih poslov iz dejavnosti prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja, če ugotovi, da pokojninska družba izpolnjuje pogoje za opravljanje teh poslov. 

3) Urad zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja, če ugotovi, da 

— delničarji, ki so imetniki kvalificiranih deležev nimajo dovoljenja iz prvega odstavka 324. člena tega zakona, 

— član uprave nima dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave, 

— pokojninska družba ne izpolnjuje pogojev za opravljanje vseh oziroma posameznih poslov iz dejavnosti 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja 

319. člen 
(Poslovni načrt) 

Poslovni načrt mora vsebovati: 

— temelje poslovne politike, 

— posle, ki jih bo pokojninska družba opravljala v okviru prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, 

— podlage za izračun premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja oziroma dodatne pokojnine po 
pokojninskem načrtu, ki ga izvaja, 

— izračune, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da bodo premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja 
zadoščale za izpolnjevanje obveznosti iz prostovoljnega dodatnega zavarovanja za vso dobo trajanja 
zavarovanja ob upoštevanju pravil aktuarske stroke, 

— osnove in merila za izračun udeležbe v dobičku oziroma donosa iz upravljanja s premoženjem pokojninske 
družbe; 

— elaborat o pričakovanih poslovnih izidih za najmanj triletno obdobje, zlasti o pričakovanih prihodkih iz 
vplačanih premij, pričakovanih stroških za provizije in druge obratovalne stroške, 

— predvideno višino ustanovnih stroškov, organizacijskih stroškov in stroškov razvoja ter vire financiranja teh 
stroškov, 

— oceno predvidenega likvidnostnega položaja in finančna sredstva potrebna za tekoče kritje obveznosti 
pokojninske družbe. 

320. člen 
(Kadrovske zahteve) 

1) Pokojninska družba, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje poslov prostovoljnega dodatnega zavarovanja 
iz prvega in tretjega odstavka 313. člena tega zakona mora imeti pooblaščenega aktuarja, ki ga imenuje 
skupščina pokojninske družbe. 

2) Glede pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba za pridobitev naziva pooblaščeni aktuar, se uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja ustanovitev in poslovanje zavarovalnic. 

3) Pokojninska družba, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje poslov prostovoljnega dodatnega zavarovanja 
iz drugega odstavka 313. člena tega zakona mora zaposlovati delavce, ki imajo ustrezna strokovna znanja 
in izkušnje s področja financ. 

4) Minister, pristojen za delo, predpiše najmanjše število delavcev, ki jih mora zaposlovati pokojninski sklad v 
skladu s prejšnjim odstavkom, pogoje, kijih morajo izpolnjevati ter način preverjanja teh pogojev. 

4.3. Organi pokojninske družbe 

321. člen 
(Uprava pokojninske družbe) 

1) Za člana uprave pokojninske družbe je lahko imenovana le oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje te 
funkcije in ki pridobi dovoljenje za opravljanje funkcije člana pokojninske družbe. 

2) Za člana uprave pokojninske družbe je lahko imenovana oseba, ki poleg pogojev določenih v zakonu o 
gospodarskih družbah izpolnjuje še naslednje pogoje: 

— da ima univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, 

— da ima najmanj petletne delovne izkušnje s področja bančništva, zavarovalništva ali financ, 

— da je opravil strokovni izpit za vodenje pokojninske družbe 
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— da ni bil obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje in gospodarstvo. 

3) Minister, pristojen za delo, predpiše način preverjanja znanja ter vsebino izpita iz tretje alinee prejšnjega 
odstavka. 

4) Pokojninska družba, ki opravlja najmanj dva oziroma vse posle prostovoljnega dodatnega zavarovanja iz 
313. člena tega zakona mora imeti najmanj dvočlansko upravo. V statutu pokojninske družbe noben izmed 
članov uprave ne sme biti pooblaščen samostojno zastopati pokojninsko družbo. 

5) Član uprave mora biti v pokojninski družbi v delovnem razmerju s polnim delovnim časom za nedoločen 
čas. 

322. člen 
(Dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave) 

1) Dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave pokojninske družbe izda Urad na zahtevo kandidata za 
člana uprave. 

2) Glede dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave pokojninske družbe ter dolžnosti člana uprave se 
smiselno uporabljajo določbe zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje. 

323. člen 
(Nadzorni svet pokojninske družbe) 

1) Pokojninska družba mora imeti nadzorni svet. 

2) Glede sestave nadzornega sveta se ne uporabljajo določbe zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju. 

3) Član nadzornega sveta ne more biti oseba, ki je povezana s pravnimi osebami, v katerih je pokojninska 
družba udeležena z več kot 5% kapitalskim deležem. 

4) Najmanj ena tretjina (1/3) članov nadzornega sveta pokojninske družbe mora biti imenovana na predlog 
zavarovancev pokojninske družbe. 

5) Način imenovanja članov nadzornega sveta iz prejšnjega odstavka se določi v statutu pokojninske družbe. 

324. člen 
(Statut pokojninske družbe) 

Poleg določb, ki jih mora imeti statut delniške družbe po zakonu o gospodarskih družbah, mora statut 
pokojninske družbe obvezno vsebovati: 

— temeljna načela in omejitve vlaganj, 

— znesek in osnovo za izračunavanje stroškov družbe, depozitne banke oziroma pravne osebe, na katero se 
prenaša opravljanje določenih poslov, 

— način ugotavljanja udeležbe na dobičku, 

— način informiranja članov o stanju na njihovih osebnih računih. 

325. člen . 
(Poslovanje pokojninske družbe) 

Za poslovanje pokojninske družbe se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja ustanovitev in poslovanje 
zavarovalnic, glede načel varnega in skrbnega poslovanja, solventne meje, oblikovanja matematičnih 
rezervacij, vezanega premoženja ter kritnih skladov. 

326. člen 
(Prenehanje pokojninske družbe) 

Za prenehanje pokojninske družbe se uporabljajo določbe zakona, ki ureja ustanovitev in poslovanje 
zavarovalnic glede prenehanja zavarovalnic. 
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5. Vključitev v prostovoljno dodatno zavarovanje ter prenehanje tega 

zavarovanja 

327. člen 
(Vključitev v prostovoljno dodatno zavarovanje ) 

1) Oseba se vključi v prostovoljno dodatno zavarovanje tako, da sklene pogodbo z izvajalcem pokojninskega 
načrta iz 291. člena tega zakona (pogodba o prostovoljnem dodatnem zavarovanju). 

2) Oseba se vključi v prostovoljno dodatno zavarovanje po pokojninskem načrtu, ki ga izvaja zavarovalnica iz 
tretjega odstavka 291. člena tega zakona tako, da sklene pogodbo o prostovoljnem dodatnem zavarovanju 
z zavarovalnico (zavarovalna pogodba prostovoljnega dodatnega zavarovanja) oziroma da k taki pogodbi 
pristopi. 

3) Oseba se vključi v prostovoljno dodatno zavarovanje po pokojninskem načrtu, ki ga izvaja vzajemni 
pokojninski sklad tako, da pristopi k pravilom sklada s pravicami in obveznostmi člana vzajemnega 
pokojninskega sklada. 

4) Oseba se vključi v prostovoljno dodatno zavarovanje po pokojninskem načrtu, ki ga izvaja pokojninska 
družba tako, da sklene pogodbo o prostovoljnem dodatnem zavarovanju s to družbo. 

5) S podpisom pogodbe o prostovoljnem pokojninskem zavarovanju oziroma s pristopom k pravilom 
vzajemnega pokojninskega sklada se zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja zaveže vplačati 
premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja v višini in v časovnem obdobju, določenem v pokojninskem 
načrtu, izvajalec pokojninskega načrta pa se zaveže, da mu bo na podlagi teh vplačil zagotovil pravice iz 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja pod pogoji in v obsegu, določenem v pokojninskem načrtu. 

6) Oseba se lahko istočasno vključi v prostovoljno dodatno zavarovanje po tem zakonu le po enem 
pokojninskem načrtu. 

328. člen 
(Razlogi za prenehanje prostovoljnega dodatnega zavarovanja) 

r 
1) Prostovoljno dodatno zavarovanje preneha, ko se v skladu s pokojninskim načrtom konča izplačevanje 

dodatne pokojnine (redno prenehanje prostovoljnega dodatnega zavarovanja). 
2) Prostovoljno dodatno zavarovanje preneha tudi v naslednjih primerih: 

— z izstopom iz prostovoljnega dodatnega zavarovanja, 

— z odpovedjo pogodbe o prostovoljnem dodatnem zavarovanju, 

— s prestopom k drugemu pokojninskemu načrtu, 

— s smrtjo zavarovanca prostovoljnega dodatnega zavarovanja, 

— s prenehanjem izvajalca prostovoljnega dodatnega zavarovanja. 

329. člen 
(Izstop iz prostovoljnega dodatnega zavarovanja) 

1) Zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja lahko kadar koli izstopi iz prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja s podajo pisne izjave o izstopu. 

2) Izstopni rok mora biti določen v pokojninskem načrtu. Izstopni rok začne teči s prvim dnem naslednjega 
meseca po vročitvi izstopne izjave in ne more biti daljši od treh mesecev. Pred izstopom mora 
zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja plačati vse zaostale premije. 

3) V primeru izstopa ima zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja pravico do dviga odkupne 
vrednosti sredstev, ki jih je sam vplačal, knjiženih v korist njegova osebnega računa, vključno s 
pripadajočimi realiziranimi donosi iz upravljanja s temi sredstvi. 

4) V primeru izstopa po tem členu ima izvajalec pokojninskega načrta pravico do povrnitve stroškov izstopa v 
višini določeni v pokojninskem načrtu. 

5) Stroški iz prejšnjega odstavka ne smejo biti višji od 5% vrednosti sredstev, knjiženih v korist osebnega 
računa zavarovanca. 
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330. člen 
(Odpoved prostovoljnega dodatnega zavarovanja) 

1) Izvajalec pokojninskega načrta odpove prostovoljno dodatno zavarovanje: 

- če zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja ni plačal premije prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja 12 zaporednih mesecev oziroma daljše časovno obdobje določeno s pokojninskim načrtom, 
razen v primeru mirovanja pravic; 

- če je zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja ob sklenitvi pogodbe o prostovoljnem dodatnem 
zavarovanju dal neresnične podatke oziroma navajal neresnična dejstva, pomembne za sklenitev- te 
pogodbe; 

- če je zavarovancu prostovoljnega dodatnega zavarovanja prenehalo delovno razmerje pri delodajalcu, ki 
financira pokojninski načrt, delovno razmerje pa je bilo pogoj za vključitev v pokojninski načrt. 

2) Pred odpovedjo prostovoljnega dodatnega zavarovanja iz razlogov navedenih v prvi alinei prejšnjega 
odstavka mora izvajalec pokojninskega načrta posredovati zavarovancu prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja pisni opomin. 

3) Če je prišlo do odpovedi pogodbe iz razlogov navedenih v tem členu, ima zavarovanec prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja pravice iz tretjega odstavka prejšnjega člena tega zakona. 

4) V primeru odpovedi pogodbe po tem členu ima izvajalec pokojninskega načrta pravico do povrnitve 
stroškov zaradi odpovedi pokojninskega razmerja. 

5) Višina stroškov iz prejšnjega odstavka ne sme presegati zneska 5% vrednosti sredstev, knjiženih v korist 
osebnega računa zavarovanca. 

331. člen 
(Prestop k drugemu pokojninskemu načrtu) 

1) Zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja lahko prestopi k drugemu pokojninskemu načrtu na 
podlagi zahteve za prenos sredstev, knjiženih v korist njegovega osebnega računa na drugega izvajalca 
pokojninskega načrta, ki jo predloži izvajalcu pokojninskega načrta v katerega je vključen, in plačilu 
zaostalih premij. 

2) Zahtevi iz prejšnjega odstavka mora zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja priložiti soglasje 
izvajalca pokojninskega načrta, na katerega se prenašajo sredstva. 

3) V primeru prestopa k drugemu pokojninskemu načrtu ima izvajalec pokojninskega načrta pravico do 
povrnitve stroškov prenosa sredstev v višini določeni v pokojninskem načrtu. 

4) Višina stroškov iz prejšnjega odstavka ne sme presegati 0,1% zneska na osebnem računu zavarovanca 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja. 

5) Pokojninski sklad mora prenesti sredstva z osebnega računa zavarovanca najkasneje v roku 60 dni po 
vložitvi zahteve za prenos. 

332. člen 
(Pravica do izplačila sredstev v primeru smrti zavarovanca prostovoljnega dodatnega zavarovanja) 

1) V primeru prenehanja prostovoljnega dodatnega zavarovanja zaradi smrti zavarovanca prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja pridobi oseba, ki jo je zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja navedel 
kot upravičenca do sredstev, knjiženih v korist njegovega osebnega računa v primeru smrti, pravico do 
dviga odkupne vrednosti teh sredstev v enkratnem znesku (v nadaljevanju: upravičenec za primer smrti). 

2) Če zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja ni navedel upravičenca za primer smrti, se 
zavarovalna vsota prenese v zapuščinsko maso. 

3) Pravico iz prvega odstavka tega člena lahko upravičenec za primer smrti uveljavi le, če je bila premija 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja plačana za obdobje, ki ni krajše od 12 mesecev. 

4) V primeru izplačila sredstev po tem členu ima izvajalec pokojninskega načrta pravico do povrnitve stroškov 
v višini določeni v pokojninskem načrtu. 

5) Višina stroškov iz prejšnjega odstavka ne sme presegati 1% vrednosti sredstev, knjiženih v korist 
osebnega računa zavarovanca prostovoljnega dodatnega zavarovanja. 
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333. člen 
(Premija, ki jo je plačal delodajalec) 

1) Če pride do prenehanja prostovoljnega dodatnega zavarovanja po pokojninskem načrtu, ki ga financira 
delodajalec, iz razlogov določenih v drugem odstavku 328. člena tega zakona ima zavarovanec 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja pravico do dviga odkupne vrednosti sredstev, ki jih je v njegovo 
korist plačal delodajalec, skupaj s pripadajočimi realiziranimi donosi iz upravljanja s temi sredstvi, če je do 
prenehanja prostovoljnega dodatnega zavarovanja po pokojninskem načrtu, ki ga financira delodajalec, 
prišlo brez njegove krivde ali volje. 

2) Če je do prenehanja prostovoljnega dodatnega zavarovanja po pokojninskem načrtu, ki ga financira 
delodajalec, prišlo po volji ali krivdi zavarovanca, ima ta pravico do dviga odkupne vrednosti sredstev, ki jih 
je v njegovo korist plačal delodajalec le v omejenem znesku, ki je odvisen od dolžine obdobja, v katerem je 
bil vključen v prostovoljno dodatno zavarovanje po pokojninskem načrtu, ki ga financira delodajalec. 

3) Znesek sredstev, ki jih lahko dvigne zavarovanec po prejšnjem odstavku, ne sme biti nižji od: 

— 25% sredstev, ki jih je v njegovo korist vplačal delodajalec, če je bil zavarovanec vključen v pokojninski 
načrt, ki ga financira delodajalec najmanj eno leto, 

— 50% sredstev, ki jih je v njegovo korist vplačal delodajalec, če je bil zavarovanec vključen v pokojninski 
načrt, ki ga financira delodajalec, najmanj dve leti, 

— 75% sredstev, ki jih je v njegovo korist vplačal delodajalec, če je bil zavarovanec vključen v pokojninski 
načrt, ki ga financira delodajalec, najmanj tri leta, 

— 100% sredstev, ki jih je v njegovo korist vplačal delodajalec, če je bil zavarovanec vključen v pokojninski 
načrt, ki ga financira delodajalec, najmanj štiri leta. 

334. člen 
(Obdavčitev dviga sredstev v enkratnem znesku) 

1) Če zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja oziroma upravičenec za primer smrti dvigne 
sredstva iz osebnega računa v skladu z določbo 329., 330., 332. in 333. člena tega zakona, se od tako 
izplačanih sredstev plača dohodnina, na podlagi odločbe o ponovni odmeri dohodnine. 

2) Izvajalec pokojninskega načrta mora enkrat mesečno obveščati pristojni davčni urad o vseh prenehanjih 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja, na podlagi katerih je bila uveljavljena pravica do dviga odkupne 
vrednosti sredstev, knjiženih v korist osebnega računa zavarovanca, v enkratnem znesku. 

6. Pravice iz prostovoljnega dodatnega zavarovanja 

# 
335. člen 

(Prejemki iz dodatnega pokojninskega zavarovanja) 

1) S prostovoljnim dodatnim zavarovanjem se zavarovancu prostovoljnega pokojninskega zavarovanja 
zagotavlja pravica do dodatne starostne pokojnine v obliki mesečne pokojninske rente. 

2) Če je tako določeno s pokojninskim načrtom iz prvega odstavka 282. člena tega zakona se lahko 
zavarovancu prostovoljnega pokojninskega zavarovanja zagotavljata tudi pravica do dodatne invalidske 
pokojnine in pravica do dodatne družinske pokojnine. 

336. člen 
(Dodatna starostna pokojnina) 

1) Zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja pridobi pravico do dodatne starostne pokojnine, ko 
izpolni pogoj za pridobitev starostne pokojnine po predpisih o obveznem pokojninskem zavarovanju, če je 
bil vključen v prostovoljno dodatno zavarovanje najmanj 180 mesecev. 

2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja ne more 
pridobiti pravice do dodatne starostne pokojnine pred dopolnitvijo starosti 58 let. 
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3) Dodatna pokojnina se odmeri glede na višino sredstev na osebnem računu zavarovanca in njegovo starost 
v času začetka izplačevanja dodatne starostne pokojnine na podlagi aktuarskega izračuna in ob 
upoštevanju aktuarske in zavarovalne stroke. 

337. člen 
(Predčasna dodatna starostna pokojnina) 

Ne glede na določbo prejšnjega člena zavarovanec, ki ni več vključen v obvezno pokojninsko zavarovanje po 
tem zakonu, pridobi pravico do dodatne starostne pokojnine pred izpolnitvijo pogojev iz prvega oziroma 
drugega odstavka prejšnjega člena tega zakona (predčasna dodatna starostna pokojnina), če: 

— je bil vključen v prostovoljno dodatno zavarovanje najmanj 180 mesecev, 

— je dopolnil 53 let starosti, 

— je vključen v prostovoljno dodatno zavarovanje po pokojninskem načrtu, ki zagotavlja pravico do 
predčasne dodatne starostne pokojnine. 

338. člen 
(Dodatna invalidska pokojnina) 

1) Zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja pridobi pravico do dodatne invalidske pokojnine v 
primeru izgube delovne zmožnosti, če je bil vključen v prostovoljno pokojninsko zavarovanje za primer 
invalidnosti najmanj 180 mesecev. 

2) Za invalidndst iz prejšnjega odstavka se šteje izguba delovne zmožnosti po predpisih o obveznem 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

3) Će zavarovanec ne izpolnjuje pogojev za pridobitev dodatne invalidske pokojnine po tem členu, ima 
pravico do dviga odkupne vrednosti sredstev, knjiženih v korist njegovega osebnega računa v enkratnem 
znesku. 

4) V primeru iz prejšnjega odstavka je zavezanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja oproščen plačila 
dohodnine od navedenega zneska, v višini določeni s posebnim zakonom. 

339. člen 
(Dodatna družinska pokojnina) 

1) Pravico do dodatne družinske pokojnine pridobi oseba, ki je po predpisih o obveznem pokojninskem 
zavarovanju upravičena do družinske pokojnine, pod pogojem, da je bil zavarovanec vključen v 
prostovoljno dodatno zavarovanje najmanj 180 mesecev. 

2) Dodatna družinska pokojnina se odmeri na način, določen za odmero dodatne starostne pokojnine. 

3) Če oseba iž prvega odstavka tega člena ne izpolnjuje pogojev za pridobitev dodatne družinske pokojnine 
po tem členu, ima pravico do dviga sredstev iz osebnega računa zavarovanca v enkratnem znesku. 

4) V primeru iz prejšnjega odstavka je zavezanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja oproščen plačila 
dohodnine od navedenega zneska, v višini določeni s posebnim zakonom. 

340. člen 
(Način izplačila dodatnih pokojnin) 

1) Dodatna pokojnina se izplača na način določen v pokojninskem načrtu. 

2) Izvajalec pokojninskega načrta lahko : 

— izplača dodatno pokojnin samostojno ali, 

— zavarovancu ob upokojitvi omogoči nakup pokojninske rente pri zavarovalnici. 

3) Če sta s pokojninskim načrtom predvidena oba načina izplačila se zavarovanec prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja sam odloči, na kateri način želi, da se mu izplačuje dodatna pokojnina. 

4) Če se zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja odloči za izplačilo dodatne pokojnine na način 
določen v drugi alinei drugega odstavka tega člena, samostojno izbere zavarovalnico, pri kateri kupi 
pokojninsko rento. Izvajalec pokojninskega načrta mora nuditi zavarovancu vso strokovno pomoč pri izbiri 
in izvedbi nakupa pokojninske rente. 
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5) Renla, kupljena s sredstvi na osebnem računu zavezanca prostovoljnega dodatnega zavarovanja, se mora 
izplačevati najmanj do smrti zavarovanca. 

341. člen 
(Mirovanje prostovoljnega dodatnega zavarovanja) 

1) Zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja in izvajalec pokojninskega načrta se lahko 
dogovorita, da se začasno preneha s plačevanjem premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja po 
pokojninskem načrtu (mirovanje prostovoljnega dodatnega zavarovanja). 

2) Pogoji za vzpostavitev mirovanja in dolžina trajanja navedenega obdobja se določijo v pokojninskem 
načrtu. 

7. Pridobitev davčnih in drugih olajšav 

342. člen 
(Obdavčitev zavarovanca dodatnega zavarovanja) 

Zavarovancu dodatnega zavarovanja se vplačana premija prostovoljnega dodatnega zavarovanja po tem 
zakonu delno ali v celoti ne všteva v osnovo za dohodnino v skladu s posebnim zakonom, ki ureja jdmero in 
plačevanje dohodnine. 

343. člen 
(Obdavčitev delodajalca, ki financira pokojninski načrt) 

1) Od premij obveznega dodatnega zavarovanja in od premij prostovoljnega dodatnega zavarovanja v okviru 
286. člena tega zakona, ki jih delodajalec plačuje v skladu s tem zakonom v korist zavarovancev, ki so pri 
njem v delovnem razmerju, se ne plačuje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za 
zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in za porodniško varstvo. 

2) Plačane premije dodgtnega zavarovanja iz prejšnjega odstavka se delodajalcu priznavajo kot odhodek v 
skladu s posebnim zakonom, ki ureja obračunavanje in plačevanje davka od dobička pravnih oseb. 

344. člen 
(Pogoji za uveljavitev olajšav) 

Delodajalcu oziroma zavarovancu prostovoljnega dodatnega zavarovanja se prizna oprostitev plačila 
prispevkov v skladu z določbo prvega odstavka prejšnjega člena in davčne olajšave v skladu z 342. členom 
tega zakona in drugim odstavkom prejšnjega člena, na podlagi pokojninskega načrta, ki je bila odobrena s 
strani pristojnega organa v skladu s tem zakonom, pod pogojem, da je ta pokojninska načrt vpisana v 
poseben register v skladu s tem zakonom. 

345. člen 
(Registracija pokojninskega načrta) 

1) Pokojninski načrt se vpiše v poseben register, ki ga vodi pristojni davčni organ (v nadaljevanju: register). 

2) Register se sestoji iz glavne knjige in zbirke listin. 

3) Glavna knjiga je namenjena vpisu podatkov, za katere ta zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis 
določa, da se vpišejo v register. 

4) Pokojninski načrt in listine, za katere ta zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis določa, da se predložijo 
registru pogodb, se vložijo v zbirko listin. 

346. člen 
(Prijava za vpis v register) 

Prijavo za vpis v register vloži izvajalec pokojninskega načrta po tem zakonu. 

347. člen 
( Podzakonski akt) 

Natančnejše predpise o vsebini in obliki prijave za vpis v register, prijavi sprememb, načinu dajanja podatkov 
ter dokumentaciji, ki jo je potrebno priložiti prijavi za vpis v register, izda minister, pristojen za finance. 
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348. člen 
(Postopek vpisa v register) 

1) Postopek za vpis v register se začne z vložitvijo prijave iz 346. člena tega zakona. 

2) O vpisu v register odloča na prvi stopnji davčni urad. na območju katerega je vlagateljih prijave vpisan v 
davčni register. 

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

4) Davčni organ iz drugega odstavka tega člena mora oceniti ali so za vpis v register izpolnjeni predpisani 
pogoji ter izdati odločbo, s katero odloči o prijavi za vpis v register. 

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

349. člen 
(Pravna sredstva) 

1) Zoper odločbo iz četrtega odstavka prejšnjega člena je dovoljena pritožba. 

2) Pritožba se vloži v roku 15 dni od vročitve odločbe na Glavni urad Davčne uprave Republike Slovenije. 

350. člen 
(Učinek vpisa) 

Z vpisom pokojninskega načrta v register delodajalec in zavarovanci prostovoljnega dodatnega zavarovanja 
pridobijo pravico do oprostitve plačila prispevkov iz prvega odstavka 343. člena tega zakona in pravico do 
uveljavitve davčnih olajšav v skladu z 342. in drugim odstavkom 343. člena tega zakona. 

351. člen 
(Izbris iz registra) 

1) Pristojni davčni urad izbriše pokojninski načrt iz registra pogodb, če ugotovi: 

- da pokojninski načrt ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev davčnih olajšav po tem zakonu 

- da se je prostovoljno dodatno zavarovanje po vpisani pokojninskem načrtu prenehalo izvajati. 

2) Pristojni davčni urad izbriše pokojninski načrt iz registra tudi če ugotovi, da je bila pokojninska načrt 
vpisana v register na podlagi neresničnih dejstev oziroma listin. 

3) Zoper odločbo o izbrisu pokojninskega načrta iz registra je dovoljena pritožba. 

4) Za vložitev in odločanje o pritožbi iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe tega zakona o vložitvi in 
odločanju o pritožbi zoper odločbo o vpisu pokojninskega načrta v register. 

5) Izbris pokojninskega načrta iz registra ima za posledico izgubo pravice do oprostitve plačila prispevkov iz 
prvega odstavka 343. člena tega zakona in izgubo pravice do davčnih olajšav iz 342. in drugega odstavka 
343. člena tega zakona. 

8. Nadzor 

352. člen 
(Vloga nadzora nad poslovanjem pokojninskih družb in nad izvajanjem dodatnega pokojninskega 

zavarovanja v zavarovalnicah) 

1) Poslovanje pokojninskih družb in drugih izvajalcev prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
se nadzira z namenom zaščititi interese in pravice zavarovancev, ki so vključeni v pokojninske načrte 
dodatnega zavarovanja. 
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2) Nadzor nad poslovanjem pokojninskih družb in nad izvajanjem dodatnega pokojninskega zavarovanja pri 
drugih institucijah se opravlja tudi z namenom, da se zagotovi finančna stabilnost in dolgoročna trdnost 
institucij, ki izvajajo dodatno pokojninsko zavarovanje po tem zakonu in ki s tem prevzemajo odgovornost 
za bodoča izplačila dodatnih pokojnin. 

3) Po tem zakonu ima nadzor nad poslovanjem pokojninskih družb in nad izvajanjem dodatnega 
pokojninskega zavarovanja tudi nalogo preprečevanja davčnih zlorab in goljufij, do katerih bi lahko prišlo 
pri uveljavljanju davčnih olajšav iz naslova dodatnih pokojninskih zavarovanj. 

4) Poleg institucij iz 353. člena tega zakona, ki izvajajo funkcijo zunanjega nadzora, je pokojninska družba 
dolžna organizirati tudi notranji nadzor za preverjanje zakonitosti in pravilnosti delovanja. V primeru, ko je 
izvajalec dodatnega pokojninskega zavarovanja zavarovalnica, je dolžna organizirati posebno funkcijo 
notranjega nadzora, ki preverja in kontrolira delovanje osebnih pokojninskih načrtov. 

353. člen 
(Institucije nadzora in njihove naloge) 

1) Glavni izvajalec zunanjega nadzora nad poslovanjem pokojninskih družb in nad izvajanjem dodatnega 
pokojninskega zavarovanja v zavarovalnicah je minister, pristojen za delo, ki tudi izdaja in odvzema 
dovoljenje za ustanavljanje in poslovanje pokojninskih družb. 

2) Minister, pristojen za delo izdaja in odvzema tudi dovoljenje za izvajanje dejavnosti dodatnih pokojninskih 
zavarovanj v okviru osebnih pokojninskih načrtov pri zavarovalnicah, zato je tudi glavni izvajalec nadzora 
nad tem delom poslovanja zavarovalnice. 

3) Minister, pristojen za delo izvaja funkcijo nadzora v sodelovanju in ob pomoči Agencije za trg vrednostnih 
papirjev in Urada za zavarovalni nadzor. 

4) Naloge Agencije za trg vrednostnih papirjev so v smislu prejšnjega odstavka predvsem za: 

- nadzor nad naložbami sredstev dodatnih pokojninskih zavarovanj, 

- določanje metod vrednotenja naložb sredstev dodatnih pokojninskih zavarovanj, 

- soglasje k pogodbam za upravljanje iz devete alinee tretjega odstavka 276.člena tega zakona. 

5) Agencija za trg vrednostnih papirjev lahko na podlagi pooblastila ministra, pristojnega za delo izvaja tudi 
druge naloge s področja nadzora poslovanja izvajalcev dodatnega pokojninskega zavarovanja. 

6) Urad za zavarovalni nadzor predpiše ob soglasju ministra, pristojnega za delo cnerila za solventno mejo in 
garancijski sklad, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci dodatnega pokojninskega zavarovanja, poleg tega pa 
preverja in nadzira zavarovalno tehnične in aktuarske podlage dodatnih pokojninskih zavarovanj, pri čemer 
so njegove naloge v smislu tretjega odstavka tega člena predvsem naslednje: 

- preverjanje in potrditev pokojninskega načrta v povezavi s pridobitvijo dovoljenja iz 297. in 298. člena 
izvajalca prostovoljnega dodatnega zavarovanja in s tem v zvezi še zlasti preverjanje in potrditev 
produktov dodatnega pokojninskega zavarovanja, 

- preverjanje ustreznosti oblikovanja matematičnih rezervacij, rezervacij v korist zavarovancev, ki 
prevzemajo naložbeno tveganje in drugih zavarovalno tehničnih rezervacij, 

- preverjanje izpolnjevanja zahtev, ki se nanašajo na solventno mejo in garancijski sklad. 

7) Urad za zavarovalni nadzor lahko na podlagi pooblastila ministra , pristojnega za delo izvaja tudi druge 
naloge s področja nadzora poslovanja izvajalcev dodatnega pokojninskega zavarovanja. 

8) Davčna uprava Republike Slovenije samostojno izvaja nadzor nad poslovanjem izvajalcev dodatnega 
pokojninskega zavarovanja v delu, ki se nanaša na uveljavljanje davčnih olajšav in skrbi za preprečevanje 
davčnih goljufij in zlorab. O svojem delu in ugotovitvah, ki se nanašajo na izvajanje dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, pismeno obvešča minister, pristojen za delo. 

9) Institucije, ki izvajajo nadzor nad delovanjem izvajalcev dodatnega pokojninskega zavarovanja: Agencija 
za trg vrednostnih papirjev, Urad za zavarovalni nadzor in Davčna uprava Republike Slovenije, so dolžne 
med seboj sodelovati in si za potrebe nadzora izmenjevati podatke in informacije. O svojem delu pri 
nadzoru dodatnih pokojninskih zavarovanj in o ugotovitvah so dolžne pisno obveščati ministra, pristojnega 
za delo. 

354. člen 
(Naloge in dolžnosti izvajalcev dodatnega pokojninskega zavarovanja v zvezi z zunanjim nadzorom) 

1) Uprave in organi izvajalcev dodatnega pokojninskega zavarovanja - pokojninskih družb in zavarovalnic, ki 
imajo dovoljenje za izvajanje dodatnih pokojninskih zavarovanj po tem zakonu, so dolžni predložiti vso 
dokumentacijo, ki jo za potrebe izvajanja nadzora zahtevajo institucije iz prejšnjega člena in zagotoviti vse 
potrebne podatke in informacije. 
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2) Dolžnost sodelovanja z institucijami za izvajanje zunanjega nadzora zavezuje tudi zavarovance in 
upokojence dodatnega pokojninskega zavarovanja. 

3) Institucije iz prejšnjega člena, ki izvajajo zunanji nadzor, lahko predpišejo obliko in vsebino in dinamiko 
poročil, s katerimi jih morajo izvajalci dodatnega pokojninskega zavarovanja obveščati o poslovanju in 
izpolnjevanju predpisov. 

4) Uslužbenci institucij za izvajanje zunanjega nadzora so dolžni varovati tajnost podatkov, do katerih so prišli 
pri opravljanju nadzora. 

r 

9. Garantni sklad 

355. člen 
(Garantni sklad) 

1) Garantni sklad se oblikuje z uveljavitvijo tega zakona. 

2) 

2) Pokojninske družbe z dovoljenjem za izplačevanje dodatnih pokojnin in vzajemni pokojninski skladi 
(v nadaljevanju: udeleženci) se pridružijo Garantnemu skladu, ter vanj vplačujejo jamstvene prispevke. 

356. člen 
(Pravni status Garantnega sklada) 

1) Garantni sklad je pravna oseba s sedežem v Ljubljani. Firma Garantnega sklada je "Garantni sklad, d.d.". 

2) Garantnemu skladu se njegova finančna sredstva lahko odvzamejo izključno v primerih, ki jih določa ta 
zakon. 

3) Garantni sklad ne plačuje davka od dobička pravnih oseb ali javnih dajatev od svojih sredstev, prihodkov 
in dobička. ' 

4) Proti tretjim strankam zastopa Garantni sklad pred sodiščem ali drugim organom predsednik upravnega 
odbora ali direktor. 

5) Pravni nadzor nad poslovanjem Garantnega sklada opravlja minister, pristojen za delo. 

6) Garantni sklad nosi stroške svojega poslovanja. 

357. člen 
(Naloge Garantnega sklada) 

1) Naloge Garantnega sklada so: 

— opravljanje izplačil v primerih iz tega zakona; 

— analiza investicijske uspešnosti udeleženca v zvezi z zahtevano stopnjo donosa in določb o kritju pravic iz 
dodatnega zavarovanja ter posredovanje predlogov agenciji; 

— zastopanje strank v arbitražnem ali likvidacijskem postopku, ko so zavarovanci pri udeležencu upravičeni 
do odškodnin, 

— izterjava prispevkov in, v primeru, če udeleženec preneha z poslovanjem in nima pravnega naslednika, 
upravljanje s sredstvi zavarovancev pri udeležencu, deponiranimi pri Garantnem skladu, po uvedbi 
likvidacijskega postopka, 

— prevzem začasnega upravljanja članovega osebnega računa in izplačevanja pravic iz dodatnega 
zavarovanja, na zahtevo zavarovanca pri udeležencu ali imetnika računa, ki sme trajati največ šest 
mesecev. 

2) Garantni sklad obvesti agencijo o vsaki zahtevi, ki so mu jo posredovali udeleženci. 

358. člen 
(Izplačila Iz Garantnega sklada) 

1) Finančna sredstva Garantnega sklada se lahko izplačujejo, če: 

— so bila sredstva zavarovanca pri udeležencu ali upravičenca zamrznjena v primeiru prestopa k drugem 
nosilcu dodatnega zavarovanja, izplačevanja dodatnih pokojnin ali v primeru članove smrti, 
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— je znesek na računu zavarovanca pri udeležencu v času njegove upokojitve manjši od kritja za izplačilo 
minimalne dodatne pokojnine, 

— raven matematičnih rezerv zavira izplačevanje pravic iz dodatnega zavarovanja. 

2) Šteje se, da so sredstva zamrznjena, če udeleženec ne more svojemu zavarovancu ali upravičencu 
izplačati vseh prejemkov v roku pet dni od dneva zapadlosti, ki ga določa statut. 

3) V skladu s prvim odstavkom tega člena, Garantni sklad: 

— dopolni izplačilo, ki ga opravi udeleženec, do zneska dodatne pokojnine, izračunane ob upoštevanju 
realne vrednosti na zavarovančevem pokojninskem računu, brez donosov (minimalna dodatna 
pokojnina); 

— če je potrebno, dopolni individualno kritje, da se doseže raven kritja za izplačilo minimalne dodatne 
pokojnine; i 

— dopolni matematične rezerve, če je iz aktuarskega poročila razvidno, da raven matematičnih rezerv ne bo 
dosegala zneska minimalnih dodatnih pokojnin. 

4) Garantni sklad prične izplačevati zamrznjene zneske v roku 30 dni po zapadlosti. Ce je zoper udeleženca 
uveden likvidacijski postopek, se izplačevanje prične v roku 15 dni po izreku sodbe o pričetku 
likvidacijskega postopka. 

5) Garantni sklad objavi v dnevnem časopisu in v Uradnem listu Republike Slovenije, dan pričetka, kraj in 
način izterjave zapadlega zneska, ter naziv pravne osebe, ki opravlja takšna izplačila. 

359. člen 
(Refundacija) 

1) Če je obveznosti izplačil udeleženca prevzel Garantni sklad, je udeleženec zavezan povrniti Garantnemu 
skladu znesek izplačil in druge stroške v zvezi z izplačevanjem, na način, ki ga določi upravni odbor 
Garantnega sklada. Garantni sklad po službeni dolžnosti uvede pri agenciji postopek za ugotovitev 
osebne odgovornosti. 

2) Zahtevki strank se prenesejo na Garantni sklad v višini zneska, ki ga je poravnal Garantni sklad. 

3) Garantni sklad izterja zahtevke iz prvega odstavka tega člena v okviru likvidacijskega postopka. 

360. člen 
(Jamstveni prispevek) 

1) Udeleženec vplača v Garantni sklad jamstveni prispevek. Stopnjo jamstvenega prispevka določi upravni 
odbor Garantnega sklada, posebej za pokojninske družbe in posebej vzajemne pokojninske sklade. 

2) Jamstveni prispevek se vplača na bančni račun Garantnega sklada v vsakem četrtletju, najpozneje pa do 
30. dne v naslednjem mesecu po koncu četrtletja. 

361. člen 
(Organizacija Garantnega sklada) 

1) Garantni sklad upravlja upravni odbor, ki ga sestavlja sedem članov. 

2) Upravni odbor sestavljajo: 

— člani, ki so predstavniki udeležencev; 

— člani, ki so neodvisni strokovnjaki in jih imenuje minister, pristojen za finance, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za delo. 

3) Člani upravnega odbora se imenujejo ali izvolijo za obdobje petih let. 

4) Članstvo v upravnem odboru preneha: 

— s pretekom obdobja iz prejšnjega odstavka, 

— s preklicem imenovanja oziroma z odpoklicem člana, 

— z razrešitvijo funkcije, 

— s smrtjo člana, 

— z odstopom člana. 
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5) Upravni odbor izmed svojih članov izvoli predsednika. 

6) Upravni odbor zaseda vsaj enkrat na četrtletje. Zasedanje upravnega odbora se skliče, če nastopijo 
razmere, v skladu s statutom Garantnega sklada, ali se pričakuje nastop razmer, v katerih se pričakuje 
izplačilo velike vsote ali na zahtevo agencije. Zasedanje upravnega odbora skliče predsednik 

7) Zasedanj upravnega odbora se s pravico posvetovanja udeležita tudi predstavnik agencije in direktor 
Garantnega sklada. 

362. člen 
(Direktor in organizacijska struktura Garantnega sklada) 

1) Poslovanje Garantnega sklada vodi direktor. 

2) Garantni sklad zaposli svojega revizorja. 

363. člen 
(Računovodstvo, upravljanje z denarjem in investiranje) 

1) Garantni sklad hrani svoja likvidna sredstva izključno v gotovini ali v državnih vrednostnih papirjih. 

2) F;nančno dejavnost Garantnega sklada nadzoruje državni organ, pristojen za revidiranje. 

3) Vlada predpiše podrobna pravila v zvezi z letnimi poročili in knjigovodstvom Garantnega sklada. 

4) Garantni sklad lahko v primeru začasnega ali stalnega deficita najame posojilo pri Banki Slovenije. 
Državni proračun prevzame gotovinsko poroštvo za plačilo posojila, najetega pri Banki Slovenije. 

364. člen 
(Odstop in izključitev iz Garantnega sklada) 

1) Udeleženec lahko izstopi iz Garantnega sklada šele po prisilni poravnavi, po prenehanju vseh dejavnosti 
udeleženca ter po predložitvi dokazov o izpolnitvi vseh obveznosti do zavarovancev in do Garantnega 
sklada. 

2) Garantni sklad izključi udeleženca, če: 

— agencija odvzame udeležencu dovoljenje za opravljanje poslov ali 

— udeleženec kljub opozorilu upravnega odbora ni izpolnil svojih finančnih obveznosti do Garantnega 
sklada. 

3) Izključitev udeleženca iz Garantnega sklada ne vpliva na izpolnitev obveznosti, ki jih je udeleženec 
prevzel v obdobju članstva. 

4) Garantni sklad v roku enega delovnega dne obvesti agencijo o izključitvi udeleženca. Agencija 
izključenemu udeležencu takoj odvzame dovoljenje za opravljanje poslov ter nemudoma objavi takšno 
odločitev v Uradnem listu Republike Slovenije. 

IV. poglavje 

Sklad obrtnikov 

365. člen 
(Status in poslovanje Sklada obrtnikov) 

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

2) Sedež Sklada obrtnikov je v Ljubljani. 

366. člen 
(Organi upravljanja Sklada obrtnikov) 

1) Organi Sklada obrtnikov so skupščina, nadzorni svet in uprava. 

2) Skupščina šteje 25 članov, nadzorni svet pa pet članov. 
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3) Sklad obrtnikov zastopa in vodi njegove posle uprava Predsednika in člane uprave imenuje skupščina na 
podlagi javnega razpisa 

4) Sklad obrtnikov ima statut, ki ga sprejme skupščina 

367. člen 
(Zavarovanci Sklada obrtnikov) 

1) V dodatno pokojninsko zavarovanje, ki ga izvaja Sklad obrtnikov, se lahko prostovoljno vključijo osebe, ki 
so že vključene v obvezno zavarovanje po tem zakonu. 

2) Zavezanci za plačilo prispevkov za dodatno pokojninsko zavarovanje, ki ga izvaja Sklad obrtnikov, so 
zavarovanci, oziroma njihovi delodajalci, če se tako dogovorijo z zavarovancem. Prispevki za dodatno 
pokojninsko zavarovanje in imajo enak davčni status kot prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. 

368. člen 
(Pravice iz dodatnega pokojninskega zavarovanja pri Skladu obrtnikov in poslovanje Sklada 

obrtnikov) 

1) Na podlagi dodatnega pokojninskega zavarovanja pripada zavarovancem pravica do dodatne pokojnine. 
2) Kriterije za določanje višine dodatne pokojnine pri Skladu obrtnikov se določi s pokojninskim načrtom. 
3) Pokojninski načrt dodatnega pokojninskega zavarovanja pri Skladu obrtnikov določa: 

— višino mesečnih prispevkov za posameznega zavarovanca; 

— način izračuna poklicne pokojnine, 

— minimalni donos na vplačane prispevke, 

— pogoje za pridobitev dodatne pokojnine in 

— investicijsko strategijo. 
4) Pokojninski načrt dodatnega pokojninskega zavarovanja pri Skladu obrtnikov aktuarsko potrdi Urad za 

zavarovalni nadzor pri ministrstvu za finance, sprejme pa ga minister, pristojen za delo. 

• 369. člen 
(Nadzor nad poslovanjem Sklada obrtnikov) 

1) Sklad obrtnikov mora voditi poslovne knjige in letna poslovna poročila v skladu z določbami zakona o 
gospodarskih družbah in slovenskimi računovodskimi standardi, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

2) Sklad obrtnikov mora zagotavljati javnost podatkov iz letnih poročil tako, kot določa zakon o gospodarskih 
družbah. 

3) Nadzor nad poslovanjem Sklada obrtnikov izvaja minister, pristojen za delo. 
4) Pravilnost poslovanja Sklada obrtnikov z vidika davčnih predpisov na področju dodatnega pokojninskega 

zavarovanja nadzoruje Davčna uprava Republike Slovenije. 

TRINAJSTI DEL 

KAZENSKE DOLOČBE 

370. člen 

1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 SIT se kaznuje za prekršek: 
— delodajalec, če zavarovancu, pri katerem je podana invalidnost, ne zagotovi pravice do premestitve (87. in 

96. člen) ali pravice do dela s krajšim delovnim časom od polnega (89. člen); 
— delodajalec, če zavarovancu, pri katerem je podana invalidnost, ne omogoči poklicne rehabilitacije (84. 

člen); 
— delodajalec, če ne vloži prijave v zavarovanje skladno s predpisi o matični evidenci o zavarovancih in 

uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (tretji odstavek 7. člena in 192. člen); 
— delodajalec ali drug dajalec podatkov iz tega zakona in zakona, ki ureja matično evidenco, ki zavodu ne 

sporoči podatkov, na podlagi katerih preneha pravica iz obveznega zavarovanja ali se ta pravic zmanjša 
(186. člen in drugi odstavek 192. člena); 

— zavarovanec ali delodajalec, ki ne sporoči podatkov, ki so potrebni za odmero oziroma obračun in plačilo 
prispevkov ter za nadzor nad plačevanjem in izterjavo prispevkov (tretji odstavek 192. člena). 
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2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pri delodajalcu, ki 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

371. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000,00 SIT se kaznuje za prekršek: 

— delodajalec, upravičenec ali drug dajalec podatkov iz tega zakona ali zakona, ki ureja matično evidenco, ki 
zavodu ne sporoči podatkov oziroma sporoči napačne podatke, ki vplivajo na obseg in uživanje pravic 
(prvi in drugi odstavek 192. člena); 

— delodajalec, ki zavodu in zavarovancu ne posreduje potrdila o obračunanih in vplačanih prispevkih (tretji 
odstavek 192. člena). 

372. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 SIT se kaznuje za prekršek uživalec pravice, ki se mu na katerikoli 
podlagi izplačujejo prejemki iz obveznega zavarovanja, in ne sporoči podatkov, na podlagi katerih mu pravica 
preneha ali se mu zmanjša (prvi in drugi odstavek 176. člena). 

ŠTIRINAJSTI DEL 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

373. člen 
('Varstvo pravic, pridobljenih po prejšnjih predpisih) 

1) Uživalcem, ki so uveljavili pravice do uveljavitve tega zakona, se od uveljavitve tega zakona dalje 
zagotavljajo te pravice najmanj v obsegu, določenem s predpisi, ki so veljali do uveljavitve tega zakona, in 
se usklajujejo po določbah tega zakona. 

2) Pri ponovni odmeri invalidskih ali družinskih pokojnin, uveljavljenih pred uveljavitvijo tega zakona, se 
dodatek na invalidnost odmeri po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona. 

374. člen 
(Nadaljevanje postopkov, začetih pred uveljavitvijo tega zakona) 

1) V postopku za uveljavljanje pravic iz obveznega zavarovanja oziroma za ugotavljanje pokojninske dobe, ki 
se je začel pred uveljavitvijo tega zakona, se uporabljajo predpisi, ki so veljali do uveljavitve tega zakona. 

2) V primerih iz prejšnjega odstavka se pravice na podlagi invalidnosti določijo po predpisih, veljavnih na dan 
nastanka invalidnosti. 

375. člen 
(Varstvo pričakovanih pravic) 

1) Osebe, ki so do uveljavitve tega zakona izpolnile pogoje za pridobitev pravice do pokojnine po predpisih, ki 
so veljali do uveljavitve tega zakona, vendar še niso vložile zahtevka, lahko uveljavijo to pravico po 
navedenih predpisih, tudi po tem dnevu. 

2) V primerih iz prejšnjega odstavka se za odmero pokojnine upoštevata zavarovalna doba in plača do dneva 
prenehanja zavarovanja. 

3) Šteje se, da je zavarovanec izpolnil pogoje za priznanje pravice do starostne ali predčasne pokojnine do 
uveljavitve tega zakona, če je do uveljavitve tega zakona vložil zahtevo za dokup pokojninske dobe, četudi 
mu je bilo šele po uveljavitvi tega zakona priznano obdobje pokojninske dobe, s katerim je izpolnil pogoje 
za priznanje pravice do pokojnine. 

376. člen 
(Pridobitev pravic oseb, ki nimajo lastnosti zavarovanca po tem zakonu) 

1) Osebe, ki po uveljavitvi tega zakona nimajo lastnosti zavarovanca po tem zakonu, imele pa so lastnost 
zavarovanca po prejšnjih predpisih, lahko uveljavijo pravice iz pokojninskega zavarovanja pod pogoji, ki jih 
določa ta zakon. 
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2) Za osebe, ki so imele lastnost zavarovanca v skladu s prejšnjim odstavkom, se štejejo tudi osebe, ki so 
bile zavarovane pri tujem nosilcu obveznega zavarovanja v državi, s katero je sklenjen mednarodni 
sporazum o socialnem zavarovanju, če uveljavljajo pravice po tem sporazumu. 

3) Pravico do družinske oziroma vdovske pokojnine lahko pod pogoji, ki jih določa ta zakon, uveljavijo 
družinski člani osebe iz prejšnjih dveh odstavkov, prav tako pa tudi družinski člani uživalca pokojnine po 
prejšnjih predpisih, če izpolnjujejo pogoje, ki jih določa ta zakon za družinske člane. 

377. člen 
(Varstvo pravic po prejšnjih predpisih za brezposelne zavarovance) 

1) Zavarovanec, ki je na dan 31. 12. 1999 užival pravico do denarnega nadomestila za čas brezposelnosti ali 
je bil na ta dan nezaposlen brez svoje krivde, ter mu je do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine po predpisih, veljavnih do uveljavitve tega zakona, manjkalo pet let starosti in 
pokojninske dobe ali manj, lahko uveljavi pravico do starostne pokojnine po predpisih, veljavnih do 
uveljavitve tega zakona. 

2) Zavarovanec, ki mu je na dan 1.1. 2000 manjkalo do pet let starosti in pokojninske dobe do izpolnitve 
pogojev za pridobitev starostne ali predčasne pokojnine po predpisih veljavnih do uveljavitve tega zakona, 
in mu je delovno razmerje prenehalo brez lastne krivde ali volje ter je po uveljavitvi tega zakona pridobil 
pravico do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, lahko uveljavi pravico do pokojnine po 
predpisih, veljavnih do uveljavitve tega zakona, ko dopolni pogoje, ki so bili določeni v teh predpisih za 
koledarsko leto, v katerem mu je prenehalo delovno razmerje. 

378. člen 
(Uveljavitev pravice do predčasne pokojnine po prejšnjih predpisih) 

Zavarovanci, ki so do 31. 12. 1999 uživali pravico do denarnega nadomestila za čas brezposelnosti ali so bili 
delovni invalidi II. oziroma III. kategorije invalidnosti in jim je do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do 
predčasne pokojnine po predpisih, veljavnih do uveljavitve tega zakona manjkalo pet let starosti in 
pokojninske dobe ali manj, lahko uveljavijo pravico do predčasne pokojnine po predpisih, veljavnih do 
uveljavitve tega zakona. 

379. člen 
(Prevedba pravic iz invalidskega zavarovanja) 

1) Uživalcem denarnih nadomestil, uveljavljenih po predpisih, ki so se uporabljali do uveljavitve tega zakona, 
se pravice za čas od uveljavitve tega zakona po uradni dolžnosti na novo odmerijo po določbah tega 
zakona. 

2) Će je na novo odmerjeni prejemek manjši od zneska, ki je uživalcu pripadal do uveljavitve tega zakona, se 
nadomestilo tudi po uveljavitvi tega zakona izplačuje v nezmanjšanem znesku, dokler je to zanj ugodnejše. 

3) Nadomestila, ki se zavarovancu izplačujejo v zneskih, določenih v skladu s tem členom, se ne usklajujejo. 

380. člen 
(Pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine za zavarovanko v prehodnem obdobju) 

1) Ne glede na določbe prvega odstavka 35. člena tega zakona, znaša v obdobju od uveljavitve tega 
zakona do 31. decembra 2009 minimalna starost in pokojninska doba za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine: 

S&fiiletoI-J&SS Cštarostna ^pokoininska dobat&Li 
leta meseci leta meseci 

MM200M 53 0 35 0 
««<©*»£2001li 53 6 35 0 
>'-*«*»2002' 54 0 35 4 

' 2003 54 6 35 8 
' .2004 55 0 36 0 

•2005» 55 6 36 4 
-*i.'.V9*?2006X 56 0 36 8 
'{"&"^.<A«2007V 56 6 37 0 
8 '■* & i* 2008 57 0 37 4 

2009. 57 6 37 8 

2) Ne glede na določbe drugega odstavka 35. člena tega zakona, znaša v obdobju od uveljavitve tega 
zakona do 31. decembra 2005 minimalna starost za pridobitev pravice do starostne pokojnine: 
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. letoTŠCiteiSfcS starost (leta) starost (meseci) 
2ooo:tfflfc5s,tf 58 0 
2001Sfl.tiiKftlSi 58 6 
2002iWfc!»Ut . 59 0 
2003®»',. 59 6 
2004'-!ftf«V 60 0 
2005 . i 60 6 

3) Ne glede na določbe tretjega odstavka 35. člena tega zakona, znaša v obdobju od uveljavitve tega 
zakona do 31. decembra 2004 minimalna starost za pridobitev pravice do starostne pokojnine: 

mmmm ^W^Mi«»^&'starostna maiaflMfc®> 
leto:»WMMh«, starost (leta) starost (meseci) 
1999:«i»Si!^ 60 0 
20001«!;%' 60 6 
=001?S»«t<P 61 0 

•'20024««»»' 61 6 
2003 ..r-f".-' 62 0 
2004 ■ ' 62 6 

381. člen 
(Upoštevanje starševstva pri določitvi upokojitveno starosti) 

Ne glede na določbo 36. člena tega zakona je zavarovanki oziroma zavarovancu v prehodnem obdobju 
znižuje starostna meja iz prejšnjega člena, za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, ki ima 
državljanstvo Republike Slovenije, za katerega je skrbel(a) in ga vzgajal(a) vsaj pet let, na sledeči način: 

znižanjB starostne meje v mesecih 
'.dodatek ža drugega,^tretjega In 
fe^'ivnasie^nie'biroK^r1!'^^ 

2000 1 0,5 
2001 2 1 
2002 3 1.5 
2003 4 2 
2004 5 2,5 
2005 6 3 
2006 7 3,5 
2007 8 4 

382. člen 
(Znižanje starosti zaradi zavarovanja pred 18. letom starosti) 

Ne glede na določbo 36. člena tega zakona se zavarovancem, ki so se vključili v obvezno zavarovanje pred 
dopolnjenim 18. letom starosti, znižuje starostna meja iz 35. oziroma 373. člena tega zakona v prehodnem 
obdobju za vsak mesec zavarovanja pred dopolnitvijo 18. leta starosti, na sledeči način: 

Src?.-leto znižanje starostne me|e v dnevih 
■' 2000..' :./■ 3 
'.-'i. i - 2001••. ' 6 

..2002 V. J . 9 
. 2003 .•/ •• :• 12 

'.a?-:isw2004aKKtftyj, 15 
^*f»;^r2005«l^a».-^ 18 
mS®2006»*«« 21 

• !2007.-AiV.'.ij 24 
• • 2008'••*• ' 27 

■ 2009 i~ " 30 
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383. člen 
(Omejitev znižanja upokojitvene starosti v prehodnem obdobju) 

1) Ne glede na določbo 36. člena tega zakona, zavarovanec v prehodnem obdobju ne more pridobiti pravice 
do starostne pokojnine pred dopolnitvijo 53 let starosti (ženska) oziroma 58 let (moški), razen v primerih 
384. in 406. člena tega zakona. 

2) Ne glede na določbo 49. člena tega zakona, v prehodnem obdobju polna starost ne more biti nižja od 53 
let (ženska) oziroma 58 let (moški), razen v primerih iz 384. in 406. člena tega zakona. 

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

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

2) V prehodnem obdobju znašajo najnižje možne starosti iz prejšnjega odstavka po stopnjah povečanja: 

„, povečanja^ 

Minimalna mKsh 4 % 
starost vletu^'.' 

; ■' 
u 12/18 ' 

feS'f'; 
12/17; •^/1 G—-r 

:'2J||f 

is 
MMP 

m Ž m ž m z m ž m ž 
2000 45 40 48 43 50 45 52 47 55 50 

45,5 40,5 48,5 43,5 50,5 45,5 52,5 47,5 55,5 50,5 
2oo2^mmmm^ 46 41 49 44 51 46 53 48 56 51 
2003*1 46,5 41,5 49,5 44,5 51,5 46,5 53,5 48,5 56,5 51,5 

;.2004^SBSafflaŽ£: 47 42 50 45 52 47 54 49 57 52 
2005«*bs3M^Y' 47,5 42,5 50,5 45,5 52,5 47,5 54,5 49,5 57,5 52,5 
2006SSKIBteSffi 48 43 51 46 53 48 55 50 58 53 
2oo7§msmtmi 48,5 43,5 51,5 46,5 53,5 48,5 55,5 50,5 58 53,5 
žoossimmm^ 49 44 52 47 « 54 49 56 51 58 54 
2009 ?.(" HM 49,5 44,5 52,5 47,5 54,5 49,5 56,5 51,5 58 54,5 
2010 !' 50 45 53 48 55 50 57 52 58 55 
20iisi®%^;fes. 50,5 45,5 53,5 48,5 55,5 50,5 57,5 52,5 58 55,5 
2012^sSaSS».: 51 46 54 49 56 51 58 53 58 56 
2013,- . 51,5 46,5 54,5 49,5 56,5 51,5 58 53,5 58 56,5 

52 47 55 50 57 52 58 54 58 57 
■2015-.-,' : ":<■?<■■■ ' • 52,5 47,5 55,5 50,5 57,5 52,5 58 54,5 58 57,5 
2016 ■ •: 53 48 56 51 58 53 58 55 58 58 

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

385. člen 
(Znižanje starosti po različnih podlagah) 

Če je zavarovanec upravičen do znižanja starosti po prejšnjem členu tega zakona ter do znižanja starosti po 
določbah 36. oziroma 381. ali 382. člena tega zakona, se mifstarostna meja zniža najprej skladno s prejšnjim 
členom tega zakona, nato pa se tako znižana starostna meja zniža še po drugih podlagah, do minimalne 
starostne meje, določene v 36. oziroma 383. členu tega zakona. 
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386. člen 
(Postopno spreminjanje pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine po posebnih predpisih) 

1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, je minimalna starost in minimalna pokojninska doba za pridobitev 
pravice do starostne pokojnine, v posameznem koledarskem letu, ne glede na določbe 

- Zakona o notranjih zadevah (Ur.list RS, št. 87/97), 
- Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98), 
- Zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91, 18/91, 64/94 in 82/94), 
- Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS št. 64/94), 
- Zakona o obrambi ( Uradni list RS, št. 82/94), 
- Zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za 

prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (Uradni list RS, št. 56/96 in 35/98), 
- Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96 in 24/98), 
- Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 63/95), 
- Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 in 75/§7), 

sledeča: 

Aletb3&» '■starost*. 
Ka$^ensl<§MBK& m^mo6ki»F$SS» 

leta«®! nmesecl» Atleta Mt ^meseci'* Spleta vmesecIJft J6fcleta«?fi> '-fmeseci 
2000 48 6 45 6 28 6 25 6 
2001 49 0 46 0 29 0 26 0 
2002 49 6 46 6 29 6 ' 26 6 
2003 50 0 47 0 30 0 27 0 
2004 50 6 47 6 30 6 27 6 
2005 51 0 48 0 31 0 28 0 
2006 51 6 48 6 31 6 28 6 
2007 52 0 49 0 32 0 29 0 
2008 52 6 49 6 32 6 29 6 
2009 53 0 50 0 33 0 30 0 
2010 53 6 50 6 33 6 30 6 
2011 54 0 51 0 34 0 31 0 
2012 54 6 51 6 34 6 31 6 
2013 55 0 52 0 35 0 32 0 
2014 55 0 52 6 35 0 32 6 
2015 55 0 53 0 35 0 33 0 

2) Zavarovancem, ki so delali na delovnih mestih, na katerih se je zavarovalna doba štela s povečanjem, se 
starostne meje iz prejšnjega odstavka znižajo za toliko mesecev, kolikor je znašalo povečanje zavarovalne 
dobe, vendar največ do omejitev iz 384. člena tega zakona. 

387. člen 
(Postopno daljšanje obdobja za izračun pokojninske osnove) 

1) Uveljavitev določb prvega odstavka 37. člena tega zakonase zagotovi postopoma. 

2) Zavarovancu, ki se upokoji v letu uveljavitve tega zakona, se pokojninsko osnovo določi na podlagi plač 
oziroma zavarovalnih osnov iz najugodnejših zaporednih desetih let zavarovanja pred uveljavitvijo tega 
zakona. 

3) Zavarovancu, ki se upokoji v prvih 15 letih od uveljavitve tega zakona, se pokojninsko osnovo določi tako, 
da se plačam oziroma zavarovalnim osnovam iz obdobja, določenega v prejšnjem odstavku, prištevajo 
plače, izplačane za zaporedna koledarska leta po uveljavitvi tega zakona oziroma zavarovalne osnove, po 
katerih je bil zavarovanec v teh letih zavarovan. 
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388. člen 
(Upoštevanje plačila za delo preko polnega delovnega časa po prejšnjih predpisih) 

Plača, izplačana za delo preko polnega delovnega časa do uveljavitve zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, veljavnega do 31. 3. 1992, se upošteva pri izračunu pokojninske osnove, če je bila izplačana za 
delo. ki se je po predpisih o delovnih razmerjih štelo kot poseben delovni pogoj. 

389. člen 
(Upoštevanje plač oziroma zavarovalnih osnov iz obdobja do 31. decembra 1991) 

1) Pri izračunu pokojninske osnove se za čas do 31. decembra 1991 prejete plače in osnove, od katerih so 
bili plačani prispevki, upoštevajo v neto zneskih. 

2) Plače in osnove, od katerih so bili plačani prispevki v obdobju od 1. januarja 1992 do 31. decembra 1999, 
se pri izračunu pokojninske osnove preračunajo v neto zneske po predpisih, veljavnih do uveljavitve tega 
zakona. 

390. člen 
(Odmera pokojnine v prehodnem obdobju) 

1) Zavarovancu, ki je po predpisih, veljavnih do uveljavitve tega zakona, dopolnil najmanj 15 let pokojninske 
dobe, se pokojnina odmeri ob upoštevanju odstotkov za odmero pokojnine po predpisih, veljavnih do 
uveljavitve tega zakona in odstotkov za odmero pokojnine, določenih s tem zakonom. 

2) Zavarovancu, ki ima ob uveljavitvi tega zakona dopolnjenih vsaj 15 let in več kot 6 mesecev zavarovalne 
dobe, se obdobje zavarovanja nad 6 mesecev do 1 leta prišteje k zavarovalni dobi, ki jo je zavarovanec 
dopolnil po uveljavitvi tega zakona 

3) Če je zavarovanec dopolnil po predpisih, veljavnih do uveljavitve tega zakona, manj kot 15 let pokojninske 
dobe, se mu pokojnina odmeri ob upoštevanju naslednje vrednosti pokojninske dobe, dopolnjene do 
uveljavitve tega zakona: 

Pokojninska doba Odstotki vrednosti pokojninske dobe 
v. Moški Ženske 

6 mesecev 1,16 1,33 
1 leto 2,33 2,66 
1 leto 6 mesecev 3,49 3,99 
2 leti 4,66 5,32 
2 leti 6 mesecev 5,82 6,65 
3 leta 6,99 7,98 
3 leta 6 mesecev 8,15 9,31 
4 leta 9,32 19,64 
4 leta 6 mesecev 10,48 11,97 
5 let 11,65 13,30 
5 let 6 mesecev 12,81 14,63 
6 let 13,98 15,96 
6 let 6 mesecev 15,14 17,29 
7 let 16,31 18,62 
7 let 6 mesecev 17,47 19,95 
8 let 18,64 21,28 
8 let 6 mesecev 19,80 22,61 
9 let 20,97 23,94 
9 let 6 mesecev 22,13 25,27 
10 let 23,30 26,60 
10 let 6 mesecev 24,46 27,93 
11 let 25,63 29,26 
11 let 6 mesecev 26,79 30,59 
12 let 27,96 31,92 
12 let 6 mesecev 29,12 33.25 
13 let 30,29 34,58 
13 let 6 mesecev 31,45 35,91 
14 let 32,62 37,24 
14 let 6 mesecev 33,78 38,57 

in odstotkov za odmero pokojnine, določenih s tem zakonom. 
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4) Odstotek za odmero pokojnine po prvem in drugem odstavku tega člena se določi tako, da se odstotku za 
odmero pokojnine po prejšnjih predpisih za pokojninsko dobo 15 let ali več oziroma odstotku za krajšo 
pokojninsko dobo od 15 let, dopolnjeno do uveljavitve tega zakona, ki je vplivala na njegovo višino, prišteje 
odstotek, s katerim je po določbah 48. člena tega zakona ovrednotena preostala pokojninska doba. 

5) Preostalo pokojninsko dobo iz prejšnjega odstavka sestavlja obdobje pokojninske dobe, dopolnjene po 
prejšnjih predpisih, ki ni vplivala na višino odstotka za odmero pokojnine po teh predpisih in pokojninska 
doba, dopolnjena od uveljavitve tega zakona. 

391. člen 
(Pravica do predčasne pokojnine po prejšnjih predpisih) 

Uživalcem predčasne pokojnine, ki so pravico do te pokojnine uveljavili do 31. decembra 1999, se pokojnina 
odmeri brez zmanjšanja zaradi predčasne upokojitve, ko dopolnijo starost, do katere jim je bilo obračunano 
zmanjšanje zaradi predčasne upokojitve. 

392. člen 
(Postopno dviganje polne starosti za zavarovance) 

Ne glede na določbe prvega odstavka 49. člena tega zakona znaša v prehodnem obdobju polna starost za 
zavarovanca v posameznem koledarskem letu: 

Leta Meseci 
^WOOQSmSi 58 6 

59 0 
••r;;':J2002W 59 6 

i*2003Mi>& 60 0 1
 60 6 

61 0 
*ti®2006 61 6 
«920073^*- 62 0 

•2008 62 6 

393. člen 
(Postopno dviganje polne starosti za zavarovanke) 

Ne glede na določbe prvega odstavka 49. člena tega zakona znaša v prehodnem obdobju polna starost za 
zavarovanke: 

leto starostna meja po 
prejšnjih predpisih 53 let 

starostna meja po prejšnjih 
predpisih 58 let (ženske) 

starostna meja po prejšnjih 
predpisih 60 let 

leta meseci leta meseci leta meseci 
2000 53 4 58 4 60 4 
2001 53 8 58 8 60 8 
2002 54 0 59 0 
2003 54 4 59 4 
2004 54 8 59 8 
2005 55 0 60 0 
2006 55 4 60 4 
2007 55 8 60 8 
2008 56 0 
2009 56 4 
2010 56 8 
2011 57 0 
2012 57 4 
2013 57 8 
2014 58 0 
2015 58 4 
2016 58 8 
2017 59 0 
2018 59 4 
2019 59 8 
2020° 60 0 
2021 60 4 
2022 60 8 
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394. člen 
(Pravica do uveljavitve starostne pokojnine brez zmanjšanja po 51. členu v prehodnem obdobju) 

Zavarovanka, ki izpolnjuje enega od pogojev, določenih v prvih štirih alineah prvega odstavka 51. člena tega 
zakona, lahko v posameznem letu uveljavi starostno pokojnino brez zmanjšanja glede na starost, skladno z 
določbo 50. tega zakona, če je v prehodnem obdobju dopolnila starost in pokojninsko dobo, določeno v 
prvem odstavku 380. člena tega zakona. 

395. člen 
(Ponovna odmera oziroma odstotno povečanje pokojnine uživalcem pokojnine po prejšnjih predpisih) 

1) Uživalcu delne pokojnine, priznane po predpisih, veljavnih do uveljavitve tega zakona, se ob prenehanju 
zavarovanja pokojnina odmeri ob upoštevanju naknadno dopolnjene zavarovalne dobe, v primeru, da je to 
zanj ugodneje, pa tudi ob upoštevanju plače. 

2) Pokojnina iz prejšnjega odstavka se odmeri največ v višini 85% pokojninske osnove. 

3) Na način, določen v prejšnjih dveh odstavkih, se ob prenehanju ponovnega zavarovanja odmeri pokojnina 
tudi uživalcu pokojnine, priznane po predpisih, veljavnih do uveljavitve tega zakona, ki se ponovno vključi v 
zavarovanje. 

396. člen 
(Odmera pokojnine za ožji obseg pravic) 

Zavarovancem, ki so pretežni del zavarovalne dobe prebili v zavarovanju za ožji obseg pravic po prej 
veljavnem zakonu, se pokojnina odmeri brez upoštevanja določbe 46. člena tega zakona, vendar najmanj v 
višini 35 % najnižjte pokojninske osnove. 

397. člen 
(Postopno uveljavljanje državne pokojnine) 

1. V obdobju od leta 2000 dalje uveljavijo pravico do državne pokojnine osebe, ki so dopolnile najmanj 65 let 
starosti, če izpolnjujejo tudi druge pogoje, določene za pridobitev denarne pomoči kot edinega vira 
preživljanja po predpisih o socialnem varstvu. 

2. Za druge osebe pa je ne glede na prvo alineo prvega odstavka 55. člena tega zakona, starostni pogoj za 
pridobitev pravice do državne pokojnine v prehodnem obdobju: 

leto starost 
2001 70 
2002 69 
2003 68 
2004 67 
2005 66 
2006 65 

398. člen 
(Vštevanje časa opravljanja samostojne dejavnosti pred 1. januarjem 1983 v zavarovalno dobo) 

Obdobja iz 309. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 
in 54/98) se štejejo v zavarovalno dobo, če je plačan prispevek po 209. členu tega zakona. 

399. člen 
(Postopno spreminjanje starostne meje za pridobitev pravice do vdovske pokojnine) 

Ne glede na določbo 105. člena tega zakona se v prehodnem obdobju spreminja starostna meja za pridobitev 
pravice do vdovske pokojnine na naslednji način: 

Leto starostna meja - vdove starostna meja - vdovci 
prvi odstavek 105. £l tretji in sedmi 

odstavek 105. £l. 
prvi odstavek 105. čl. tretji in sedmi odstavek 

105. čl. 
leta meseci leta meseci leta meseci leta meseci 

2000 50 6 45 6 54 6 49 6 
2001 51 0 46 0 54 0 49 0 
2002 51 6 46 6 53 6 48 6 
2003 52 0 47 0 53 0 48 0 
2004 52 6 47 6 53 0 48 0 
2005 53 0 48 0 53 0 48 0 
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400. člen 
(Odmera vdovske pokojnine v prehodnem obdobju) 

# ^ 
1) Določba tretjega odstavka 118. člena tega zakona se prične uporabljati 1. januarja 2001. 

2) Delež vdovske pokojnine, ki ga lahko uveljavi vdova oziroma vdovec poleg starostne ali invalidske 
pokojnine, se povečuje v prehodnem obdobju na naslednji način: 

Leto Delež vdovske pokojnine (•/.) 
2001 2,5 
2002 5 
2003 7,5 
2004 10 
2005 12,5 
2006 15 

401. člen 
(Sprememba družinske pokojnine v vdovsko pokojnino) 

1) Vdova oziroma vdovec, ki je uveljavilo pravico do družinske pokojnine po predpisih, veljavnih do 
31.12.1999, lahko zahteva odmero vdovske pokojnine po določbi tretjega odstavka 118. člena tega 
zakona. 

2) Pravica do vdovske pokojnine po prejšnjem odstavku gre od prvega meseca naslednjega meseca po 
vložitvi zahteve. 

402. člen 
(Pravica do oskrbnine v prehodnem obdobju) 

1) Vdova, ki je izgubila pravico do družinske pokojnine zato, ker v prehodnem obdobju še ni dopolnil starosti: 

L«'0 : Dopolnjen« 
Vdova Vdovec 

let mesecev let mesecev 
2000 ; : 50 6 54 6 
2001 51 0 54 0 
2002 , 51 6 53 6 
2003 52 0 
2004 ' V,|C 52 6 

pridobi pravico do oskrbnine, ne glede na starost, določeno v drugem odstavku 124. člena tega zakona. 

2) Premoženjski pogoji za pridobitev pravice do oskrbnine, določeni v prvem odstavku 124. člena ter 
omejitev izplačila, določena v prvem odstavku 125. člena tega zakona, ne vplivajo na izplačevanje 
oskrbnin, pridobljenih po predpisih, veljavnih do uveljavitve tega zakona. 

403. člen 
(Pravica do družinske pokojnine staršev, pridobljena do uveljavitve tega zakona) 

Starši umrlega zavarovanca oziroma uživalca pravic, ki so do uveljavitve tega zakona pridobili pravico do 
družinske pokojnine zaradi popolne nezmožnosti za delo po prejšnjih predpisih, trajno obdržijo pokojnino, ne 
glede na določbe drugega odstavka 114. člena tega zakona, če med trajanjem pravice do družinske pokojnine 
dopolnita naslednjo starostno mejo: 

Leto Dopolnjena starost staršev 
.Mati '..'C Ž 5 - Oče 

2000 50 let 6 mesecev 54 let 6 mesecev 
2001 51 let 54 let 
2002 51 let 6 mesecev 53 let 6 mesecev 
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2003 52 let 
2004 52 let 6 mesecev 

404. člen 
(Ohranitev pravice do družinske pokojnine po prejšnjih predpisih) 

1) Širši družinski člani, ki jim je bila družinska pokojnina odmerjena po tretji alinei 86. člena zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnega do uveljavitve tega zakona, obdržijo pravico do 
družinske pokojnine, dokler izpolnjujejo pogoje za pridobitev in odmero družinske pokojnine po citirani 
zakonski določbi. 

2) Družinskemu članu, ki je pridobil pravico do družinske pokojnine v višini, določeni v drugem odstavku 87. 
člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnega do uveljavitve tega zakona, se 
pokojnina ne usklajuje po določbah tega zakona toliko časa, dokler presega znesek družinske pokojnine, 
odmerjene v višini, določeni v drugem odstavku 118. člena tega zakona. 

3) Vdovam, ki so kot osebe zunaj zavarovanja, ki so bile ob smrti zakonca starejše od 40 let, do uveljavitve 
tega zakona dopolnile pogoje za pridobitev pravice do družinske pokojnine, skladno z določbo zadnjega 
odstavka 72. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnega do uveljavitve tega 
zakona, se prične družinska pokojnina izplačevati, ko dopolnijo starost 45 let. 

4) Vdovi, ki ji je pravica do družinske pokojnine, pridobljeni po drugi ali tretji alinei prvega odstavka 72. člena 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnega do uveljavitve tega zakona, prenehala po 
dopolnitvi 45. leta starosti, vendar pred dopolnjenim 50. letom starosti lahko, ne glede na določbe 105. 
člena tega zakona, pridobi pravico do družinske pokojnine, ko dopolni 50 let starosti. 

405. člen 
(Vzpostavitev enakega položaja med prejemniki najvišjih pokojnin) 

1) Z namenom, da se med prejemniki najvišjih pokojnin vzpostavi enakopraven položaj, se pokojnine, ki so 
bile do uveljavitve tega zakona odmerjene od najvišje pokojninske osnove, določene po prejšnjih 
predpisih, izjemne pokojnine, pokojnine nosilcev Partizanske spomenice 1941 in druge pokojnine, ki so 
presegale znesek najvišje pokojnine za polno pokojninsko dobo po predpisih, veljavnih do uveljavitve tega 
zakona, ne usklajujejo po določbah tega zakona toliko časa, dokler presegajo znesek pokojnine, do 
katerega bi bili prejemniki po tem zakonu upravičeni glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, če bi bila 
njihova pokojnina odmerjena od najvišje pokojninske osnove, določene v tem zakonu. 

2) Na način, določen v prejšnjem odstavku, se ravna tudi s pokojninami, ki do uveljavitve tega zakona sicer 
niso bile odmerjene od najvišje pokojninske osnove, določene po prejšnjih predpisih, če presegajo znesek 
pokojnine, do katerega bi bili prejemniki glede na dopolnjeno pokojninsko dobo upravičeni, če bi bila 
njihova pokojnina odmerjena od najvišje pokojninske osnove določene v tem zakonu. 

406. člen 
(Zavarovanje delavcev, ki se jim je po prejšnjih predpisih štela zavarovalna doba s povečanjem) 

1) Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati predpisi o štetju zavarovalne dobe s povečanjem, 
razen v primeru iz četrtega odstavka tega člena. 

2) Zavarovalna doba s povečanjem, dopolnjena do uveljavitve tega zakona, se šteje v pokojninsko dobo po 
predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona. 

3) Zavarovanci, ki so do prenehanja uporabe predpisov o štetju zavarovalne dobe s povečanjem delali na 
delovnih mestih, na katerih se je zavarovalna doba štela s povečanjem, se obvezno vključijo v dodatno 
pokojninsko zavarovanje. Prispevke za dodatno pokojninsko zavarovanje takšnih delavcev, ki znašajo 
najmanj toliko kot so znašali prispevki za štetje zavarovalne dobe s povečanjem, plačuje delodajalec iz 
svojega dohodka. 

4) Zavarovanci, ki na dan uveljavitve tega zakona delajo na delovnih mestih, kjer se zavarovalna doba šteje 
s povečanjem, in imajo najmanj 25 let (moški) oziroma 23 let (ženske) pokojninske dobe, imajo ne glede 
na določbo prejšnjega odstavka še naprej pravico do štetja zavarovalne dobe s povečanjem in do znižanja 
starostne meje po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona. 

407. člen 
(Izplačevanje kmečkih starostnih pokojnin) 

1) Uživalcem starostne ali družinske pokojnine po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, 
št. 30/79 in 1/82) se izplačuje pokojnina v znesku, kot je bil določen za zadnji mesec pred uveljavitvijo 
tega zakona in se usklajuje tako, kot pokojnine po tem zakonu. 
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2) Uživalcem pokojnine iz prejšnjega odstavka - kmetom borcem NOV pred 9.9.1943 oziroma pred 
13.10.1943 ali njihovim zakoncem se izplačuje pokojnina v znesku, kot je bil določen za zadnji mesec 
pred uveljavitvijo tega zakona in se usklajuje tako, kot pokojnine po tem zakonu. 

3) Pokojnine po prejšnjih dveh odstavkih se izplačujejo ob pogojih za uživanje pravic, ki jih določa ta zakon. 
4) Po smrti uživalca pokojnine iz prvega odstavka tega člena,ki je uveljavil pravico do pokojnine kot 

zavarovanec iz šestega odstavka 17. člena zakona o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št. 
30/79 in 1/82), pridobi njegov zakonec pravico do družinske pokojnine ob pogojih iz 22. člena navedenega 
zakona. 

5) Po smrti uživalca starostne pokojnine iz drugega odstavka tega člena, ki je kot kmet - borec NOV pred 
9.9.1943 oziroma pred 13.10.1943 uveljavil pravico do varstvenega dodatka k pokojnini, pridobi pravico do 
pokojnine njegov zakonec, ki je souživalec navedene starostne pokojnine, čeprav sam ni bil borec NOV. 

408. člen 
(Uporaba določb o posebnih prispevkih za invalidsko zavarovanje) 

Prispevki zavarovancev in delodajalcev za invalidsko zavarovanje ter prispevki delodajalcev za primer 
poškodbe pri delu in poklicne bolezni iz tretje, četrte in pete đlinee prvega odstavka 193. člena tega zakona se 
pričnejo obračunavati po posebnih prispevnih stopnjah s 1.1. 2003. 

409. člen 
(Uporaba določb o pravicah iz invalidskega zavarovanja) 

1) Določbe 56. do 67. člena, 76. do 101. člena in 151. do 156. člena tega zakona se prjčnejo uporabljati s 1. 
januarjem 2003. 

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

410. člen 
(Uporaba določb prejšnjega zakona v denacionaiizacijskih postopkih) 

1) Določbe 247. in 248. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 
5/94, 7/96 in 54/98) se uporabljajo do zaključka postopkov vračanja premoženja. 

2) Postopke vodi kot upravičenec Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., na 
katerega se prenesejo premoženje in druge pravice. 

411. člen 
(Vzpostavitev evidenc o vplačanih prispevkih) 

Zavod je dolžan vzpostaviti evidenco o vplačanih prispevkih po tem zakonu najpozneje v dveh letih po 
uveljavitvi tega zakona. 

412. člen 
(Posredovanje podatkov za vzpostavitev evidenc za izvajanje obveznega dodatnega zavarovanja) 

1) Podatke za vzpostavitev evidenc za izvajanje obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja so Skladu 
za dodatno pokojninsko zavarovanje Republike Slovenije dolžni posredovati zavod na podlagi podatkov 
matične evidence zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter 
delodajalci, ki zaposlujejo osebe, ki se bodo po določbah tega zakona vključile v obvezno dodatno 
zavarovanje. 

2) Do uveljavitve novega zakona, ki bo urejal matično evidenco, je zavod dolžan posredovati Skladu vse 
podatke v zvezi z novo zaposlenimi delavci, ki se morajo na podlagi določb tega zakona obvezno vključiti v 
dodatno pokojninsko zavarovanje. 

413. člen 
(Preoblikovanje Sklada prostovoljnega zavarovanja za dodaten obseg pravic in Sklada za vzajemno 

pomoč obrtnikov) 

1) Skfad prostovoljnega zavarovanja za dodaten obseg pravic se preoblikuje v izvaja Sklad dodatnega 
pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije, Sklad za vzajemno pomoč obrtnikov pa se preoblikuje v 
Sklad obrtnikov, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. 
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2) Sklad prostovoljnega zavarovanja za dodaten obseg pravic in Sklad za vzajemno pomoč obrtnikov, sta 
dolžna uskladiti svoje poslovanje z določbami tega zakona v dvanajstih mesecih od uveljavitve tega 
zakona. 

414. člen 
(Preoblikovanje Stanovanjskega sklada v Nepremičninski sklad) 

1) Stanovanjski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja se preoblikuje v Nepremičninski sklad 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

2) Sklad iz prejšnjega odstavka je dolžan uskladiti svoje poslovanje z določbami tega zakona v 12 mesecih 
od uveljavitve tega zakona. 

415. člen 
(Uporaba prejšnjih podzakonskih aktov do izdaje novih) 

Podzakonski akti, ki so se uporabljali do uveljavitve tega zakona, se uporabljajo še naprej, do sprejema novih. 

416. člen 
(Prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni 
list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98) in zakon o izjemnem upokojevanju rudarjev v premogovnikih (Uradni list 
SRS, št. 44/69). 

417. člen 
(Pričetek veljavnosti) 

Ta zakon se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. januarja 2000. 
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KAZALO 

PRVI DEL: SPLOŠNE DOLOČBE 
Ureditev sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
Namen zakona 
Temeljna načela 
Vrste pravic 
Značilnosti pravic 
Naloga države 
Obveznost zavarovanja 
Pomen izrazov 
Financiranje 
Nosilec in izvajalec obveznega zavarovanja 
Nosilci dodatnega zavarovanja 
Postopek 

DRUGI DEL: ZAVAROVANCI 
1. Obvezno zavarovanje 

Zaposleni v Republiki Sloveniji 
Državljani Republike Slovenije, zaposleni pri tujcih 
Samozaposleni 
Kmetje 
Edini ali glavni poklic 
Izvzem iz zavarovanja 
Izvzem iz obveznega zavarovanja tujcev, zaposlenih v Republiki Sloveniji, in državljanov Republike 
Slovenije, zaposlenih pri tujcih 
Vajenci 
Vrhunski športniki in šahisti 
Brezposelni zavarovanci 
Starševstvo 
Zaporniki 
Podlaga za obvezno zavarovanje v primeru več pravnih razmerij 
Posebni primeri zavarovanja 
Posebni primeri zavarovanja za primer organizirane aktivnosti 
Pasivno zavarovanje 
Trajanje zavarovanja 
Prekinitev obveznega zavarovanja 
Obdobja zunaj dela, ko se obvezno zavarovanje ne prekine 
Trajanje obveznega zavarovanja samozaposlenih oseb 

2. Prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje , 
Prostovoljna vključitev v zavarovanje 

TRETJI DEL: PRIDOBITEV IN ODMERA PRAVIC 

I. poglavje: Splošni pojmi 
Zavarovani primeri 

II. poglavje: Starostna pokojnina 
Minimalni pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine 
Znižanje starosti 
Pokojninska osnova 
Določitev pokojninske osnove zavarovancem, ki nimajo vsaj enega leta zavarovanja 
Vštevnost nadomestil 
Prejemki, ki se ne vštevajo v pokojninsko osnovo 
Preračun plače na polni delovni čas 
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Vštevanje plače za delo preko polnega delovnega časa 
Upoštevanje zavarovalnih osnov 
Pokojninska osnova za detaširane delavce 
Valorizacija plač iz prejšnjih let 
Najnižja pokojninska osnova 
Najvišja pokojninska osnova 
Določitev odstotka za odmero starostne pokojnine 
Polna starost 
Starostna pokojnina brez zmanjšanja v posebnih primerih 
Najnižja pokojnina 
Osnova za odmero dodatnih pravic 
Delna pokojnina 
Državna pokojnina 

III. poglavje: Pravice na podlagi invalidnosti 
1. Splošne določbe 

Definicija invalidnosti 
Preostala delovna zmožnost 
Vzrok za nastanek invalidnosti 
Poškodba pri delu 
Poškodba, nastala v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenega varstva 
Poklicna bolezen 
Splošni pogoji za pridobitev pravic na podlagi invalidnosti 

2. Invalidska pokojnina 
Pogoji za pridobitev invalidske pokojnine 
Minimalna pokojninska doba 
Mlajši invalid 
Štetje delovnih let od višje starostne meje 
Nova invalidnost 
Pokojninska osnova za odmero invalidske pokojnine 
Pokojninska osnova za odmero invalidske pokojnine v posebnih primerih 
Odmera invalidske pokojnine v primeru poškodbe pri delu ali poklicne bolezni 
Odmera invalidske pokojnine v primeru poškodbe izven dela ali bolezni 
Upoštevanje prištete pokojninske dobe 
Kombinirani vzroki invalidnosti 
Odmera invalidske pokojnine pri kombiniranih vzrokih invalidnosti 
Izbira vrste pokojnine 

3. Poklicna rehabilitacija 
Namen in obveznost poklicne rehabilitacije 
Pogoji za pridobitev pravice do poklicne rehabilitacije 
Prilagoditev prostorov in delovnih sredstev 
Poklicna rehabilitacija v posebnih primerih zavarovanja 
Način poklicne rehabilitacije 
Privajanje na delo 
Pogodba o poklicni rehabilitaciji 
Pravica do nastanitve 
Dolžnost zagotavljanja poklicne rehabilitacije 
Nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije 
Začasno nadomestilo 

4. Pravica do premestitve in nadomestila 
Pravica do premestitve 
Nadomestilo za čas dela na drugem delovnem mestu 

5. Pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega in delna invalidska pokojnina 
Pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega in odmera delne invalidske pokojnine 

6. Pravica do nadomestila za invalidnost 
Pravica do nadomestila za invalidnost in odmera nadomestila 
Izbira pravice do poklicne rehabilitacije 
Zaposlovanje brezposelnih delovnih invalidov 
Zagotavljanje nadomestil 
Usklajevanje delne invalidske pokojnine in denarnih nadomestil 
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Izplačevanje delne invalidske pokojnine in denarnih nadomestil 
Dolžnost delodajalca v zvezi s premestitvijo delovnega invalida 

7. Prenehanje delovnega razmerja delovnemu invalidu 
Zaposlovanje in prenehanje delovnega razmerja zaradi invalidnosti 
Komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi 
Pravice delovnega invalida v primeru prenehanja delovnega razmerja 
Poslabšanje invalidnosti 

Kontrolni pregledi 
8. Povračilo potnih stro5kov 

Upravičenci 
Določitev potnih stroškov 

IV. poglavje: Pravice za primer zavarovančeve smrti 
1. Pogoji na strani umrlega zavarovanca 

Pogoji na strani umrlega zavarovanca 
2. Vdovska pokojnina 

Pogoji za pridobitev pravice do vdovske pokojnine 
Rojstvo otroka po očetovi smrti 
Uživanje vdovske pokojnine v času, ko otrok služi vojaški rok, opravlja nadomestno civilno službo ali 
se usposablja za rezervni sestav policije 
Razveza zakonske zveze 
Zunajzakonska skupnost 

3. Družinska pokojnina 
Pogoji za pridobitev pravice do družinske pokojnine 
Otroci 
Potrdilo o šolanju 
Prekinitev šolanja 
Starši 
Pogoji, kijih morajo izpolnjevati bratje in sestre 
Popolna nezmožnost za delo 

4. Odm&ra vdovske oziroma družinske pokojnine 
Osnova za odmero 
Odmera vdovske pokojnine 
Odmera družinske pokojnine 
Obojestranska sirota 1 

Odmera vdovske in družinske pokojnine 
5. Odpravnina in oskrbnina 

Upravičenci 
Odpravnina 
Oskrbnina 
Odmera oskrbnine 
Izplačevanje in usklajevanje 

V. poglavje: Varstveni dodatek 
Pojem varstvenega dodatka 
Premoženjski cenzus 
Družinski člani, ki se upoštevajo pri ugotavljanju premoženjskega cenzusa 
Odmera varstvenega dodatka k starostni pokojnini 
Odmera varstvenega dodatka k invalidski, vdovski ali družinski pokojnini 

VI. poglavje: Dodatek za pomoč in postrežbo 
Upravičenci 
Upravičenci - aktivni zavarovanci 
Opravljanje osnovnih življenjskih potreb 
Ugotavljanje in določanje pogojev 
Odmera dodatka za pomoč in postrežbo 
Izbira 

VII. poglavje: Invalidnina 
Telesna okvara 
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Pridobitev pravice do invalidnine 
Stopnje telesnih okvar 
Odmera invalidnine 
Odmera invalidnine pri mešanih vzrokih telesne okvare 
Poslabšanje telesne okvare 
Izbira med invalidninami po različnih predpisih 

VIII. poglavje: Usklajevanje pokojnin 
Način usklajevanja pokojnin 
Preračun pokojnin, uveljavljenih v različnih obdobjih 

ČETRTI DEL: PRAVICA DO POKOJNINE POD UGODNEJŠIMI POGOJI 
Omejitev znižanja upokojitvenih pogojev po posebnih predpisih 
Zagotavljanje sredstev za pokojnine, uveljavljene pod ugodnejšimi pogoji 

PETI DEL: PRIDOBITEV, UŽIVANJE IN IZGUBA PRAVIC 
Pridobitev pravic 
Začetek izplačevanja 
Izplačevanje delne invalidske pokojnine in denarnih nadomestil 
Izplačevanje delne invalidske pokojnine 
Izplačevanje delne invalidske pokojnine in nadomestila za invalidnost brezposelnim zavarovancem 
Izplačevanje nadomestila za invalidnost 
Izplačevanje delne invalidske pokojnine in nadomestil zavarovancem, ki jim je prenehalo delovno 
razmerje zaradi invalidnosti 
Trajanje pravic na podlagi invalidnosti 
Pridobitev pravice do vdovske oziroma družinske pokojnine po upokojencu 
Delitev družinske pokojnine 
Sprememba števila souživalcev družinske pokojnine 
Sorazmerni del pokojnine 
Pridobitev oziroma izguba pravice do varstvenega dodatka 
Pridobitev pravice in pričetek izplačevanja dodatka za pomoč in postrežbo 
Izplačevanje invalidnine 
Izplačevanje v mesečnih zneskih za nazaj 
Izplačilo zapadlih mesečnih zneskov . 
Samopoškodba 
Razlogi za prenehanje pravice do vdovske ali družinske pokojnine 
Ponovna pridobitev pravice do vdovske pokojnine 
Omejitev pridobitve vdovske ali družinske pokojnine 
Omejitev uživanja pokojnine v času prestajanja zaporne kazni 
Izbira med pokojninami iz obveznega zavarovanja 

1.Vpliv dohodkov po pridobitvi pravice do pokojnine na uživanje pokojnine 
Ponoven vstop v zavarovanje 
Opravljanje dejavnosti, ki ne vpliva na uživanje pokojnine 
Odstotno povečanje ali ponovna odmera pokojnine 
Upoštevanje uživanja pokojnine pri ponovni odmeri glede na dopolnjeno starost 
Obveščanje o spremembah 
Transfer pokojnin 

ŠESTI DEL: POKOJNINSKA DOBA 

I. poglavje: Splošne določbe 
Pokojninska doba 
Zavarovalna doba 
Čas zunaj delovnega razmerja, ki se šteje v zavarovalno dobo 
Podaljšano zavarovanje 
Pogoj plačila prispevkov 
Upoštevanje obdobij, za katera so bili obračunani prispevki, v zavarovalno dobo 
Dodana doba 
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Računanje zavarovalne in pokojninske dobe 

II. poglavje: Dokup pokojninske dobe 
Dokup za presežne delavce 
Dokup za ugodnejšo odmero 
Dokup za izpolnitev pogojev in odmero pokojnine 

III. poglavje: Prištevanje pokojninske dobe 
Prišteta pokojninska doba za odmero pravic na podlagi invalidnosti 
Prišteta doba za pridobitev in odmero pravic na podlagi osebnih okoliščin 

SEDMI DEL: MATIČNA EVIDENCA IN DOLŽNOST OBVEŠČANJA 
Nosilec informacijske službe 
Podatki matične evidence 

OSMI DEL: ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV 

f 
I. poglavje: Tekoče financiranje 

Vrste prihodkov 
Vrste odhodkov 

II. poglavje: Prispevki 
Določitev in odmera prispevkov 
Osnove za plačilo prispevkov 
Najnižja in najvišja osnova za plačilo prispevkov 
Določitev zavarovalnih osnov za samozaposlene zavarovance 
Osnove za zavarovanje vrhunskih športnikov in šahistov 
Osnova za zavarovanje vajencev 
Osnova za zavarovanje po drugih podlagah 
Osnova za prispevek za posebne primere zavarovanja 
Zmanjšanje ali odpis prispevkov 
Prispevek delodajalcev, ki ga plačujejo zavarovanci 
Osnova za zavarovanje brezposelnih 
Osnova za plačilo prispevkov za podaljšano zavarovanje 
Osnova za dokup dobe za presežne delavce 
Prispevek za dokup dobe za ugodnejšo odmero pokojnine 
Naknadno plačilo prispevkov za vštevanje določenih obdobij v pokojninsko dobo 
Zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca 
Zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev 
Zavezanci za plačilo prispevka za dokup zavarovalne oziroma pokojninske dobe 
Zavezanci za plačilo prispevkov za posebne primere zavarovanja 
Odstop prispevkov invalidskim podjetjem 
Plačevanje' prispevkov 
Pobiranje prispevkov 
Dospelost prispevkov 
Naknadno plačilo prispevkov 
Zamudne obresti 

III. poglavje: Prihodki iz državnega proračuna 
Obveznosti državnega proračuna za pravice po posebnih predpisih 
Sofinanciranje iz državnega proračuna 
Zagotavljanje likvidnosti zavoda 

IV. poglavje: Finančno poslovanje 
Vodenje sredstev zavoda 
Finančni načrt zavoda 
Poročilo o poslovanju 

V. poglavje: Premoženje zavoda 
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Premoženje zavoda 
Nastopanje zavoda v pravnem prometu 

VI. poglavje: Nepremičninski sklad 
Status Nepremičninskega sklada 
Organi Nepremičninskega sklada 

VII. poglavje: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
Status Kapitalskega sklada 
Sredstva Kapitalskega sklada 
Organi Kapitalskega sklada 
Statut Kapitalskega sklada 

DEVETI DEL: POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE IN VARSTVO PRAVIC 

I. poglavje: Splošne določbe 
Subsidiarna uporaba splošnih določb o upravnem postopku 
Uveljavljanje pravic 
Varstvo pravic 
Sodno varstvo 
Pristojnost za odločanje o pravicah iz zavarovanja 
Revizija 
Učinek revizije 
Revizija v postopkih iz invalidskega zavarovanja 
Sodno varstvo v postopku revizije 
Ugotavljanje lastnosti zavarovanca 

II. poglavje: Uveljavljanje pravic iz zavarovanja 
Pričetek postopka za uveljavljanje pravic 
Akontacija 
Izvedenski organi 
Izvršljivost odločb 
Učinek obnove postopka 
Stroški postopka 

DESETI DEL: ORGANIZIRANOST POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 

I. poglavje: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
Organizacija zavoda 
Skupščina 
Upravni odbor 
Generalni direktor 
Statut 

II. poglavje: Nadzor 
Nadzor 

ENAJSTI DEL: POVRNITEV POVZROČENE ŠKODE IN 
NEUPRAVIČENO PRIDOBLJENIH SREDSTEV 

Odgovornost posameznika za škodo zavodu 
Odgovornost delodajalca za škodo zavodu 
Izključitev kritja zavarovanega primera 
Ugotavljanje odškodnine 
Povrnitev preplačil 
Odškodninska odgovornost zavoda 
Zamudne obresti 
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DVANAJSTI DEL: DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 

I. poglavje: Splošna določba 
Pojem dodatnega pokojninskega zavarovanja 

II. poglavje: Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje 
1. Splošne določbe 

Pojem obveznega dodatnega zavarovanja 
Krog zavarovancev obveznega dodatnega zavarovanja 
Prispevki za obvezno dodatno zavarovanje 
Postopek za vključitev v obvezno dodatno zavarovanje 
Pravice iz obveznega dodatnega zavarovanja 
Pokojninski načrt obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja 

2. Upravljanje sklada 
Sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije 
Organi Sklada 
Poslovanje Sklada 
Nadzor nad poslovanjem Sklada 
Poslovna poročila Sklada 
Solventna meja in garancijski sklad 
Drugi nosilci obveznega dodatnega zavarovanja 

III. poglavje: Prostovoljno dodatno zavarovanje 
1. Splošne določbe 

Področje urejanja 
Pojem 
Zavarovanci prostovoljnega dodatnega zavarovanja 

2. Pokojninski načrt 
2.1. Skupne določbe 

Pokojninski načrt 
Vsebina pokojninskega načrta 
Odobritev pokojninskega načrta 
Vrste pokojninskih načrtov 

2.2. Financiranje pokojninskega načrta 
Premija prostovoljnega dodatnega zavarovanja 
Plačevanje premije 
Višina premije 

2.3. Pokojninski načrt, ki ga financira delodajalec 
Pokojninski načrt, ki ga financira delodajalec 
Oblikovanje pokojninskega načrta, ki ga financira delodajalec 
Sklenitev pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta, ki ga financira delodajalec, s strani zaposlenih 
Sklenitev pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta, ki ga financira delodajalec, s strani delodajalca 

2.4. Izvajalci pokojninskega načrta 
Izvajalci pokojninskega načrta 

3. Vzajemni pokojninski sklad 
3.1. Splošno 

Vzajemni pokojninski sklad 
Ime oziroma firma vzajemnega pokojninskega sklada 
Vrste vzajemnih pokojninskih skladov 

3.2. Oblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada 
Ustanovitelji 
Oblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada 
Zahteva za izdajo dovoljenja za oblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada 
Dovoljenje za oblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada 
Pravila vzajemnega pokojninskega sklada 

3.3. Upravljanje vzajemnega pokojninskega sklada 
Upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada 
Obseg poslov, kijih opravlja upravljavec 
Prenos premoženja v upravljanje 
Stroški upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada 
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3.4. Naložbe vzajemnega pokojninskega sklada 
Naložbe vzajemnega pokojninskega sklada 
Rezultat upravljanja s sredstvi vzajemnega pokojninskega sklada 
Čista vrednost sredstev vzajemnega sklada 

3.5. Ločitev premoženja vzajemnega pokojninskega sklada 
Ločitev premoženja vzajemnega pokojninskega sklada 
Ločitev naložb v vrednostne papirje 
Naložbe v denarne depozite oziroma posojila 

3.6. Likvidacija vzajemnega pokojninskega sklada 
Likvidacija vzajemnega pokojninskega sklada 

4. Pokojninska družba 
4.1. Splošno 

Pojem 
Pravno organizacijska oblika 
Dejavnost pokojninske družbe 
Osnovni kapital in delnice pokojninske družbe 
Kvalificirani deleži 

4.2. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti prostovoljnega dodatnega zavarovanja 
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti prostovoljnega dodatnega zavarovanja 
Zahteva za izdajo dovoljenja 
Odločanje o izdaji dovoljenja 
Poslovni načrt 
Kadrovske zahteve 

4.3. Organi pokojninske družbe 
Uprava pokojninske družbe 
Dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave 
Nadzorni svet pokojninske družbe 
Statut pokojninske družbe 
Poslovanje pokojninske družbe 
Prenehanje pokojninske družbe 

5. Vključitev v prostovoljno dodatno zavarovanje ter prenehanje tega zavarovanja 
Vključitev v prostovoljno dodatno zavarovanje 
Razlogi za prenehanje prostovoljnega dodatnega zavarovanja 
Izstop iz prostovoljnega dodatnega zavarovanja 
Odpoved prostovoljnega dodatnega zavarovanja 
Prestop k drugemu pokojninskemu načrtu 
Pravica do izplačila sredstev v primeru smrti zavarovanca prostovoljnega dodatnega zavarovanja 
Premija, ki jo je plačal delodajalec 
Obdavčitev dviga sredstev v enkratnem znesku 

6. Pravice iz prostovoljnega dodatnega zavarovanja 
Prejemki iz dodatnega pokojninskega zavarovanja 
Dodatna starostna pokojnina 
Predčasna dodatna starostna pokojnina 
Dodatna invalidska pokojnina 
Dodatna družinska pokojnina 
Način izplačila dodatnih pokojnin 
Mirovanje prostovoljnega dodatnega zavarovanja 

7. Pridobitev davčnih in drugih olajšav 
Obdavčitev zavarovanca dodatnega zavarovanja 
Obdavčitev delodajalca, ki financira pokojninski načrt 
Pogoji za uveljavitev olajšav 
Registracija pokojninskega načrta 
Prijava za vpis v register 
Podzakonski akt 
Postopek vpisa v register 
Pravna sredstva 
Učinek vpisa 
Izbris iz registra 

8. Nadzor 
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Vloga nadzora nad poslovanjem pokojninskih družb in nad izvajanjem dodatnega pokojninskega 
zavarovanja v zavarovalnicah 
Institucije nadzora in njihove naloge 
Naloge in dolžnosti izvajalcev dodatnega pokojninskega zavarovanja v zvezi z zunanjim nadzorom 

9. Garantni sklad 
Garantni sklad 
Pravni status Garantncga sklada 
Naloge Garantnega sklada 
Izplačila iz Garantnega sklada 
Refundacija 
Jamstveni prispevek 
Organizacija Garantnega sklada 
Direktor in organizacijska struktura Garantnega sklada 
Računovodstvo, upravljanje z denarjem in investiranje 
Odstop in izključitev iz Garantnega sklada 

IV. poglavje: Sklad obrtnikov 
Status in poslovanje Sklada obrtnikov 
Organi upravljanja Sklada obrtnikov 
Zavarovanci Sklada obrtnikov 
Pravice iz dodatnega pokojninskega zavarovanja pri Skladu obrtnikov in poslovanje Sklada obrtnikov 
Nadzor nad poslovanjem Sklada obrtnikov 

TRINAJSTI DEL: KAZENSKE DOLOČBE 

ŠTIRINAJSTI DEL: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
Varstvo pravic, pridobljenih po prejšnjih predpisih 
Nadaljevanje postopkov, začetih pred uveljavitvijo tega zakona 
Varstvo pričakovanih pravic 
Pridobitev pravic oseb, ki nimajo lastnosti zavarovanca po tem zakonu 
Varstvo pravic po prejšnjih predpisih za brezposelne zavarovance 
Uveljavitev pravice do predčasne pokojnine po prejšnjih predpisih 
Prevedba pravic iz invalidskega zavarovanja 
Pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine za zavarovanko v prehodnem obdobju 
Upoštevanje starševstva pri določitvi upokojitvene starosti 
Znižanje starosti zaradi zavarovanja pred 18. letom starosti 
Omejitev znižanja upokojitvene starosti v prehodnem obdobju 
Upoštevanje znižanja starostne meje po prejšnjih predpisih 
Znižanje starosti po različnih podlagah 
Postopno spreminjanje pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine po posebnih predpisih 
Postopno daljšanje obdobja za izračun pokojninske osnove 
Upoštevanje plačila za delo preko polnega delovnega časa po prejšnjih predpisih 
Upoštevanje plač oziroma zavarovalnih osnov iz obdobja do 31 r decembra 1991 
Odmera pokojnine v prehodnem obdobju 
Pravica do predčasne pokpjnine po prejšnjih predpisih 
Postopno dviganje polne starosti za zavarovance 
Postopno dviganje polne starosti za zavarovanke 
Pravica do uveljavitve starostne pokojnine brez zmanjšanja po 51. členu v prehodnem obdobju 
Ponovna odmera oziroma odstotno povečanje pokojnine uživalcem pokojnine po prejšnjih predpisih 
Odmera pokojnine za ožji obseg pravic 
Postopno uveljavljanje državne pokojnine 
Vštevanje časa opravljanja samostojne dejavnosti pred 1. januarjem 1983 v zavarovalno dobo 
Postopno spreminjanje starostne meje za pridobitev pravice do vdovske pokojnine 
Odmera vdovske pokojnine v prehodnem obdobju 
Pravica do oskrbnine v prehodnem obdobju 
Pravica do družinske pokojnine staršev, pridobljena do uveljavitve tega zakona 
Ohranitev pravice do družinske pokojnine po prejšnjih predpisih 
Vzpostavitev enakega položaja med prejemniki najvišjih pokojnin 
Zavarovanje delavcev, ki se jim je po prejšnjih predpisih štela zavarovalna doba s povečanjem 
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Izplačevanje kmečkih starostnih pokojnin 
Uporaba določb o pravicah iz invalidskega zavarovanja 
Uporaba določb o posebnih prispevkih za invalidsko zavarovanje 
Uporaba določb prejšnjega zakona v denacionalizacijskih postopkih 
Vzpostavitev evidenc o vplačanih prispevkih 
Posredovanje podatkov za vzpostavitev evidenc za izvajanje obveznega dodatnega zavarovanja 
Preoblikovanje Sklada prostovoljnega zavarovanja za dodaten obseg pravic in Sklada za vzajemno 
pomoč obrtnikov 
Preoblikovanje Stanovanjskega sklada v Nepremičninski sklad 
Uporaba prejšnjih podzakonskih aktov do izdaje novih 
Prenehanje veljavnosti 
Pričetek veljavnosti 
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OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor RS je na 12. seji dne 1. 4. 1999 obravnaval in sprejel predlog zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju v prvi obravnavi ter naložil Vladi RS, da kot 
predlagatelj pripravi predlog za drugo obravnavo. Pri tem je Državni zbor RS sprejel vrsto 
stališč, ki jih je predlagatelj proučil in so v največji možni meri tudi upoštevana pri pripravi 
predloga za drugo obravnavo. 

1) Glede na obravnavo in sprejeta stališča Državnega zbora RS je predlagatelj upošteval 
mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve in v skladu z njimi popravil oziroma 
dopolnil 8., 9., 36., 52., 55., 135., 178., 191., 222., 245., 247., 259., 277., 287., 291., 
303., 318., 349., 350., 359. in 405. člen. 

2) Predlagatelj je pred pripravo predloga zakona za drugo obravnavo proučil in upošteval 
mnenja Državnega sveta k predlogu zakona za prvo obravnavo. Uresničena je bila 
zahteva, naj se upošteva nujnost čimvečje uskladitve predloga zakona s socialnimi 
partnerji. Tudi Vlada Republike Slovenije, kot predlagatelj zakona, se zaveda potrebnosti 
konsenza glede ene najpomembnejših socialnih reform, zato je s predstavniki 
reprezentativnih sindikatov in delodajalcev sklenila dogovor o reformi pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v Sloveniji, s katerim so bila usklajena najbolj pomembna 
vprašanja v zvezi s pogoji upokojevanja, postopnostjo uvajanja posameznih ukrepov, 
odmero pokojnine in sestavo organov upravljanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. 

Skladno z navedenim dogovorom so bile spremenjene določbe predloga zakona iz prve 
obravnave, ki se nanašajo na navedena vprašanja. Del zahtev iz dogovora pa je pripravljen 
v obliki amandmajev Vlade RS k predlogu zakona. 
Dogovor je skladen tudi z zahtevami Državnega zbora, naj se navedena vprašanja 
ponovno prouči in se jih ustrezno vključi v predlog za drugo obravnavo. 

3) Pri pripravi predloga zakona za drugo branje je predlagatelj ocenil učinke vseh 
predvidenih reform, njihov medsebojni vpliv, njihovo socialno vzdržljivost in njihov 
učinek na proračunsko potrošnjo in posamezne javne blagajne, ter jih upošteval pri 
oblikovanju konkretnih rešitev. 

4) V skladu s stališči Državnega zbora RS, je predlagatelj pri pripravi predloga zakona za 
drugo obravnavo ponovno preveril povezanost zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju z drugo delovno-pravno in socialno zakonodajo, zlasti z rešitvami bodočega 
zakona o varnosti in zdravju pri delu, zakona o delovnih razmerjih in zakona o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Pri tem kaže izpostaviti predvsem 
rešitve, ki naj bi zagotovile boljši odnos delodajalcev do varnega in zdravega dela, saj bodo 
pomenila večja vlaganja v ukrepe za varnejše delo manjše obremenitve v zvezi z 
zavarovanjem za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ker se za zavarovanje tega 
rizika predvideva diferencirana prispevna stopnja. Na drugi strani pa kaže opozoriti na 
rešitve v okviru predpisov s področja zaposlovanja, s katerimi bo omogočeno starejše 
delavce nadomestiti z mlajšimi brezposelnimi osebami in na tak način vzporedno reševati 
dve problematiki. Tak način posebnih shem upokojevanja in zaposlovanja mlajših delavcev 
poznajo tudi nekatere tuje ureditve v okviru predpisov, ki urejajo področje zaposlovanja in 
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zavarovanja /a primer brezposelnosti Z vidika novega zakona o delovnih razmerjih pa 
smo uskladili zlasti rešitve, ki se nanašajo na varstvo in pravice delovnih invalidov 

5) Predlagatelj je ponovno proučil določbe, ki se nanašajo na državno pokojnino in jih 
dopolnil tako, da je pridobitev te pravice bolj vezana na socialno stanje upravičenca, saj je 
eden od pogojev za pridobitev pravice do državne pokojnine tudi dejstvo, da njegovi lastni 
dohodki ne presegajo premoženjskega cenzusa za pridobitev pravice do varstvenega 
dodatka. S tem je predlagatelj sledil razpravam, ki so v zvezi s tem institutom tekle ob prvi 
obravnavi, in v katerih je bilo poudarjeno, naj se pravica do državne pokojnine obravnava 
kot del sistema socialne varnosti za tiste ostarele prebivalce Republike Slovenije, ki v svoji 
aktivni dobi zaradi kakršnegakoli razloga niso bili vključeni v obvezno zavarovanje in 
katerih premoženjsko stanje opravičuje dajatev s strani države. 

6) V zvezi s stališči Državnega zbora RS je v predlog zakona vključeno postopno uvajanje 
vdovskih pokojnin ob upoštevanju socialnih meril. Upravičenci do družinske pokojnine so 
razdeljeni tako, da se posebej obravnavajo zakonci oziroma partnerji izven zakonske 
skupnosti (vdove oziroma vdovci), za katere se predvideva pravica do vdovske pokojnine 
ter drugi družinski člani, med katere sodijo otroci, pastorki, vnuki ter v izjemnih primerih 
tudi starši, posvojitelji, bratje in sestre. Prvi, pod pogoji, določenimi z zakonom, pridobijo 
pravico do vdovske pokojnine, drugi pa pravico do družinske pokojnine. Pri odmeri 
vdovske pokojnine se upošteva pravica do lastne starostne ali invalidske pokojnine. Če ima 
vdova oziroma vdovec poleg pravice do svoje pokojnine tudi pravico do pokojnine po 
umrlem partnerju, se mu poleg pokojnin iz lastnega zavarovanja izplačuje tudi vdovska 
pokojnina, ki znaša največ 15% deleža pokojnine, ki ji gre glede na število souživalcev 
pokojnine po umrlem zavarovancu, vendar je pri tem predvidena najvišja zgornja meja 
(100 % povprečne pokojnine v prejšnjem koledarskem letu). V primerih, ko lastna 
pokojnina oziroma vdovska pokojnina po umrlem zavarovancu presega navedene 
omejitve, ima upravičenka pravico do izbire med uživanjem lastne pokojnine ali vdovske 
pokojnine. 

7) Predlagatelj je ponovno proučil možnost, da bi se dodatna prostovoljna zavarovanja 
uredila s posebnim zakonom ter ocenil, taje nujno tudi ta del zavarovanja urediti v okviru 
enotnega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki se ureja s tem zakonom. 
Ob tem se upošteva dejstvo, da se z dodatnim pokojninskim in invalidskim zavarovanjem, 
financiranem po naložbenem načelu, predvsem mlajšim zavarovancem omogoča 
varčevanje za svoje lastne dodatne pokojnine, ki jih bodo prejemali poleg pokojnin iz 
obveznega zavarovanja, ki se bodo že vedno financirale po dokladnem načinu. Mlajši 
zavarovanci bodo z dodatnimi pokojninami lahko nadomeščali zmanjševanje pokojnin v 
naslednjih letih, do katerega bo postopoma prišlo v obveznem zavarovanju, ki se mora 
prilagoditi predvidenemu poslabševanju razmerja med številom zavarovancev in 
upokojencev zaradi demografskih razlogov. V enotnem sistemu se prispevki za dodatno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje davčno obravnavajo enako kot prispevki, ki jih za 
obvezno zavarovanje svojih delavcev plačujejo delodajalci iz dohodka in so zato prosti 
vseh prispevkov in davkov, ki se obračunavajo iz bruto plač. Pri tem je treba izrecno 
poudariti, da so za čimprejšnjo uveljavitev dodatnega zavarovanja zainteresirani predvsem 
mlajši delavci in študentje, ki se zavedajo, da jim bo s tem zagotovljena višja raven socialne 
varnosti za starost. 

8) V zvezi z izvzemom iz obveznega zavarovanja je v predlogu upoštevana rešitev, da se iz 
obveznega zavarovanja izvzamejo tudi posamezniki, ki opravljajo dejavnost domače in 
umetne obrti pod enakimi pogoji kot veljajo za druge samozaposlene osebe. 
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9) Predlagatelj je ponovno proučil minimalne dohodke, ki so osnova za obvezno zavarovanje 
samozaposlenih oseb in kmetov ter osnovo za zavarovanje vajencev Menimo, da je zaradi 
enakopravnosti med posameznimi kategorijami zavarovancev, nujno določiti tisti najnižji 
dohodek od dejavnosti, ki ustreza minimalni plači. Skozi razpravo je bilo namreč ves čas 
izrecno poudarjeno, da morajo, tako pravice kot obremenitve posameznih kategorij 
zavarovancev, izhajati iz istih oziroma primerljivih osnov. V tem okviru so seveda izjema 
vajenci, pri katerih je osnova razpolovljena in znaša polovico minimalne plače 

10) Predlagatelj je v skladu s stališči Državnega zbora RS ter v skladu z že omenjenim 
dogovorom med socialnimi partnerji za dve leti znižal polno upokojitveno starost, ki 
zagotavlja zavarovancu pravico do starostne pokojnine v višini, odvisni le od dopolnjene 
pokojninske dobe tako, da znaša za zavarovance 63 in za zavarovanke 61 let. 

11) V skladu s stališčem Državnega zbora RS naj se v sistem zavarovanja za primer 
brezposelnosti vgradi posebna shema nadomestil za čas brezposelnosti za delavce, ki so 
dopolnili 35 let dejanske delovne dobe ob pogoju, da delodajalec namesto teh delavcev 
zaposli dolgotrajno brezposelne iskalce zaposlitve, je Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve v sodelovanju s programom CONSENZUS pripravilo mednarodno 
konferenco, na kateri so predstavniki posameznih evropskih držav predstavili svoje 
poglede in načine reševanja tovrstne problematike, na tej podlagi pa je začelo pripravljati 
tudi izhodišča za dopolnitev zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti. 

12) Prav tako se v okviru ministrstva in ob sodelovanju Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje preverja seznam delovnih mest, na katerih je delo tako težko ali zdravju 
škodljivo oziroma zahteva takšne psihofizične sposobnosti, da ga delavci praviloma ne 
morejo opravljati do starosti, ki je po splošnih pogojih predpisana za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine. Revizija navedenega seznama je pomembna predvsem zaradi 
vključitve delavce na teh delovnih mestih v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje na 
stroške delodajalca. 

13) S prehodnimi določbami je zagotovljeno, da se pravice iz invalidskega zavarovanja, 
pridobljene na podlagi sedaj veljavnega zakona, ne bodo prevedle, temveč se bodo 
zavarovancem še naprej zagotavljale v dosedanjem obsegu. To velja tako za primere, kjer 
je nova rešitev manj ugodna za zavarovance, kot tudi za primere, ko je nova rešitev bolj 
ugodna za zavarovanca in dražja za sistem od ureditve po sedaj veljavnih predpisih. 

14) Predlagatelj je proučil , ali so v predlogu zakona dovolj zaščiteni invalidi, pri katerih je 
invalidnost nastala izven dela v primerjavi z invalidi, katerih invalidnost je posledica dela 
pri delodajalcu. Pri tem je ugotovljeno, da je vzrok invalidnosti pomemben pri odmeri 
invalidske pokojnine oziroma osnove za odmero drugih denarnih pravic. V zvezi s pravico 
do poklicne rehabilitacije, in pravico, da pridobijo oziroma obdržijo zaposlitev ter, da 
poklicno napredujejo skladno s svojo preostalo delovno zmožnostjo, pa so delovni 
invalidi praktično izenačeni ne glede na poklicni ali nepoklicni vzrok invalidnosti. Glede t 

možnosti prenehanja delovnega razmerja velja pravilo, da mora delodajalec zaposlene 
invalide obdržati na delu in jih razporediti skladno z njihovo preostalo delovno 
zmožnostjo. Delodajalec lahko zaposlene invalide opredeli kot presežne delavce le 
izjemoma, pa tudi v tem primeru odločitev ni prepuščena delodajalcu, temveč o njej 
odloča posebna komisija, sestavljena iz vseh zainteresiranih oziroma kompetentnih 
predstavnikov, ki morajo zavarovati tako interes delavca kot interes socialnega 
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zavarovanja. To komisijo sestavljajo predstavniki ZPIZ-a, Zavoda RS za zaposlovanje. 
Inšpektorata RS za delo ter predstavniki delodajalcev in delojemalcev. Zavarovanec, ki bi 
mu na tak način prenehalo delovno razmerje, bo lahko najprej uveljavil pravice iz naslova 
zavarovanja za primer brezposelnosti, po izteku teh pravic pa še pravico do delne 
invalidske pokojnine oziroma nadomestila za invalidnost. 

15) V zvezi z zahtevo Državnega zbora RS, naj se prouči in odpravi možnost izjemnega 
upokojevanja posameznih kategorij zavarovancev po posebnih predpisih, so v predlogu 
zakona določeni minimalni pogoji za pridobitev pravice do pokojnine za posamezne 
skupine zavarovancev, ki jih je možno določiti v posebnih zakonih. Predlagano je, da 
noben zavarovanec ne bi mogel uveljaviti starostne pokojnine pred dopolnitvijo 55 let 
starosti in 35 let pokojninske dobe (moški) oziroma 53 let in 30 let pokojninske dobe 
(ženska). V prehodnih določbah je postavljen tudi način postopnega višanja starostnih 
pogojev za upokojevanje posameznih skupin zavarovancev po posebnih predpisih, ki so 
zanje veljali pred uveljavitvijo tega zakona. 

16) Predlagani novi sistem načeloma ne uvaja ugodnejših pogojev upokojevanja od obstoječih, 
saj je postopno zaostrovanje pogojev nujno, da bi zagotovili nadaljnjo vzdržnost sistema 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja kar je, kot je bilo že večkrat poudarjeno, 
osnovni cilj pokojninske reforme. V predlogu zakona so zaradi tega, da zaostrovanje ne bi 
bilo preveč drastično, ter da ne bi nesorazmerno prizadeli nekaterih kategorij 
zavarovancev, predvidene nekatere rešitve, kot so: so znižanje starosti zaradi otrok ali 
zavarovanja pred dopolnjenim 18. letom starosti ter upoštevanje obdobij študija, služenja 
vojaškega roka ali brezposelnosti. 

Predlagatelj je na zahtevo Državnega zbora ponovno proučil prehodne določbe tako, da se 
sistem ne bo dražil in ne bo zahteval dodatnih finančnih sredstev niti v prehodnem 
obdobju, ko se bodo uvajale ugodnosti ki jih predlagani sistem prinaša, ker je tudi tukaj 
postopnost pri uveljavljanju, kot je že sicer predvidena v predlogu zakona. Predlagani novi 
sistem ne sme dopuščati upokojevanja pod ugodnejšimi pogoji kot so sedanji, razen v 
primeru odmere vdovskih pokojnin ter uvajanja državne pokojnine, kar pa je skladno z 
drugimi stališči Državnega zbora. 

17) Skladno s stališčem Državnega zbora je črtana druga alinea 18. člena predloga zakona za 
prvo obravnavo. 

18) Predlagatelj je ponovno proučil starost, ob kateri se obvezno zavarujejo vajenci. Menimo, 
daje pravilno postavljena starost 15. let kot minimalna starost, potrebna za vključitev v 
zavarovanje. Gre namreč za starost, ki jo delovnopravna zakonodaja kot splošni pogoj 
pozna za vstop v delovno razmerje, zato bi vključevanje vajencev v obvezno zavarovanje z 
nižjo starostjo pomenilo neke vrste diskriminacijo med tistimi v učnem razmerju in tistimi v 
delovnem razmerju. Odprlo bi se tudi vprašanje prepovedi otroškega dela, ki je 
prepovedano po mednarodnih standardih. 

19) Predlagatelj je proučil možnost zavarovanja za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je 
posledica nesreče pri delu tudi v primerih, ko je oseba, ki dopolnilno opravlja samostojno 
kmetijsko ali gozdarsko dejavnost, zavarovana na drugi podlagi, vendar je ni upošteval v 
okviru predloga zakona za drugo obravnavo. 

20) Predlagatelj je ponovno proučil odstotek povprečne plače na zaposlenega v državi, s 
katerim se odmerja najnižja pokojninska osnova. Namesto določitve odstotka povprečne 
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plače na zaposlenega v državi izplačane za zadnji mesec pred uveljavitvijo tega zakona ter 
zmanjšane za prispevke in davke, ki se obračunavajo od navedene plače, je v predlogu za 
drugo obravnavo kot merilo za določitev višine najnižje pokojninske osnove, postavljen 
znesek najnižje pokojninske osnove po dosedanjem zakonu, ki velja za zadnji mesec 
pred uveljavitvijo novega zakona 

21) Predlagani razpon med najnižjo in najvišjo pokojninsko osnovo je tako kot ob prvem 
branju tudi v tem predlogu določen v razmerju 1:4. Takšno razmerje je sprejemljivo tudi 
po ponovni proučitvi, saj je potrebno upoštevati, da zavarovanci plačujejo prispevke od 
osnove, ki ni omejena, zato znižanje v še večjem obsegu ne bi bilo primerno Po drugi 
strani pa je potrebno upoštevati tudi solidarnost med zavarovanci, kar pomeni, da mora biti 
neka omejitev pokojninske osnove kljub vsemu postavljena Ob tem je potrebno še posebej 
poudariti, da ne poznamo več instituta najvišje pokojnine, kar pomeni, da je odmerna 
lestvica odprta navzgor, tako da bodo tudi zavarovanci lahko v večji meri vplivali na višino 
svoje pokojnine (s podaljšanjem aktivne dobe zavarovanja in starosti ob upokojitvi), saj se 
jim bo obdobje plačevanja prispevkov oziroma odloga upokojitve pri odmeri pokojnine 
ustrezno upoštevalo. 

22) V zvezi z možnostjo odmere starostne pokojnine brez zmanjšanja presežnim delavcem ter 
pristojnosti, ki jih ima v zvezi s tem posebna komisija menimo, da je komisija pri 
ugotavljanju utemeljenosti prenehanja delovnega razmerja, nujna. Služi namreč kot 
varovalka, ki preprečuje zlorabe tega instituta, saj bi sicer lahko delodajalci ob 
pomanjkanju zunanjega nadzora odpuščali predvsem starejše delavce v breme sistema 
pokojninskega zavarovanja. Rešitve, ki jih predlagamo, so take, da se bodo delavci lahko 
upokojili brez znižanja pokojnine, če bo komisija, v kateri bodo zastopani tudi predstavniki 
sindikatov in delodajalcev, ugotovila, da obstojajo razlogi za prenehanje delovnega 
razmerja iz operativnih razlogov. V primeru, ko bi komisija ugotovila, da takih razlogov 
ni, pa bi delavec, ob ustrezni zaščiti delovnopravne zakonodaje, še naprej ostal v delovnem 
razmerju. Dokončnost odločitve pomeni, da ni mogoča pritožba na višjo instanco, še 
vedno pa obstaja možnost uveljavljanja pravnega varstva preko pristojnega sodišča. 

23) V zvezi z definiranjem zmanjšane in omejene zmožnosti za delo je v predlogu zakona 
določeno, da se zmanjšana delovna zmožnost ugotavlja v primerih, ki so zdaj opredeljeni 
kot II. kategorija invalidnosti - delovni invalid še lahko opravlja svoje ali drugo ustrezno 
delo vsaj s polovico polnega delovnega časa. 

Omejena zmožnost za delo je v predlogu zakona opredeljena v pravne smislu, kolikor je 
to možno v zakonu. Medicirtska merila za določanje primerov, ko se šteje, da je 
zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj od 50%, vendar ne 
more več opravljati svojega dela, klasifikacijo invalidnosti in druga doktrinama vprašanja 
so stvar stroke, ki se oblikuje v invalidskih komisijah in v drugih izvedenskih organih, ki 
sodelujejo pri ocenjevanju invalidnosti. 

24) Skladno z zahtevo Državnega zbora je v predlogu zakona za drugo obravnavo 
spremenjena definicija invalidnosti tako, da je skladna z opredelitvijo invalidnosti v 
Konvenciji MOD, št. 159. o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. 

25) Mehanizmi, ki omogočajo postopno izenačevanje pravic upokojencev, ki so se upokojili v 
različnih obdobjih, so v predlog zakona vgrajeni v 146. členu, ki ureja preračun pokojnin, 
uveljavljenih v različnih letih prehodnega obdobja, v katerem bodo zavarovanci upravičeni 
do kombinirane odmere pokojnin z upoštevanjem odmere po starih predpisih za obdobja 
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pokojninske dobe, dopolnjene do 3112.1999 in odmere po novem zakonu za obdobja 
pokojninske dobe, dopolnjena od 1 I 2000 dalje. 

Razlike med pokojninami, odmerjenimi za enako pokojninsko dobo v prehodnem 
obdobju, so razvidne iz naslednje preglednice: 

leta pokojninske dobe oh upokojitvi ("») 
pok 
doba 
leto 

15 16 r 18 19 20 21 23 24 25 26 r 28 20 30 31 12 33 34 35 36 37 38 39 10 

2000 35.0 37.0 39.0 41.0 43.0 45.0 47.0 49.0 51.0 53.0 55.0 5?,0 59.0 61.0 63,0 65.0 67.0 60.0 71.0 7 3.0 75.0 77.0 70,0 81.0 83,0 85.0 
:ooi 35.0 36.5 38.5 40.5 42.5 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 51.5 56.5 58.5 60.5 62.5 6-1.5 66.5 68.5 70.5 72.5 74.5 76.5 78.5 80.5 82.5 84.5 
2002 35.0 36,5 38.0 40.0 42.0 44.0 46.0 48.0 50.0 52.0 54.0 56.0 58.0 60.0 62.0 64.0 66.0 68.0 70.0 72.0 74.0 76.0 78.0 80.0 82.0 84.0 
2003 35,0 36,5 38.0 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5 59.5 61.5 63.5 65.5 67.5 69.5 71.5 73,5 75.5 77,5 79.5 81.5 83.5 
2004 35.0 365 38.0 39,5 41,0 43.0 45.0 47.0 49.0 51.0 53.0 55.0 57.0 59.0 61.0 63.0 65.0 67.0 69.0 71.0 73.0 75.0 77.0 79.0 81.0 83.0 
2005 35,0 36,5 38.0 39.5 41.0 44.5 46.5 48.5 50.5 52.5 54.5 56.5 58.5 60.5 62.5 64.5 66.5 68.5 70.5 72.5 74.5 76.5 78.5 80.5 82.5 
2006 35.0 36.5 38.0 39.5 41.0 44.0 46,0 48.0 50.0 52.0 54.0 56.0 58,0 60.0 62.0 64.0 66.0 68,0 70,0 72,0 74.0 76.0 78.0 80.0 82.0 
2007 35.0 36.5 38.0 41,0 42.5 44.0 45,5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5 57.5 59.5 61.5 63.5 65.5 67.5 69.5 71.5 73.5 75.5 77.5 79.5 81.5 
2008 35.0 36,5 38.0 39.5 41.0 42t5 44,0 45,5 47.0 49.0 51.0 53.0 55.0 57.0 59.0 61.0 63.0 65.0 67.0 69.0 71.0 73.0 75.0 77.0 79.0 81.0 
2009 35.0 3*5 38,0 39r5 41.0 42.5 44.0 45t5 47,0 48,5 50.5 52.5 54.5 56.5 58.5 60.5 62.5 64,5 66.5 68.5 70.5 72.5 74,5 76.5 78.5 80.5 
2010 35.0 36,5 38.0 39,5 41.0 42,5 44.0 45,5 47.0 48,5 50.0 52.0 54.0 56.0 58.0 60.0 62.0 64.0 66,0 68.0 70.0 72.0 74.0 76,0 78.0 80.0 
2011 35.0 36,5 38,0 39.5 41.0 *2f5 44.0 45,5 47.0 48r5 50r0 «•# 53.5 55.5 57.5 59.5 61.5 63,5 65.5 67.5 69.5 71.5 73.5 75.5 77.5 79.5 
2012 35.0 36,5 38.0 39,5 41,0 42,5 44.0 45r5 47,0 48,5 50.0 51,5 53.0 55.0 57.0 59,0 61.0 63.0 65.0 67.0 69.0 71.0 73.0 75.0 77.0 79.0 
2013 35,0 36,5 38.0 395 41.0 42,5 44,0 45.5 47.0 48,5 50r0 51,5 53.0 54,4 56.5 58.5 60.5 62.5 64,5 66,5 68.5 70.5 72.5 74.5 76.5 78.5 
201 -4 35.0 36.5 38,0 39.5 41.0 4V 44.0 45,5 47.0 48f5 50.0 51,5 53.0 54.5 56.0 58.0 60.0 62.0 64.0 66.0 68.0 70.0 72.0 74.0 76.0 78.0 
2015 35.0 36,5 38,0 39*5 41,0 42^5 44.0 45r5 47.0 48,5 50.0 51.5 53rO 5V 56,0 ■:pxS 59.5 61.5 63.5 65.5 67.5 69.5 71.5 73.5 75.5 77.5 
2016 35.0 36,5 38.0 39.5 41.0 42.5 44,0 45.5 47.0 48.5 50.0 51,5 53.0 54.5 56.0 59T0 61.0 63.0 65.0 67.0 69.0 71.0 73.0 75.0 77.0 
2017 ?5.0 i« 38.0 39,5 41.0 42,5 44.0 45,5 47.0 48.5 50.0 51,5 53,0 54.5 56.0 57,5 59.0 60T5 62.5 64.5 66.5 68.5 70.5 72.5 74.5 76.5 
2018 35.0 36,5 38.0 39,5 41.0 # 44.0 45,5 47.0 18,5 50.0 51 f5 53.0 54.5 56,0 57.5 59.0 60,5 62,0 64.0 66.0 68.0 70.0 72.0 74.0 76.0 
2019 35,0 36,5 38.0 39.5 41.0 42,5 44.0 4^5 47.0 48r5 50.0 5^5 53.0 54,5 56,0 57.5 59.0 60,5 62.0 6¥ 65.5 67,5 69.5 71.5 73.5 75.5 
2020 35,0 36.5 38.0 39.5 41.0 42,5 44.0 45.5 47.0 48,5 50,0 51,5 53.0 54,5 56.0 57.5 59,0 6ft5 62.0 63,5 65.0 67.0 69.0 71.0 73.0 75.0 
2021 35.0 36,5 38.0 39.5 41.0 42,5 44,0 45.5 47.0 48.5 50.0 51,5 53.0 54.5 56.0 57,5 59,0 60.5 62.0 63^5 65,0 66,5 68.5 70.5 72.5 74.5 
2022 35.0 36.5 38.0 39.5 41,0 •*2,5 44.0 45.5 47.0 48,5 50.0 5T.5 53.0 54.5 56.0 57jf5 59.0 60,5 62,0 63f5 65,0 66.5 68.0 70.0 72.0 74.0 
2023 35.0 36.5 38.0 39.5 41.0 42,5 44.0 45,5 47.0 48,5 50.0 51.5 53.0 •54f5 56,0 57,5 59,0 60^5 62,0 63* 65,0 M* 68f0 71.5 73.5 
2024 35.0 36,5 38.0 3P.5 41.0 42.5 44.0 45, S 47.0 48.5 50.0 51,5 53.0 54.5 56,0 m* 59,0 60.5 62.0 63.5 65.0 66,5 68.0 695 7,r° 73.0 
2025 35.0 36.5 38.0 39.5 41.0 42.5 44.0 45.5 47.0 48.5 50.0 5t;5 53,0 545 56.0 m 59.0 60;5 63j5 65.0 66.5 68.0 m. 71.0 72.5 

Iz navedene preglednice je razvidno, da se bo v prehodnem obdobju, odmerna stopnja za 
odmero pokojnine v začetku vsakega koledarskega leta znižala za 0,5% odstotne točke (za 
0,5% pokojninske osnove). Do tega bo prišlo zaradi tega, ker se bo v začetku vsakega 
koledarskega leta nadomestilo eno leto pokojninske dobe, dopolnjene do reforme, ki je bilo 
ovrednoteno z 2% pokojninske osnove, z enim letom pokojninske dobe po reformi, ki bo 
vrednoteno z 1,5% pokojninske osnove. 

Zato, da bi pokojnine, uveljavljene z večjim deležem pokojninske dobe, dopolnjene do 
reforme, izenačili s kasneje odmerjenimi, se bo odstotek vsakoletne uskladitve vseh teh 
pokojnin znižal za toliko, za kolikor bo odstotek za odmero pokojnine za moškega s 40 leti 
pokojninske osnove v tekočem letu nižji od odmernega odstotka za enako pokojninsko dobo, 
kije veljal v prejšnjem koledarskem letu. 

26) V zvezi s stališčem Državnega zbora RS, naj se predvidi predvsem odgovornost 
delodajalcev in ne delojemalcev za sporočanje pbdatkov, pomembnih za odmero oziroma 
obračun in plačilo prispevkov, poudarjamo, da se želi skozi predlog novega zakona 
nekoliko bolj zavezati tudi delojemalce k preverjanju plačevanja prispevkov. V predlogu je 
predvideno, da se zavarovancu v pokojninsko dobo vštevajo obdobja, tudi v primeru ko je 
bil prispevek obračunan in ni bil dejansko plačan, saj lahko delavec preko razpoložljive 
dokumentacije (plačilne liste) nadzoruje le obračunavanje prispevkov ne pa tudi njihovega 
dejanskega plačevanja. Ob tem je treba izrecno opozoriti tudi na določbo, po kateri morajo 
delodajalci delavcu enkrat letno posredovati kopijo potrdila o obračunanih in plačanih 
prispevkih ter na kazensko sankcijo, ki je zagrožena za primer, da delodajalec tega ne bi 
storil 
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27) Predlagatelj je ponovno proučil upravičenost štetja določene pokojninske dobe brez plačila 
prispevkov. Takšna obdobja so obdobja poklicne rehabilitacije zavarovanca s preostalo 
delovno zmožnostjo ter obdobja poklicne rehabilitacije vojaškega invalida, slepega, 
gluhega, obolelega za distrofijo ah sorodno mišično oziroma nevromišično boleznijo, 
paraplegijo, cerebralno in otroško paralizo, multiplo sklerozo, ekstrapiramidnimi obolenji 
ter civilnega invalida vojne, ne glede na to, ali je bil pred tem zavarovan. Ta obdobja se 
tudi po veljavni zakonodaji štejejo v pokojninsko dobo ne glede na plačilo prispevkov 
Poudariti pa je treba, da predlog novega zakona v okviru obveznosti državnega proračuna 
za pravice po posebnih predpisih izrecno navaja, da se v teh primerih iz proračunskih 
sredstev zagotavlja tudi del pokojnine, ki je priznana ob upoštevanju omenjene 
pokojninske dobe. Prav tako kot smo gluhost vnesli v člen, ki ureja čas zunaj delovnega 
razmerja, ki se šteje v zavarovalno dobo, smo jo upoštevali tudi v členu, ki govori o prišteti 
dobi za pridobitev in odmero pravic na podlagi osebnih okoliščin. 

28) Skladno s stališči Državnega zbora se na enak način, kot je bil že določen za slepe 
zavarovance, tudi gluhim upošteva v zavarovalno dobo čas poklicna rehabilitacije pred % 

vključitvijo v zavarovanje. 

29) V predlogu zakona ni v celoti upoštevano stališče Državnega zbora, naj se zagotovi, da se 
ukrepi pozitivne diskriminacije v zvezi s starševstvom ohranijo oziroma naj se ne 
zmanjšajo s tem v zvezi predlaganih pravice, ker je bilo tudi navedene olajšave nujno 
prilagoditi nižjemu povečanju upokojitvene starosti, novi možnosti za upokojitev brez 
znižanja za zavarovance s 38 let (ženske) oziroma 40 leti (moški) delovne dobe in uvedbi 
vdovskih pokojnin. V predlogu za drugo obravnavo je zato znižanje upokojitvene starosti 
na račun starševstva omejeno na največ 36 mesecev, medtem ko je bilo po predlogu za 
prvo obravnavo predvideno znižanje starostne meje tudi za četrtega in naslednje otroke. 
Po predlogu za drugo obravnavo se starševstvo ne upošteva pri določanju povečanja 
pokojnine zaradi odložitve upokojitve, po predlogu za prvo obravnavo pa se je 
upoštevalo, saj so se bonusi obračunavali od dopolnitve polne starosti, znižane na račun 
starševstva. 

30) Skladno s stališči Državnega zbora se na enak način, kot je bil že določen za slepe 
zavarovance, tudi pri odmeri pravic na podlagi invalidnosti za gluhe, njihovi dejanski 
zavarovalni dobi prišteje še ena četrtina dobe dejanskega zavarovanja. 

31) Predlagatelj je pozorno proučil tudi pripombo, naj se iz 7. poglavja izločijo vsi 
organizacijski vidiki ter se združijo v posebnem novem poglavju. V 7. poglavju sta 
organizacijsko opredeljena nepremičninski in kapitalski sklad, katerih glavna funkcija je 
upravljanje z nepremičninami oziroma s kapitalom v interesu upokojencev in zavoda 
oziroma ustvarjanje dodatnih sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ker 
navedena organa nista organa zavoda, ne bi bilo smiselno, da bi bila organizacijsko urejena 
v 9. poglavju, v katerem so urejeni izključno organi Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. Prav tako menimo, da ne bi bilo smotrno oblikovati posebnega poglavja le za 
kapitalski in nepremičninski sklad, zato smo tudi v predlogu, pripravljenem za drugo 
obravnavo, zadržali dosedanjo sistematiko urejanja. 

32) V okviru predloga zakona za drugo obravnavo je prejšnjih pet možnih zavarovalnih osnov 
za samozaposlene zavarovance število razredov povečano na sedem. Najnižja možna 
zavarovalna osnova je enaka minimalni plači, najvišja pa bruto znesku najvišje 
pokojninske osnove. 
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33) Predlagatelj je proučil in smiselno upošteval stališče, da se v določbo, ki določa, da 
zavarovanec, ki v določenem roku ne nastopi dela, ki mu je bilo priskrbljeno, izgubi 
pravico do začasnega nadomestila, vgradi določilo, da mora biti delo primerno 
zavarovančevim telesnim in duševnim zmožnostim, strokovni izobrazbi, dodatni 
usposobljenosti in delovnim izkušnjam in če mu vožnja na delo z organiziranim ali javnim 
prevozom v eno smer ne vzame več kot eno uro, hkrati pa se je stališče naložilo 
predlagatelju, naj opredeli pojem »primerno njegovim telesnim m duševnim 
sposobnostim«. V predlogu zakona je sedaj določeno, da zavarovanec izgubi pravico do 
začasnega nadomestila, če dela, ki mu je bilo priskrbljeno, ne nastopi iz neopravičenih 
razlogov. Poleg tega je določeno, da mora biti zavarovancu delo preskrbljeno skladno z 
tistim členom zakona, kjer je natančno opredeljeno, da se pri izbiri delovnega mesta 
upošteva mnenje invalidske komisije o zavarovančevi delovni zmožnosti ter določbe 
zakona o delovnih razmerjih in kolektivnih pogodb. Poleg tega je dodana še dodana še 
možnost, da se v primeru, ko zavarovanec meni, da predlagano delovno mesto ne ustreza 
njegovi preostali delovni zmožnosti, zavarovanec ali delodajalec zahteva od invalidske 
komisije mnenje o preostali delovni zmožnosti zavarovanca. 

34) Predlagatelj je proučil pripombo Državnega zbora, da je potrebno proučiti in natančneje 
določiti definicijo invalidnosti ter določiti, kdaj se šteje da je zavarovančeva zmožnost za 
svoj poklic zmanjšana za več ali manj kot 50%. V predlogu zakona za drugo obravnavo je 
dodana nova definicija invalidnosti, ki je usklajena z definicijo invalidnosti iz Konvencije 
MOD št. 159 o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Opisne stopnje 
invalidnosti, ki so bile predvidene za prvo obravnavo, smo za drugo obravnavo pretvorili v 
številčne kategorije, kar je bližje obstoječemu sistemu invalidskega zavarovanja. Natančna 
opredelitev, kdaj se šteje, da je zavarovančeva delovna zmožnost zmanjšana za več ali 
manj kot 50% ni smotrna na zakonski ravni, temveč je potrebno to prepustiti izvršilnim 
predpisom, ki urejajo delo invalidskih komisij in medicinski doktrini. 

35) Predlagatelj je ponovno proučil pravico do prejemanja denarnega nadomestila 
zavarovancu - invalidu v primeru, če poklicna rehabilitacija ni bila uspešna in delodajalec 
zanj ne najde primerne zaposlitve. Zavarovanec, ki je zaključil poklicno rehabilitacijo ima 
pravico do prejemanja začasnega nadomestila, dokler ne nastopi dela na drugem delovnem 
mestu. Nadomestilo se mu odmeri v višini zneska invalidske pokojnine, ki bi mu pripadala 
po zaključeni poklicni rehabilitaciji. Če se po preteku 5-ih let zavarovanec ne bi zaposlil, bi 
še vedno imel pravico do nadomestila, ki pa bi se odmerilo v višini 50 % invalidske 
pokojnine. Pravico do nadomestila bi izgubil samo, če v določenem roku ne bi nastopil 
dela, ki bi mu bilo priskrbljeno. 

36) Odbitki in pribitki oziroma tkim. malusi in bonusi pri odmeri pokojnine so v predlogu 
zakona opredeljeni glede na dogovor s socialnimi partnerji in upoštevajo tako delovno 
dobo kot zavarovančevo starost. Odbitek za manjkajočo starost znaša na mesec od 0,30 % 
do 0 % (0,30 % pri 58 letih, 0,25 % pri 59 letih, 0,20 % pri 60 letih, 0,15 % pri 61 letih, 
0,10 % pri 62 letih in 0,00 % pri 63 letih). Prav tako se glede na starost ob upokojitvi 
povečuje tudi pokojnina za vsak mesec zavarovanja po dopolnitvi polne starosti, in sicer 
tako, da znaša 0,30 % za vsak mesec zavarovanja po dopolnitvi 63 let moški oziroma 61 
let ženske, 0,25 % pri starosti 64 let moški oziroma 62 let ženske, 0,20 % pri starosti 65 let 
moški oziroma 63 let ženske, 0,15 % pri starosti 66 let moški oziroma 64 let ženske, 0,10 
% pri starosti 67 let moški oziroma 65 let ženske, nad 67. oziroma 65. letom pa bonusa ni 
več. Zmanjšanje oziroma povečanje starostne pokojnine glede na dopolnjeno starost ob 
upokojitvi je trajno. 
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Zavarovancu, kije dopolnil polno delovno dobo 40 let moški oziroma 38 let ženska, pa se 
ne upokoji, temveč ostane v zavarovanju, se delovna doba pri odmeri pokojnine upošteva 
tako, da znaša odstotek za prvo leto po dopolnjeni polni delovni dobi 3 %, nato pa se 
postopno znižuje in znaša za 45. in nadaljnja leta delovne dobe pri moškem oziroma 43. in 
nadaljnja leta pri ženski ponovno 1,5 %, torej toliko kot znaša odstotek v obdobju od 15. 
do 40 oziroma 38. leta delovne dobe. Namen določanja odbitkov za upokojitev pred 
določeno polno starostjo je v tem, da se zavarovance, ki bi še lahko ostali v zavarovanju 
stimulira k odložitvi upokojitve. Na drugi strani pa naj bi "predčasno" upokojevanje 
sankcionirali z odbitki, kar . je nenazadnje logično tudi ob upoštevanju aktuarskih 
izračunov, saj bodo v tem primeru upokojenci dobivali dajatve dalj časa, iz česar sledi, da 
mora biti obrok pokojnine ustrezno nižji. 

37) Predlagatelj je v skladu s stališči Državnega zbora RS v zakonsko besedilo vključil tudi 
določbo, s katero zavezuje delodajalca, da delavca enkrat letno obvesti o obračunanih 
prispevkih. 

38) Predlagatelj je v skladu z zahtevo Državnega zbora RS proučil možnost izplačevanja 
družinske pokojnine tistim, ki so na služenju vojaškega roka. Predlagatelj besedila v tem 
delu ni popravil oziroma spremenil, ker meni da takšna rešitev ne bi bila ustrezna Osebe, 
ki so na služenju vojaškega roka, tudi po veljavni zakonodaji v času služenja ne uživajo 
pokojnine, vendar pa obstoja možnost, da se obdobje uživanja družinske pokojnine 
podaljša za čas, ki ustreza času služenja vojaškega roka. Pri tem je treba upoštevati namen 
zagotavljanja družinske pokojnine, ki je v zagotavljanju socialne varnosti preživelim 
družinskim članom umrlega zavarovanca. V obdobju služenja vojaškega roka prevzame 
s.troške za preživljanje uživalca družinske pokojnine država, zato sfe šteje, da je v tem času 
poskrbljeno za njegovo socialno varnost. Kljub temu pa tisti od staršev, ki uživa družinsko 
pokojnino po umrlem zavarovancu in ki ima do otroka dolžnost preživljanja v času ko 
otrok služi vojaški rok ne izgubi pravice do družinske pokojnine 

39) Ob ponovni proučitvi člena, ki določa družinske člane, katerih dohodki sestavljajo skupni 
dohodek družine oziroma ki se upoštevajo pri ugotavljanju premoženjskega cenzusa, smo 
predlog popravili tako, da se v primeru, ko se upošteva celotni dohodek prevzemnika 
kmetije, upošteva tudi število njegovih družinskih članov (prevzemnikovega zakonca in 
otrok, glede katerih obstoji dolžnost preživljanja). 

40) V zvezi z obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za obvezno zavarovanje od 
minimalne plače tudi v primerih, ko delodajalec delavcu za določen mesec ni izplačal 
plače, predlagatelj vztraja pri rešitvi iz predloga za prvo obravnavo. Le na ta način je 
namreč možno davčnemu organu priznati aktivno legitimacijo za izterjavo prispevkov, v 
primerih, ko delavec ni neposredno zainteresiran zato, da se mu prejemki izplačajo v 
obliki plače Do takšnih primerov prihaja predvsem pri manjših zasebnih podjetjih, v 
katerih je zaposlen tudi lastnik. Obračunavanje prispevkov za obvezno zavarovanje od 
vseh prejemkov iz delovnega razmerja, vključno s stimulacijami in bonitetami je že sedaj v 
veljavi in je bila uvedena z zadnjo novelo zakona o prispevkih za socialno varnost. 
Menimo, da je v izogib morebitnim zlorabam prav, da se prispevki plačujejo od vseh 
prejemkov iz delovnega razmerja 

41) Predlagatelj je po ponovni proučitvi predloga, da se kot pogoj za pridobitev pravice do 
pokojnine za kmeta določi predaja kmetije, ugotovil, da je ta pogoj smotrn le v primerih 
kmetov, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v obvezno zavarovanje po tem zakonu 
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Praktično je ta pogoj možno upoštevati le pri zavezancu za davek od kmetijske 
dejavnosti, ne pa tudi pri drugih osebah s stalnim prebivališčem na kmetiji. 

42) V predlogu zakona je v večji meri poudarjeno načelo odvisnosti pravic od vplačanih 
prispevkov. Tako se bodo v zavarovalno dobo štela le tista obdobja, za katera so bili 
plačani prispevki oziroma za zavarovance v delovnem razmerju obdobja, ko so bili 
prispevki obračunani. Obdobje za izračun pokojninske osnove je podaljšano na 18 let 
zavarovanja, kar bo po mnenju predlagatelja vzpodbujalo zavarovance, ki imajo možnost 
izbire zavarovalne osnove, da izberejo takšno, ki jim bo zagotavljala višji znesek 
pokojnine. Poleg tega je izbira zavarovalnih osnov za nekatere kategorije zavarovancev 
omejena. Kljub.temu pa moramo poudariti, da ostaja solidarnost eno temeljnih načel 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zato absolutne odvisnosti pravic od vplačanih 
prispevkov ni mogoče doseči, zlasti če želimo varovati zaposlene, ki prejemajo nižje 
dohodke. 

43) Predlagatelj je upošteval stališče, naj se v drugi alinei 224. člena predloga za prvo 
obravnavo črta besedo »Zavod«. 

44) V skladu z razpravo na Državnem zboru RS smo ponovno proučili tudi sodelovanje 
delodajalcev in delojemalcev v organih Kapitalskega sklada. Menimo, da je primerno, da 
Vlada RS, kot predstavnik ustanovitelja Kapitalskega sklada, imenuje tudi njegovo 
skupščino, pri čemer pa bi bilo možno v skladu z dogovorom v skupščino vključiti tudi 
omenjene predstavnike. 

45) Vlada RS seje s podpisom dogovora o reformi pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
socialnim partnerjem zavezala, da bo v organih upravljanja Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije zagotovila ustrezno število mest predstavnikom 
delodajalskih organizacij in sindikatov reprezentativnih za območje države. Zato je v 
predlogu zakona določba po kateri sestavlja skupščino zavoda 30 članov, od katerih jih 9 
imenujejo reprezentativni sindikati in 9 reprezentativna združenja delodajalcev. 

46) Določba v zvezi s pristojnostmi oziroma nalogami skupščine zavoda, ki se nanaša na 
poslovno politiko nepremičninskega sklada je v skladu s pripombo Državnega zbora RS v 
predlogu za drugo branje črtana \z besedila. 

47) Predlagatelj je ponovno proučil tudi sestavo upravnega odbora zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. Glede na to, da je upravni odbor zavoda izvršilni organ skupščine 
zavoda je prav, da odseva njeno sestavo. Vsaka od kategorij, ki sestavljajo skupščino,ima v 
upravnem odboai adekvatno število mest. Tako po predlogu sestavlja upravni odbor 11 
članov, od tega 3 predstavniki delodajalcev, 3 predstavniki aktivnih zavarovancev, 2 
predstavnika upokojencev ter delovnih invalidov, 1 predstavnik Vlade RS ter v skladu z 
zakonom o zavodih 1 predstavnik, ki ga izvolijo delavci, zaposleni v zavodu. 

48) Skladno s stališčem Državnega zbora je v predlogu zakona polni delovni čas opredeljen 
tako, kot je določeno po predpisih o delovnih razmerjih. 

49) V skladu z izrecno zahtevo Državnega zbora RS, da se dopolni člen, ki govori o 
prispevkih za obvezno dodatno zavarovanje, je predlagatelj dopolnil ustrezni člen tako, da 
je določil, da imajo prispevki za obvezno dodatno zavarovanje enak davčni status kot 
prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
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50) V zvezi s posebno komisijo za ugotavljanje obveznosti dodatnega pokojninskega 
zavarovanja moramo opozoriti, da je predvideno, da bi bili v komisiji poleg predstavnikov 
Vlade RS in strokovnjakov s področja varnosti in zdravja pri delu tudi predstavniki 
delodajalcev in delojemalcev, organiziranih v konkretni panogi. Izrecno je potrebno 
poudariti, da že ob prvi obravnavi nikakor ni bilo mišljeno, da bi socialni partnerji izpadli 
pri odločanju o delovnih mestih, za katere je obvezna vključitev v dodatno zavarovanje. 
Nenazadnje to izhaja tudi iz priprav, ki jih vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve v zvezi s pregledom in preverjanjem seznama delovnih mest, na katerih je delo tako 
težko ali zdravju škodljivo oziroma zahteva takšne psihofizične sposobnosti, da ga delavci 
praviloma ne morejo opravljati do starosti, ki je po splošnih pogojih predpisana za 
pridobitev pravice do starostne pokojnine in v katere so vključeni tudi predstavniki 
zainteresiranih sindikatov. Menimo, da določbe v tem smislu ni potrebno dopolnjevati, ter 
da kaže zaupati pristojnemu ministru, da bo komisijo imenoval tako, da bo njena sestava 
ustrezala postopku, potrebnemu za določanje delovnih mest, za katera so delodajalci 
dolžni plačevati prispevke za obvezno dodatno zavarovanje. 

51) Predlagatelj je skladno s stališčem Državnega zbora prouči in upošteval predloge v zvezi s 
sestavo komisije iz 5. točke 262. člena predloga za prvo obravnavo. 

52) Predlog, naj bi imeli sindikati delavcev, ki so obvezno dodatno zavarovani, v skupščini 
svojega predstavnika, se prepušča ureditvi nosilca tega zavarovanja, ki bo odvisna od 
ustanoviteljev in drugih konkretnih okoliščin, kijih ni možno vnaprej predvideti. 

Predlagatelj je proučil sestavo organov sklada dodatnega pokojninskega zavarovanja 
Republike Slovenije. Zavezanci za plačilo prispevkov za obvezno dodatno zavarovanje so 
delodajalci, zato menimo, da je prav, da so v skladu dodatnega pokojninskega zavarovanja 
zastopani predvsem delodajalci. Udeležba sindikatov je po našem mnenju pomembnejša v 
fazi odločanja o tem, ali je določeno delo mogoče uvrstiti na seznam tistih, za katera je 
obvezna vključitev v dodatno zavarovanje. 

53) V zvezi s stališčem Državnega zbora RS naj se prouči in vgradi v pojem dodatnega 
prostovoljnega pokojninskega zavarovanja tudi možnost, da se iz tega naslova krije 
socialna varnost zavarovancev v. času med prenehanjem zavarovanja in uveljavitvijo 
starostne pokojnine, moramo poudariti, da v okviru predlaganega besedila zakona glede 
tega ni nobene ovire. 

54) Predlagatelj je proučil možnost, da se med ustanovitelje vzajemnih pokojninskih skladov v 
okviru finančnih institucij uvrstijo tudi hranilnice, vendar poudarja, da bi bilo to v nasprotju 
z 228. členom zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99), ki izrecno prepoveduje 
hranilnicam opravljati upravljanje pokojninskih oziroma investicijskih skladov po zakonu, 
ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

55) Pri pripravi predloga za drugo obravnavo je bilo ugotovljeno, da glede na različne 
možnosti oblikovanja vzajemnih pokojninskih skladov in različne vrste možnih 
ustanoviteljev, ni primerno zahtevati, da se v vsakem primeru zahteva predhodna 
sklenitev kolektivne pogodbe, sklenjene med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom, 
organiziranem pri delodajalcu. 

56) Glede na stališče Državnega zbora je minimalna starost za pridobitev pravice do dodatne 
starostne pokojnine usklajena z minimalno starostjo, pri kateri lahko pridobi pravico do 
starostne pokojnine zavarovanec, ki se mu po sedaj veljavnih predpisih šteje zavarovalna 
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doba s povečanjem. V prehodnem obdobju se starostni pogoji povečujejo skladno z 
določbo 415. člena, po kateri se povečujejo minimalni starostni pogoji za upokojitev 
zavarovancev s pravico do štetja zavarovalne dobe s povečanjem. 

57) Predlog, naj bi se izenačili zneski najnižjega in najvišjega mesečnega prispevka za 
prostovoljno dodatno zavarovanje in za zavarovanje pri skladu obrtnikov, je upoštevan. 

58) Stališče, naj se določi kazen za delodajalca, ki zavarovancu ne sporoči podatkov o 
obračunanih in plačanih prispevkih, je upoštevano. 

59), Stališča, daje treba podaljšati rok iz prvega odstavka 338. člena, ni bilo možno upoštevati. 

60) Določba 399. člena predloga za prvo je preoblikovana skladno s stališčem Državnega 
zbora. 

61) V predlogu za drugo obravnavo je določeno, da so podatke za vzpostavitev evidenc za 
izvajanje obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Skladu za dodatno 
pokojninsko zavarovanje Republike Slovenije dolžni posredovati zavod na podlagi 
podatkov matične evidence zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja ter delodajalci, ki zaposlujejo osebe, ki se bodo po določbah tega 
zakona vključile v obvezno dodatno zavarovanje. 

62) V zvezi s stališčem Državnega zbora RS naj Vlada RS prouči in po možnosti uskladi 
izenačenost obremenitev s prispevki tako zavarovancev kot delodajalcev, poudarjamo, da 
je višina prispevkov določena s posebnim zakonom o prispevkih za socialno varnost. Le-ta 
določa, da plačujejo prispevek za zavarovanje zavarovanci po prispevni stopnji 15,50 %, 
delodajalci pa po stopnji 8,85 %. Z določitvijo takšne stopnje se je želelo nekoliko 
razbremeniti delodajalce in znižati stroške dela. V okviru dosedanjih pogajanj s socialnimi 
partnerji je delodajalska stran vztrajala na tem, da seji obremenitve ne povišujejo, še zlasti, 
če se v okviru oziroma na podlagi novega zakona resnično želi vzpostaviti možnost 
dodatnega prostovoljnega zavarovanja. Glede na to menimo, da vprašanja višine 
prispevnih stopenj ne kaže reševati v okviru tega zakona, temveč ob morebitnih 
spremembah zakona o prispevkih za socialno varnost. 

63) Vlada se strinja s predlogom, naj se določi čim krajši čas za uvedbo pokojninskega 
zakona. Ob tem pa velja opozoriti, da je glede na vezavo odmere pokojnin na letne 
podatke o plačah, primerno, če se zakon prične uporabljati s 1.1.2000. 

64) Glede sklepa, ki predlagatelju nalaga ponovno proučitev možnosti uvedbe dodatnega 
obveznega stebra pokojninskega zavarovanja je potrebno izrecno opozoriti na primarno 
željo, izraženo tudi skozi Belo knjigo o reformi pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, da se v ob reformiranju obstoječega dokladnega sistema pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v okviru prvega stebra uvedbe tudi naložbeni steber. 
Zavarovanje, ki temelji izključno na dokladnem sistemu zapostavlja vzpodbujanje 
varčevanja in razvoja trga kapitala ter ga je težje prilagajati spremembam okolja še zlasti 
zaradi politike varstva pridobljenih pravic. Dejstvo pa je, da javne razprave ob predstavitvi 
Bele knjige, uvedbi obveznega drugega stebra niso bile naklonjene, zaradi tega se je 
predlagatelj odločil za bolj postopno reformo oziroma le za prenovo veljavnega 
dokladnega sistema, čeprav menimo, da bi po končani prvi fazi reforme kazalo ponovno 
razmišljati tudi o drugem stebru. Res pa je, da so tudi v okviru predlaganega zakona 
narejeni določeni koraki v smeri naložbenega sistema, saj se z zakonom uvaja obvezno 
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dodatno zavarovanje, ki bo nadomestilo dosedanjo zavarovalno dobo s povečanjem 
oziroma beneficirano delovno dobo za osebe, ki opravljajo posebno težka in za zdravje 
škodljiva dela ter za zavarovance, ki opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni več moč 
uspešno poklicno opravljati ter dodatno prostovoljno zavarovanje, ki bo zavarovancem ' 
omogočilo dodatno socialno varnost. 

65) V zvezi z možnostjo dokupa dobe izrednega študija študentov, ki v času tega študija niso 
bili zaposleni in torej v tem času niso bili zavarovani, moramo pojasniti, da je možno 
dokupiti vsako dokončano študijsko dobo, ne glede na to, ali gre za redni ali izredni študij., 
če se le ne pokriva z drugo zavarovalno dobo. 

66) V predlogu zakona se delovni dobi kot pogoju za upokojevanje daje poseben poudarek, saj 
zakon vsebuje določbo po kateri se lahko zavarovanec oziroma zavarovanka z dopolnjeno 
delovno dobo 40-ih oziroma 38-ih let upokoji že pri dopolnjeni starosti 58 let brez malusa 
zaradi upokojitve pred dopolnitvijo polne starosti. Pri tem pa je treba poudariti, da se za 
delovno dobo šteje obdobje efektivnega dela, kar pomeni zavarovalna doba brez 
upoštevanja dodane dobe ter dokupljene dobe za čas študija in vojaškega roka. 

I 
67) Predlagatelj je pri pripravi predloga za drugo obravnavo upošteval stališče, naj se pri 

načinu usklajevanja pokojnin upošteva ugotovljeno gibanje plač z dinamiko, ki velja za 
plače po kolektivnih pogodbah, 

68) Predlagatelj je proučil možnost, da se določanje meril in kriterijev za oblikovanje in višino 
dodatka za rekreacijo uredi s posebnim določilom v predlogu zakona in predlaga 
ohranitev dosedanje ureditev, po kateri skupščina zavoda vsako leto določa višino tega 
dodatka glede na vse okoliščine, ki jih je pri tem nujno upoštevati. 

69) Predlagatelj je proučil možnost odprave vseh tistih določb, ki v drugih predpisih urejajo 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter omogočajo drugačen način 
upokojevanja ali izračunavanja pokojninskih osnov in sicer tako, da so v predlaganem 
zakonu določene minimalni starostni pogoji, pri katerih lahko upravičenci iz teh zakonov 
uveljavijo pokojnine. 
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AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 
K PREDLOGU ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU - 

DRUGA OBRAVNAVA 

AMANDMA K 4. ČLENU: 

1. V deseti alinei prvega odstavka se črtata besedi »in selitvenih«. 

2. V besedilu šestnajste alinee se na koncu doda besedilo »ali pravica do 
enkratnega letnega dodatka«. 

Obrazložitev: 

1. Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ne ureja povračila 
selitvenih stroškov. Pogoji pod katerimi bi lahko zavarovanec uveljavljal stroške in 
njihova višina niso nikjer opredeljeni, prav tako pa v praksi zavoda ni mogoče 
zaslediti primerov, ko bi zavarovanec uveljavljal povračilo selitvenih stroškov. 
Morebitni stroški bivanja v drugem kraju v času poklicne rehabilitacije se po 
predlogu zakona obravnavajo kot stroški poklicne rehabilitacije, ki jih skladno s 
pogodbo pokriva zavod. Dejstvo, da so navedeni med pravicami, ki se 
zagotavljajo zavarovancem, ustvarja zmedo, zato predlagamo, da se črtajo iz 
določne 4. člena. 

2. Amandma se predlaga zaradi prilagoditve zaradi morebitne spremembe 
izplačevanja plač tako, da bo v posameznem koledarskem letu izplačanih več kot 
dvanajst plač. Glede na navedeni amandma bi bilo možno sedanji enkratni letni 
dodatek za rekreacijo prilagoditi tako, da se bo izplačeval v obliki enkratnega 
letnega denarnega dodatka k pokojnini, kot oblika »trinajste pokojnine«. 
Izplačevati naj bi se praviloma začel tedaj, ko bi prišlo do uvedbe »trinajste plače«. 

AMANDMA K 8. ČLENU: 

Za definicijo izraza "delodajalec" se doda naslednja definicija: 

"Delovna doba: zavarovalna doba, brez upoštevanja časa študija in 
vojaškega roka ter dodane dobe;" 

Obrazložitev: 

Skozi amandma k 50. členu se v predlog zakona uvaja nov institut »delovne dobe«, 
ki je postala eno od pomembnih meril za odmero starostne pokojnine brez 
zmanjšanja zaradi upokojitve pred dopolnitvijo polne starosti. Zato je potrebno ta 
izraz tudi posebej opredeliti. 
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AMANDMA K 14. ČLENU: 

Doda se nova prva alinea, ki se glasi: 

» - na ozemlju Republike Slovenije zaposleni pri tujih ali mednarodnih 
organizacijah in zavodih ali tujih konzularnih in diplomatskih predstavništvih, 
če mednarodna pogodba ne določa drugače;« 

Dosedanja prva in druga alinea postaneta druga in tretja alinea. 

Obrazložitev: 

S predloženim amandmajem se ohranja sedaj veljavna ureditev, po kateri so 
obvezno vključeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje slovenski državljani, ki so 
na ozemlju Republike Slovenije zaposleni pri tujih ali mednarodnih organizacijah in 
zavodih ali tujih konzularnih in diplomatskih predstavništvih, ne glede na svoj 
delovno pravni status. 

AMANDMA K 15. ČLENU: 

1. V drugi alinei prvega odstavka se za besedami »kulturno dejavnost« dodajo 
besede »ali dejavnost na področju medijev«. 

f 
2. V besedilu drugega odstavka se beseda »davka« nadomesti z besedo 

»dohodnine«. 

Obrazložitev: 

1. Na področju medijev še v skladu z zakonom o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 
18/94) vodi register oseb, ki imajo status samostojnih novinarjev. Glede na to, da 
gre za pomembno skupino samozaposlenih oseb, ki opravljajo dejavnost na 
področju medijev kot svoj edini ali glavni poklic v Republiki Sloveniji, in glede na 
to, da je področje medijev pomembne zaključen segment delovanja v javnem 
interesu, se s tem bistveno dopolni vsebina alinee. 

2. Amandmaje redakcijske narave. 

AMANDMA K 16. ČLENU 

V četrtem odstavku 16. člena se za besedami »Minister, pristojen za delo« 
dodajo besede »v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo«. 

Obrazložitev: 

Z amandmajem predlagamo, da pri določanju katastrskega dohodka, kot cenzusa za 
vključitev v obvezno zavarovanje, sodeluje tudi minister za kmetijstvo. 

poročevalec, št. 48 
s 

132 22. junij 1999 



AMANDMA K 18. ČLENU: 

1. V drugi alinei se na začetku doda besedilo "uživa pokojnino ali nadomestilo 
za invalidnost in". 

2. V tretji alinei se za besedo »pravice« doda besedilo »najmanj 6 mesecev«. 

3. Doda se drugi odstavek, ki se glasi: »Postopek za uveljavljanje izvzema iz 
zavarovanja določi minister, pristojen za delo, po predhodnem mnenju 
ministra, pristojnega za finance.« 

Obrazložitev: 

1. Amandma je nujen zato, da bi se možnost izvzema omejila na tiste samostojne 
podjetnike posameznike, ki so uživalci pokojnine ali nadomestil za invalidnost. 
Če še niso izpolnili pogojev za pridobitev pravice do pokojnine, morajo biti 
vključeni v zavarovanje tudi, če zaposlujejo delavce, saj se predpostavlja, da tudi 
sami osebno delajo. 

2. Amandma je nujen, da bi preprečili morebitna izigravanja, ko bi se oseba tik pred 
upokojitvijo pričela ukvarjati z dejavnostjo, na podlagi katere bi lahko takoj po 
upokojitvi uveljavila izvzem iz zavarovanja, ne glede na višino dohodka, ki bi ga 
dosegla pri opravljanju dejavnosti. 

3. Navedeno zakonsko določbo je nujno operacionalizirati z izvršilnim predpisom 
ministra za finance, v katerega pristojnost sodijo tudi davčni organi. 

AMANDMA K 19. ČLENU: 

Doda se drugi odstavek, ki se glasi: 
»Postopek za izvzem iz zavarovanja iz 
minister, pristojen za delo.« 

Obrazložitev: 

prejšnjega odstavka tega člena določi 

Navedeno zakonsko določbo je potrebno operacionalizirati z izvršilnim predpisom 
ministra za delo, v katerega pristojnost sodi tudi problematika zaposlovanja tujcev in 
problematika državljanov, zaposlenih pri diplomatskih in konzularnih 
predstavništvih, pri mednarodnih organizacijah in pri drugih tujih pravnih subjektih, ki 
delujejo na območju države. 

AMANDMA K 21. ČLENU: 

Doda se drugi odstavek, ki se glasi: 
"Naziv vrhunskega športnika ali šahista si skladno z zakonom pridobi 
državljan Republike Slovenije, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne 
vrednosti." 
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Obrazložitev: 

Amandma je usklajen z merili za priznanje statusa po zakonu o športu. Določbo je 
potrebno dodati zato, da se ne bi v praksi pojavljali problemi v zvezi s vprašanjem, 
kdo se šteje za vrhunskega športnika oziroma šahista. 

AMANDMA K 24. ČLENU: 

Za besedo »zapora« se doda naslednje besedilo: »na območju Republike 
Slovenije«. 

Obrazložitev: 

Primere, v katerih so osebe na prestajanju zaporne kazni vključene v obvezno 
zavarovanje na stroške državnega proračuna, je nujno omejiti na območje 
prestajanja kazni v Republiki Sloveniji. 

AMANDMA K 26. ČLENU 

Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi: 

»26. a člen 

Oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost, pa ni zavarovana po 16. členu, po četrti 
alinei prvega odstavka 26. člena ali po šesti alinei prvega odstavka 33. člena 
tega zakona, se lahko zavaruje za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je 
posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju kmetijske 
dejavnosti.« 

Obrazložitev: 
Glede na izredno posestno razdrobljenost, večina kmetov v Sloveniji opravlja 
kmetijsko dejavnost kot dopolnilno dejavnost tako, da so pokojninsko in invalidsko 
zavarovani na podlagi delovnega razmerja ali druge nekmetijske dejavnosti. Pretežni 
del kmetijskih površin leži na hribovskih območjih in drugih območjih z omenjenimi 
dejavniki kmetovanja, zato je tveganje invalidnosti objektivno večje kot v drugih 
dejavnostih. Ta kategorija kmetov, ki niso zavarovani na podlagi kmetijske 
dejavnosti, je v Sloveniji zelo številčna, zato je pomembno, da zakonsko uredimo 
njihov status v primeru nesreče pri opravljanju kmetijske dejavnosti. 

AMANDMA K 27. ČLENU: 

1. V tretji alinei se črta besedilo »narodne zaščite«. 

2. V zadnji alinei se na koncu doda besedilo: »oziroma se organizirano 
usposabljajo za navedene naloge.« 

Obrazložitev: 
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1. Gre za redakcijski popravek, ker navedene strukture ni več. 
2. Navedene osebe so izpostavljene povečanim nevarnostim tudi v času 

organiziranega usposabljanja za opravljanje reševalnih nalog gorske reševalne 
službe oziroma potapljačev, zato jih je nujno vključiti v obvezno zavarovanje za 
primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. 

AMANDMA K 31. ČLENU: 

V tretji alinei se na koncu doda besedilo »oziroma na usposabljanju za delo v 
rezervni sestavi policije ali delovanje v silah za zaščito, reševanje in pomoč«. 

Obrazložitev: 

Amandma je redakcijske narave. 

AMANDMA K 32. ČLENU: 

1. V prvi alinei se beseda "prejema" nadomesti z besedo "izdaje". 

2. Besedilo tretje alinee se spremeni tako, da se glasi: »za družbenike 
zasebnih družb s prvim dnem naslednjega koledarskega leta po letu, za 
katero je prijavljen dohodek iz udeležbe v tej zasebni družbi, ki presega 
letno minimalno plačo in se zaključi z zadnjim dnem članstva v družbi ;«. 

3. Za tretjo alineo se doda nova četrta alinea, ki se glasi: »za poslovodne 
delavce zasebnih družb, ki niso obvezno zavarovani na drugi podlagi, z 
dnem vpisa v register in se zaključi z dnem izbrisa iz navedenega registra;«. 

Dosedanja četrta in peta alinea postaneta peta in šesta alinea. 

Obrazložitev: 

1. Amandma je potreben zato, ker je po uradnih evidencah možno ugotoviti le dan 
izdaje dovoljenja, od katerega dalje sme oseba samostojno opravljati določeno 
dejavnost, ne pa tudi dneva, ko je oseba dejansko prejela dovoljenje za 
opravljanje te dejavnosti. 

2. Ugotavljanje pogojev za vključitev družbenikov zasebnih družb z dohodki nad 
zneskom minimalne plače, ki osebno ne delajo nikjer, vendar na nobeni drugi 
podlagi niso vključeni v obvezno zavarovanje, je vezano na davčne evidence, ki 
pa obsegajo samo podatke za posamezno koledarsko leto. V primeru, če je 
družbeniku med letom prenehalo članstvo v zasebni družbi, preneha tudi 
obvezno zavarovanje na tej podlagi. 

3. Amandma je nujen zato, da bi lahko pokrili primere direktorjev zasebnih družb in 
druge poslovodne delavce zasebnih družb, ki niso v delovnem razmerju. 

♦ 

AMANDMA K 33. ČLENU: 

1. V peti alinei prvega odstavka se na koncu za besedo »delo« doda besedilo: 
», ali za uživalca dodatka za pomoč in postrežbo;«. 
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2. V osmi alinei prvega odstavka se za besedo »delo« dodata besedi »ali 
usposabljanje«. 

3. Doda se peti odstavek, ki se glasi: 

»Zavod lahko osebo iz prvega odstavka tega člena pred vključitvijo v 
zavarovanje pošlje na predhodni zdravstveni pregled, na katerem se ugotovi, 
ali je zmožna za delo po predpisih o zaposlovanju.« 

Obrazložitev: 

1. Seznam primerov, ko se lahko državljan prostovoljno vključi v obvezno 
zavarovanje, je dopolnjen s primerom, ko zavarovanec prekine zaposlitev ali 
drugo dejavnost, po kateri je obvezno zavarovan, zato da bi negoval 
družinskega člana ali drugega upravičenca do dodatka za stalno pomoč in 
postrežbo. Amandma je nujen, ker so takšni primeri vse bolj pogosti. 

2. Po predlaganem amandmaju se lahko v zavarovanje prostovoljno vključi tudi 
oseba, ki spremlja svojega zakonskega partnerja na usposabljanje v tujino. 

3. Med pogoje za prostovoljno vključitev v obvezno zavarovanje je nujno uvrstiti tudi 
minimalno delovno zmožnost, s katero bi se lahko oseba vključila v delovno 
razmerje ali v kakšno samostojno dejavnost, na podlagi katere bi bila obvezno 
zavarovana. 

AMANDMA K 36. ČLENU: 

Besedilo 36. člena se preoblikuje tako, da se glasi: 

»36. člen 
(Znižanje starostne meje zaradi otrok) 

1) Zavarovancu se starostna meja iz prejšnjega člena tega zakona zniža za 
vsakega rojenega ali posvojenega otroka, ki ima državljanstvo Republike 
Slovenije, če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno, za katerega je 
skrbel in ga vzgajal vsaj pet let, in sicer se zavarovancu starostna meja 
zniža za osem mesecev za enega otroka, za 20 mesecev za dva otroka, in 
za 36 mesecev za tri otroke. Za vsakega nadaljnjega otroka se znižanje 
starostne meje poveča za 20 mesecev. 

2) Starša se o tem, kdo od njiju uveljavlja znižanje starostne meje za vsakega 
posameznega otroka, sporazumno dogovorita. Če do sporazuma ne pride, je 
do znižanja starostne meje upravičen tisti od staršev, ki je v pretežnem delu 
uveljavil pravico do starševskega dopusta. Če nobeden od staršev ni bil na 
starševskem dopustu, ali sta uveljavila pravico do starševskega dopusta v 
enakem delu, je do znižanja starostne meje upravičena ženska. 

3) V primerih iz prejšnjih odstavkov se ženski minimalna upokojitvena starost 
iz prejšnjega člena zniža največ do 56 let starosti, moškemu pa do 58 let 
starosti 
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Doda se nov 36. a člen, ki se glasi: 

"36. a člen 

(Znižanje starostne meje zaradi zaposlitve pred 18. letom starosti) 

Ženski, ki se je v obvezno zavarovanje vključila, preden je dopolnila 18 let 
starosti, se starostna meja, določena v prvem odstavku 35. člena tega zakona, 
zniža za ves čas trajanja obveznega zavarovanja pred dopolnjenim 18. letom 
starosti, vendar največ do 55 let." 

Obrazložitev: 

1. Besedilo, ki je bilo sprejeto v prvi obravnavi zakona, je redakcijsko spremenjeno 
tako, da je bolj nedvoumno določeno, kolikšno je znižanje starostne meje za 
enega, dva, tri ali več otrok. Pri tem je upoštevano stališče Državnega zbora, da 
se pri pripravi predloga za drugo obravnavo ne smejo zmanjšati olajšave, ki so 
predvidene zaradi starševstava. 

2. Z amandmajem je določeno, da imajo le zavarovanke pravico do znižanja 
starostnih pogojev zaradi dela pred dopolnitvijo 18. leta starosti. Za zavarovance 
to znižanje v praksi ne more priti v poštev, ker bi predstavljalo znižanje pod 
sedanji pogoj minimalne starosti, ki je določen v višini 58 let starosti za 
zavarovance s 40. leti pokojninske dobe. 

AMANDMA K 37. ČLENU: 

1. V prvem odstavku se številka »25« nadomesti s številko »18. 
2. Doda se novi šesti odstavek, ki se glasi: 

"Minister, pristojen za delo, predpiše metodologijo za določitev plač, ki se 
upošetavajo pri izračunu pokojninske osnove." 

Obrazložitev: 

1. Amandma izhaja iz dogovora socialnih partnerjev. 

Z navedeno določbo je dosežen kompromis, s katerim se sedanje obračunsko 
obdobje podaljša za osem let. Tudi na navedeni način bo mogoče doseči, da se 
zavarovanci, ki imajo možnost izbire osnove za plačilo prispevkov, ne bodo 
zavarovali od najnižje možne osnove. 

t 

2. Z amandmajem je dano pooblastilo minstru za delo, da izda ustrezen izvršilni 
predpis. 

AMANDMA K 38. ČLENU: 
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V drugem odstavku se besedilo »za zadnje koledarsko leto pred letom, v 
katerem uveljavi pravico do pokojnine« nadomesti z besedilom »za leto 1995, 
valorizirane na zadnje koledarsko leto pred letom, v katerem je uveljavil 
pravico do pokojnine«. 

Obrazložitev: 

Sprememba je nujna zato, da bi dosegli enako obravnavanje zavarovancev pri 
izračunu pokojninske osnove, ne glede na leto upokojitve. 

AMANDMA K 45. ČLENU: 

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, 
predpiše metodologijo za izračun plač iz tretjega odstavka tega člena ter 
določa in objavlja valorizacijske količnike iz drugega odstavka tega člena." 

Obrazložitev: 

1. Z amandmajem je dano pooblastilo ministru za delo, da v soglasju z ministrom, 
pristojnim za finance, določi način za izračun povprečnih plač na zaposlenega v 
posameznem koledarskem letu ter da objavlja ustrezne valorizacijske količnike. 

AMANDMA K 48. ČLENU: 

1. V prvem odstavku se besedilo«32,5% pokojninske osnove« nadomesti z 
besedilom: »35% pokojninske osnove (moški) oziroma 38% pokojninske 
osnove (ženska)«. 

2. Za 48. členom se doda nov 48. a člen, ki se glasi: 

»48. a člen 

(Odmera pokojnine zavarovancu s polno delovno dobo) 

1) Zavarovancu, ki ostane kljub dopolnitvi polne delovne dobe 40 let (moški) 
oziroma 38 let (ženska) še naprej v zavarovanju, se pri odmeri starostne 
pokojnine, uveljavljene pred dopolnitvijo 63 let starosti (moški) oziroma 61 
let starosti (ženska), vsako leto daljše delovne dobe od polne vrednoti na 

, naslednji način: 

Leto daljše delovne dobe od polne: 

Moški Ženska 

Vrednost posameznega 
leta delovne dobe 

41. leto 39. leto 3,0 % 

42. leto 40.leto •2,6 % 
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43.leto 41.leto 2,2 % 

44.leto 42.leto 1,8% 

45. in vsako 
naslednje leto 

43. in vsako 
naslednje leto 

1,5% 

2) Če znaša daljša delovna doba manj kot eno leto, vendar pa vsaj šest 
mesecev, se pri odmeri starostne pokojnine vrednoti v polovični vrednosti, 
določeni v prejšnjem odstavku tega člena. 

3) Če zavarovanec uveljavlja pravico do starostne pokojnine po dopolnitvi 63 
let starosti (moški) oziroma 61 let (ženska), se mu pri odmeri starostne 
pokojnine daljša delovna doba od polne, ki jo je dopolnil do dopolnitve 63. 
let (moški) oziroma 61. let (ženska) starosti, vrednoti po prvem odstavku 
tega člena, vsako nadaljnjo leto delovne dobe, dopolnjeno po dopolnitvi 
navedene starosti, pa se vrednoti v višini 1,5 % pokojninske osnove. 

Obrazložitev: 

Amandma izhaja iz dogovora socialnih partnerjev. 

1. Izhodiščni odmerni odstotek za 15 let zavarovalne dobe, ki je bil predviden v 
predlogu zakona v prvi obravnavi, je sedaj predlagan v višjem odstotku in različno 
glede na spol zavarovancev, predlog, po katerem je izhodiščni odmerni odstotek 
za ženske višji, je potreben tudi zato, ker so minimalni upokojitveni pogoji določeni 
različno glede na spol. V praksi bi zato prihajalo do primerov, ko bi imela ženska 
dejansko nižjo pokojnino od moškega, pri dopolnitvi iste starosti (58 let), vendar bi 
se upokojila s krajšo pokojninsko dobo. Takšna ureditev bi lahko bila v neskladju z 
standardi Evropske unije, ki veljajo na področju enakega obravnavanja moških in 
žensk v sistemih socialne varnosti. Določba 4. člena Direktive Sveta št. 79/7 z dne 
19. 12. 1978 o postopnem uvajanju načela enake obravnave moških in žensk v 
sistemih socialne varnosti, namreč izrecno prepoveduje tako posredno kot 
neposredno diskriminacijo glede na spol pri odmeri prispevkov za socialno 
zavarovanje kot tudi pri odmeri dajatev, ki jih zagotavlja sistem socialnega 
zavarovanja posamezne države članice. Do posredne diskriminacije prihaja v 
primerih, ko je na določenem področju slabše obravnavan nesorazmerno večji 
delež predstavnikov enega spola. V primerih, ko bi po dopolnitvi iste minimalne 
starosti imele ženske v pretežno večjem delu imele pokojnino odmerjeno v nižjem 
odstotku, z navedeno direktivo ne bi bili usklajeni. 

2. Nov predlagani 48. a člen ureja bonitete v primeru, ko zavarovanec po dopolnitvi 
polne delovne dobe (če izpolnjuje tudi minimalni starostni pogoj za upokojitev) še 
naprej ostane v zavarovanju. Odmerni odstotki v prvih štirih letih po dopolnitvi 
polne delovne dobe so znatno višji, ob tem pa so določeni tudi degresivno glede 
na število let delovne dobe, ki jih zavarovanec še naprej prebije v zavarovanju. 
Namen takšne določitve odmernih odstotkov je, da se posebej stimulirajo leta do 
uveljavitve polne starosti (61/63 let). Zavarovancem, ki po dopolnitvi polne starosti 
oziroma po dopolnitvi 45 let delovne dobe še naprej ostanejo v zavarovanju, se 
vsako nadaljnje dopolnjeno leto vrednosti v višini 1,5%. 
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AMANDMA K 49. ČLENU: 

V drugem odstavku se besedilo »prvega in drugega odstavka 36. člena« 
nadomesti z besedilom »prvega odstavka 36. a člena«. 

V tretjem odstavku se beseda »zavarovancu« nadomesti z besedo »ženski«. 

Obrazložitev: 

Ta amandma je potrebno sprejeti v primeru, če bi bil sprejet amandma k 36. a členu, 
saj je treba znižanje minimalne upokojitvene in polne starosti uskladiti. 

AMANDMA K 50. ČLENU: 

Besedilo člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 

"50. člen 
(Zmanjšanje oziroma povečanje starostne pokojnine) 

1) Zavarovancu, ki nima 40 let (moški) oziroma 38 let (ženska) delovne dobe, in 
pridobi pravico do starostne pokojnine pred dopolnitvijo polne starosti iz 49. 
člena, se pokojnina, odmerjena glede na dopolnjeno pokojninsko dobo in 
pokojninsko osnovo, zniža za vsak mesec starosti, ki zavarovancu manjka 
do dopolnjene polne starosti, na naslednji način: 

STAROST - V LETIH 
;:WV ' ■ ' 

ODSTOTEK ZMANJŠANJA 
NA MESEC 

58 0,30 % 
59 0,25 % • 
60 0,20 % 
61 0,15% 
62 0,10% 
63 0,00 % 

2) Zavarovancu, ki je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine, in ostane v zavarovanju po dopolnitvi 63 let starosti (moški) 
oziroma po dopolnitvi 61 let starosti (ženske), se pokojnina, ki mu je 
odmerjena glede na pokojninsko dobo in pokojninsko osnovo, poveča za 
vsak mesec zavarovanja po dopolnitvi navedene starosti, na naslednji način: 

Starost ob upokojitvi 
:v>'\ i ' . ■ : 

Odstotek povečanja po dopolnitvi 
starosti 

moški ženske 
64 let 62 let 0,3 % 
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65 let 63 let 0,2 % 
66 let 64 let 0,1 % 
67 let ali več 65 let ali več 0,0 % 

3) Zmanjšanje oziroma povečanje pokojnine po prejšnjih odstavkih je trajno." 

Za 50. členom se doda nov 50. a člen, ki se glasi: 

"50. a člen 
(Starostna pokojnina brez zmanjšanja zavarovancem z dolgo delovno dobo) 

Zavarovancu, ki je dopolnil 58 let starosti in 40 let delovne dobe (moški) 
oziroma 38 let delovne dobe (ženska), se pokojnina odmeri v višini, odvisni 
le od dopolnjene pokojninske dobe, brez zmanjšanja zaradi upokojitve pred 
dopolnitvijo polne starosti. 

Ženski, ki je dopolnila 38 let delovne dobe, se starostni pogoj 58 let zniža za 
toliko mesecev, kolikor je prebila v zavarovanju do dopolnitve 18. leta 
starosti, vendar največ do 55. leta starosti." 

Obrazložitev: 

Amandma izhaja iz dogovora socialnih partnerjev. 

1. Amandma ureja zmanjšanje oziroma povečanje pokojnine glede na starost ob 
upokojitvi v primerih, ko zavarovanec nima polne delovne dobe (38/40 let), 
izpolnjuje pa pogoj pokojninske dobe in starosti za pridobitev pravice do 
pokojnine. Če se v tem primeru zavarovanec upokoji pred dopolnitvijo polne 
starosti (61/63 let) se mu pokojnina zmanjša v odstotku, določenem glede na 
starost ob upokojitvi. Zmanjšanje pokojnine je odvisno od oddaljenosti 
upokojitvene starosti od polne starosti. Če bi se zavarovanec upokojil pri višji 
starosti, bi bilo zmanjšanje nižje. 

Povečanje pokojnine zaradi odložitve upokojitve po dopolnitvi polne starosti 
odraža zrcalno sliko zmanjšanja. Odstotki povečanja so določeni različno, glede 
na starost ob upokojitvi, tako da se stimulira odložitev upokojitve le do določene 
starosti. Po dopolnitvi 65 oz. 67 let starosti, se pokojnina naj ne bi več povečevala. 
Ne glede na to, pa je daljše zavarovanje stimulirano z odmernim odstotkom, 
določenim v 48. členu. Zavarovancu, ki bo ostal tudi po dopolnitvi starosti 65 oz. 
67 let še naprej v zavarovanju, se bo vsako nadaljnje leto zavarovanja vrednotila v 
višini 1,5 %, oziroma v višini 0,75%, če zavarovanje traja vsaj 6 mesecev. 

2. Posebej je potrebno poudariti, da se predlagani 50. člen nanaša le na odmero 
pokojnine zavarovancem, ki nimajo dopolnjene polne delovne dobe (38/40 let). 
Zavarovancem, s polno delovno dobo, se pokojnina skladno s predlaganim 50. a 
členom, odmeri brez zmanjšanja glede na starost ob upokojitvi. Ženska z 
dopolnjenimi 38 leti delovne dobe, ki je bila vključena v obvezno zavarovanje že 
pred 18. letom starosti, bi se lahko upokojila, ne da bi se ji pokojnina zmanjšala, 
že pred 58. letom starosti. 
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AMANDMA K 51. ČLENU: 

1. V prvem odstavku se za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki se glasi: 

»je zavarovancu prenehalo delovno razmerje na podlagi programa, po 
katerem je delodajalec dolžan na njegovo delovno mesto zaposliti mlajšo 
brezposelno osebo, v skladu s pogoji, kijih ureja poseben zakon;«. 

Dosedanja četrta alinea postane peta alinea. 

2. Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi: 

»Stroški za delo komisije bremenijo zavod.«. 

Obrazložitev: 

1. Z amandmajem se dopušča upokojitev brez odbitkov zavarovancu, ki se bo 
upokojil pred dopolnitvijo polne starosti v okviru programa nadomeščanja 
starejših delavcev z mlajšimi brezposelnimi delavci, ki bo urejen s predpisi na 
področju zaposlovanja. 

2. Stroški dela komisije veljajo za stroške postopka in zato bremenijo zavod. 
Določba je potrebna tudi zato, da bi se delodajalec, ki res ne more več zagotavljati 
dela zavarovancu, tudi dejansko posluževal možnosti, ki mu jo daje na razpolago 
določba 51. člena, tako da bi bile pravice zavarovancev varovane v čim večji meri. 

AMANDMA K 52. ČLENU: 

Besedilo "zneska, odmerjenega od najnižje pokojninske osnove za 15 let 
pokojninske dobe" se nadomesti z besedilom "35% najnižje pokojninske 
osnove." 

Obrazložitev: 

Amandma je nujen zaradi enotne določitve najnižjega odstotka za odmero pravice 
ne glede na spol. 

AMANDMA K 54. ČLENU: 

Drugi, tretji in četrti odstavek se nadomestijo z novima drugim in tretjim 
odstavkom, ki se glasita: 

2) "Delna pokojnina se zavarovancu odmeri v višini polovice starostne 
pokojnine, ki mu gre na dan uveljavitve delne pokojnine, glede na 
dopolnjeno pokojninsko dobo, pokojninsko osnovo in starost in se potem 
usklajuje kot druge pokojnine. 

3) Po prenehanju uživanja delne pokojnine lahko zavarovanec zahteva: 

- izplačilo usklajenega zneska starostne pokojnine, ugotovljene ob odmeri 
delne pokojnine ali 
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- odstotno povečanje starostne pokojnine, ugotovljene ob odmeri delne 
pokojnine glede na dejansko dopolnjeno zavarovalno dobo v času 
prejemanja delne pokojnine in določitev zmanjšanja oziroma povečanja 
starostne pokojnine po 50. členu tega zakona na dan uveljavitve odstotnega 
povečanja ali 

- ponovno odmero starostne pokojnine ob upoštevanju dejansko dopolnjene 
zavarovalne dobe in plače v času prejemanja delne pokojnine in starosti na 
dan uveljavitve ponovne odmere." 

Obrazložitev: 

Z amandmajem je zavarovancu, ki se odloči za uveljavitev delne pokojnine, dano na 
voljo več možnosti, s katerimi lahko vpliva na višino pokojnine ob prenehanju delne 
upokojitve. Tudi to je eden od načinov večjega stimuliranja delne upokojitve. 

AMANDMA K 55. ČLENU 

Pred 55. členom se doda naslov, ki se glasi: 

"3.3. Pravica do državne pokojnine" 

Obrazložitev: 

Amandma je redakcijske narave. 

AMANDMA K 62. ČLENU: 

1. V drugem odstavku se besedilo "in 20. do 24. člena" nadomesti z besedilom 
"20., 21., 23., 24., 26., 27. in 33. člena". 

2. Doda se tretji odstavek, ki se glasi: »Zavarovanec iz 15. in 16. člena tega 
zakona pridobi pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 
primeru iz I. in II. kategorije invalidnosti, v primeru III. kategorije invalidnosti 
pa uveljavi pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega in pravico 
do delne invalidske pokojnine, če izpolnjuje pogoje ki jih določa ta zakon, za 
pridobitev teh pravic. 

Obrazložitev: 

1. Med kategorije zavarovancev, ki naj bi pridobili pravice iz invalidskega zavarovanja 
le na podlagi I. in II. kategorije invalidnosti je potrebno dodati tudi zavarovance, ki 
so zavarovani v posebnih primerih in zavarovance, ki se v pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje vključijo prostovoljno. Določba je nujna, saj je v praksi 
zavoda mogoče zaslediti, da se veljavna ureditev, po kateri se pravice do dela s 
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skrajšanim delovnim časom in dela na drugem ustreznem delu zagotavljajo tudi 
zavarovancem, ki nimajo sklenjenega delovnega razmerja, neustrezna, saj je pri 
takšnih kategorijah zavarovancev zelo težko določiti ustrezno delo in skrajšanje 
delovnega časa, kar vodi do izigravanj teh institutov. Skladno s predlaganim 
amandmajem, pa lahko pravice na podlagi III. kategorije invalidnosti uveljavijo tudi 
zavarovanci, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti oz, ki jim 
zavod za zaposlovanje plačuje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
do izpolnitve pogojev za upokojitev. 

Ob tem je potrebno posebej poudariti, da imajo prav vsi zavarovanci pravico do 
poklicne rehabilitacije, če je pri njih podana invalidnost II. kategorije, kar pomeni, 
da je njihova delovna zmožnost za delo v svojem poklicu zmanjšana za 50% ali 
več. 

2. Ne glede na to, pa naj bi samozaposleni zavarovanci in kmetje pridobili pravico do 
dela s skrajšanim delovnim časom in pravico do delne invalidske pokojnine, če je 
pri njih podana invalidnost III. kategorije. 

AMANDMA K 66. ČLENU: 

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

"V delovna leta se zavarovancu ne šteje čas služenja vojaškega roka, 
opravljanja nadomestne civilne službe ali usposabljanja za rezervni sestav 
policije in čas, v katerem je bil prijavljen pri zavodu za zaposlovanje kot 
brezposelna oseba ali iskalec zaposlitve." 

2. Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da 
se glasi: 

"Če se zavarovancu čas študija, čas služenja vojaškega roka, čas opravljanja 
nadomestne civilne službe ali usposabljanja za rezervni sestav policije, ali čas 
v katerem je bil prijavljen pri zavodu za zaposlovanje kot brezposelna oseba ali 
iskalec zaposlitve šteje v zavarovalno dobo, se mu starostna meja iz prvega 
odstavka tega člena zniža za toliko mesecev, kolikor znaša njegova 
zavarovalna doba po tem odstavku." 

Obrazložitev: 

Amandma je potreben zato, da bi omogočili pridobitev pravic iz invalidskega 
zavarovanja osebam, ki so del obdobja med dopolnitvijo starosti 20 let (ali višje 
starosti, če so se šolali) in datumom nastanka invalidnosti, prebile na služenju 
obveznega vojaškega ali z njim izenačenega roka ali kot brezposelni, in zato ne bi 
mogle s pokojninsko dobo pokriti tretjine, oziroma četrtine delovnih let. 

I 

AMANDMA K 69. ČLENU: 

Besedilo " v mesecu nastanka invalidnosti" se nadomesti z besedilom " za 
zadnji mesec pred priznanjem pravice do invalidske pokojnine, za katerega so 
objavljeni uradni statistični podatki v mesecu nastanka invalidnosti." 

Obrazložitev: 

poročevalec, št. 48 144 22. junij 1999 



Amandma je pripravljen zato, da bi besedilo prilagodili dejanskim rokom, v katerih so 
objavljeni uradni statistični podatki o plačah, ki se upoštevajo za odmero invalidske 
pokojnine v posebnih primerih. 

AMANDMA K 70. ČLENU: 

Besedilo »40 let, ne glede na starost« se nadomesti z besedilom »40 let(moški) 
oziroma 38 let (ženska), brez zmanjšanja glede na starost ob upokojitvi.« 

Obrazložitev: 

Ta amandma je potreben v primeru, ko bi bil sprejet amandma k 48. členu predloga 
zakona, ki določa različno odmero pokojnine glede na spol. Enak princip bi bilo 
potrebno uporabiti tudi pri odmeri invalidske pokojnine. 

AMANDMA K 71. ČLENU: 

V drugem odstavku se besedilo "47,5% pokojninske osnove" nadomesti z 
besedilom "45 % (moški) oziroma 48 % (ženske) pokojninske osnove«. 

V tretjem odstavku se besedilo "37 % pokojninske osnove" nadomesti z 
besedilom " določeni za odmero starostne pokojnine za 15 let zavarovalne 
dobe". 

Obrazložitev: 

Najnižje odmerne stopnje za odmero invalidske pokojnine je nujno določiti opisno, 
glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, saj se v prehodnem obdobju spreminjajo 
odmerni odstotki. Prav tako je potrebno upoštevati tudi različno odmerno lestvico 
glede na spol, v primeru sprejema amandmaja k 48. členu.- 

AMANDMA K 74. ČLENU: * 

V drugem odstavku se besedilo »40 let pokojninske dobe« nadomesti z 
besedilom »40 let pokojninske dobe (moški) oziroma 38 let pokojninske dobe 
(ženska)«. 

Obrazložitev: 

Z amandmajem se pri odmeri pokojnine upošteva različen odmerni odstotek glede 
na spol, ki izhaja iz amandmaja k 48. členu. 

AMANDMA K 77. ČLENU: 

V drugi alinei se številka »53« nadomesti s številko »50«. 

Obrazložitev: 
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Iz dosedanje prakse zavoda smo ugotovili, da se interes in uspešnost poklicne 
rehabilitacije zelo zmanjšata po dopolnitvi 50 let starosti., zato se z amandmajem 
predlaga nižja starost kot je bilo prvotno predvideno za obvezno poklicno 
rehabilitacijo. 

AMANDMA K 78. ČLENU:' 

1. V prvem odstavku se besedo »zavarovanca« nadomesti z besedilom 
» zaposlitev oziroma razporeditev zavarovanca, pri katerem je nastala 
invalidnost«. 

2. V drugem odstavku se za besedo »merila« dodata besedi »in postopek«. 

Obrazložitev: 

Z amandmajem se uvaja možnost, da zavod sofinacira prilagoditev delovnega 
mesta, na katerega se zavarovanca zaposli oziroma razporedi potem, ko je končal 
poklicno rehabilitacijo. 

AMANDMA K 79. ČLENU: 

Za besedo »druge« se doda vejica in beseda »tretje«. 

Obrazložitev: 

Z amandmajem bi omogočili poklicno rehabilitacijo na ravni, za katero so se šolali 
pred nastankom invalidnosti tudi osebam, ki so po končanem šolanju na prostovoljni 
praksi. Ker se z osnovno določbo omogoča usposobitev za delo, za katero se je 
zavarovanec šolal pred nastankom invalidnosti, zavarovancem, pri katerih je 
invalidnost nastala v mladosti, med šolanjem, je prav, da se identična pravica 
zagotavlja tudi navedeni kategoriji zavarovancev. 

AMANDMA K 83. ČLENU: 

Na koncu se dodajo besede »na stroške zavoda«. 

Obrazložitev: 

Že iz besedila osnovne določbe je razvidno, da ima zavarovanec pravico do 
povrnitve stroškov nastanitve, ki nastanejo zaradi poklicne rehabilitacije. Amandma 
je potreben zato, da se natančno opredeli zavezanca za plačilo stroškov. 

AMANDMA K 84. ČLENU: 

V prvem odstavku se črta besedilo »pri katerem je nastala invalidnost zaradi 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni«. 

Obrazložitev: 
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Obveznost delodajalca za zagotavljanje poklicne rehabilitacije delavcem, ki imajo pri 
njem sklenjeno delovno razmerje, s tem amandmajem ni več omejena le na 
zavarovance, pri katerih je invalidnost nastala kot posledica poškodbe pri delu ali 
poklicne bolezni. Vse stroške poklicne rehabilitacije pokriva zavod. Amandma je 
pripravljen na podlagi usklajevanja s predstavniki invalidskih organizacij. 

AMANDMA K 86. ČLENU 

Besedilo člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 

»86. člen 

(Začasno nadomestilo) 

1) Zavarovanec ima od zaključka poklicne rehabilitacije do pričetka dela na 
novem delovnem mestu pravico do nadomestila v višini 100% invalidske 
pokojnine, ki bi mu pripadala na dan nastanka invalidnosti, po pričetku dela 
na novem delovnem mestu pa nadomestilo v višini 20% te pokojnine. 

2) Če je zavarovancu iz prejšnjega odstavka delovno razmerje prenehalo na 
podlagi odločitve komisije iz 98. člena tega zakona, oziroma v primeru, če je 
zavarovanec vključen v obvezno zavarovanje kot samozaposleni, kmet ali 
vrhunski športnik oziroma šahist, ima po končani poklicni rehabilitaciji 
oziroma po prenehanju delovnega razmerja pravico do nadomestila v višini 
80% invalidske pokojnine, ki bi mu pripadala na dan nastanka invalidnosti. 

3) Če je zavarovanec vključen v obvezno zavarovanje kot vajenec, brezposelni 
ali če je zavarovan na podlagi 23., 24., 26., 27., 28. in 33. člena tega zakona, 
ima po končani poklicni rehabilitaciji pravico do nadomestila v višini 60% 
invalidske pokojnine, ki bi mu pripadala na dan nastanka invalidnosti. 

4) Nadomestilo iz drugega odstavka tega člena se zavarovancu izplačuje do 
dneva ponovne zaposlitve, po ponovni zaposlitvi pa ima pravico do 
nadomestila v višini 20% invalidske pokojnine, ki bi mu pripadala na dan 
nastanka invalidnosti. 

5) Nadomestilo iz tretjega odstavka tega člena se zavarovancu izplačuje do 
dneva ponovne zaposlitve, vendar največ pet let. Po preteku petih let 
oziroma po ponovni zaposlitvi se zavarovancu izplačuje nadomestilo v višini 
20% invalidske pokojnine, ki bi mu pripadala na dan nastanka invalidnosti. 

6) Zavarovanec iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena izgubi 
pravico do nadomestila, če v določenem roku iz neopravičenih razlogov ne 
nastopi dela, ki mu je bilo preskrbljeno v skladu z 96. členom tega zakona. 

7) V primeru iz prejšnjega odstavka zavarovanec na podlagi iste invalidnosti ne 
more pridobiti nobenih pravic po tem zakonu. 

Obrazložitev: 
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Po navedeni spremembi bi se pri odmeri višine začasnega nadomestila upoštevala 
podlaga za zavarovanje in kategorija invalidnosti, ne upošteva pa se več vzrok 
nastanka invalidnosti. 

i 

AMANDMA K 87. ČLENU: 

1. V prvem odstavku se črta besedilo »v primeru invalidnosti, ki je posledica 
poklicne bolezni ali poškodbe pri delu«. 

2. V drugi alinei prvega odstavka se številka »53« nadomesti s številko »50«. 

Obrazložitev: 

1. S predlaganim amandmajem se pravica do premestitve in nadomestila zagotavlja 
upravičencem, ne glede na vzrok nastanka invalidnosti. 

2. Iz prakse zavoda je razvidno, da prav tako kot poklicna rehabilitacija, tudi 
premestitev na drugo ustrezno delo po starosti 50 let ni več smotrna. Potrebno pa 
je poudariti, da dobi zavarovanec, pri katerem nastane invalidnost po dopolnjenem 
50. letu starosti, pravico do nadomestila za invalidnost. 

AMANDMA K 88. ČLENU: 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

(Nadomestilo v času dela na drugem delovnem mestu) 

»Zavarovanec iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki dela na novem 
delovnem mestu ima pravico do nadomestila za invalidnost v skladu z 90. 
členom tega zakona.« 

Obrazložitev: 

Z amandmajem se pravica do nadomestila za čas dela na drugem delovnem mestu 
nadomešča s pravico do nadomestila za invalidnost. 

AMANDMA K 89. ČLENU: 

1. Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Zavarovanec, pri katerem je podana III. kategorija invalidnosti, če ni več 
zmožen za delo s polnim delovnim časom z ali brez predhodne poklicne 
rehabilitacije, ima: 

- pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega in 

- pravico do delne invalidske pokojnine.« 

2. V četrtem odstavku se črta besedilo »druge alinee«. 
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3. V šestem odstavku se besedilo »ki je ob nastanku invalidnosti nezaposlen« 
nadomesti z besedilom »iz 22. in 28. člena tega zakona«. 

4. Sedmi odstavek se črta. 

5. Osmi odstavek postane sedmi odstavek in se spremeni tako, da se glasi: 

»Zavarovancu, ki ima sklenjeno delovno razmerje v Republiki Sloveniji, 
zagotavlja pravico do dela s krajšin/i delovnim časom od polnega 
delodajalec«. 

Obrazložitev: 

S predlaganim amandmajem se pravica do dela s krajšim delovnim časom od 
polnega zagotavlja vsem upravičencem, nej glede na vzrok invalidnosti. 

Delodajalec naj bi zagotavljal pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega 
vsem zavarovancem, ki imajo pri njem sklenjeno delovno razmerje v času nastanka 
invalidnosti, ne glede na razlog zaradi katerega je invalidnost nastala. 

AMANDMA K 90. ČLENU: 

1. V prvem odstavku se črta besedilo "kot posledica poškodbe izven dela ali 
bolezni". 

2. V prvem in drugem odstavku se številka "53" nadomesti s številko "50". 

3. V drugem odstavku se črta tretja alinea. Četrta alinea, ki postane tretja se 
preoblikuje tako, da se glasi: "v primerih iz tretje in četrte alinee prejšnjega 
odstavka v višini 40% invalidske pokojnine, ki bi mu pripadala ob nastanku 
invalidnosti". 

4. V tretjem odstavku se črta tretja alinea. Četrta alinea, ki postane tretja, se 
preoblikuje tako, da se glasi: "v primerih iz tretje in četrte alinee prvega 
odstavka tega člena v višini 25% invalidske pokojnine, ki bi mu pripadala ob 
nastanku invalidnosti". 

Obrazložitev: 

Skladno s predlogom zavoda se tudi pri tej določbi izenačuje višina nadomestil ne 
glede na vzrok invalidnosti. 

Če se bo znižala starost, do katere se delavcu zagotavlja poklicna rehabilitacija, je 
nujno spremeniti tudi starost, po kateri se zavarovancu zagotavlja pravica do 
nadomestila za invalidnost. 

Po navedeni spremembi bi se pri tudi pri odmeri nadomestila za invalidnost 
upoštevala podlaga za zavarovanje in kategorija invalidnosti,. 

AMANDMA K 91. ČLENU: 
I ■:> 

V prvem odstavku se na koncu doda besedilo "če to zahteva". 
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Obrazložitev: 

Z amandmajem se določa, da qb izpolnjevanju v zakonu določenih pogojev za 
priznanje večih pravic, ki se med seboj izključujejo, zavarovanec sam izbere 
ustrezno pravico iz invalidskega zavarovanja. 

AMANDMA K 92. ČLENU: 

Beseda "prejemu" se nadomesti z besedo "dokončnosti". 

Obrazložitev: 

Pri prekluzivnem roku, kot je določen v tej določbi, je primerno, da prične teči od 
dneva dokončnosti odločbe, ne pa že od prejema odločbe dalje. 

AMANDMA K 95. ČLENU: 

Za prvim odstavkom se dodata nov drugr in tretji odstavek, ki se glasita: 

2) "Delna invalidska pokojnina in denarno nadomestila iz prejšnjega odstavka , 
ki se po 39. členu tega zakona štejejo v pokojninsko osnovo, zavod pred 
izplačilom obračuna enako kot velja zći obračun plač pri delodajalcu vendar 
tako, da jih poveča s povprečno stopnjo davkov in prispevkov, 

3) Delna invalidska pokojnina in denarna nadomestila iz prvega odstavka tega 
člena, ki se po 39. členu tega zakona ne vštevajo v pokojninsko osnovo, 
zavod pred izplačilom obračuna na način,, kot velja za pokojnine." 

$ 
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek. 

Obrazložitev: 
Nadomestila, ki se upoštevajo pri izračunu pokojninske osnove, je nujno obračunati v 
bruto znesku, sicer bi bili zavarovanci oškodovani pri odmeri pokojnine. 

AMANDMA K 97. ČLENU: 

V prvem odstavku se črta besedilo "pri katerem je invalidnost nastala kot 
posledica bolezni ali poškodbe izven dela". 

V drugem odstavku se črta besedilo "pri katerem je invalidnost nastala kot 
posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni". 

Obrazložitev: 
Glede na usklajevanjue s predstavniki invalidov predlagamo, da se pri prenehanju 
zaposlitve iz razlogov na strani delodajalca, izenačijo delovni invalidi, pri katerih je 
invalidnost nastala zs\radi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, z delovnimi invalidi, 
pri katerih je invalidnost posledica drugih vzrokov. 

AMANDMA K 98. ČLE-NU: 
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V prvem odstavku 98. člena se besedilo: »Razloge za odpoved pogodbe o 
zaposlitvi na podlagi prvega odstavka prejšnjega člena ugotovi komisija v 
sestavi:« nadomesti z naslednjim besedilom:«»Pri delodajalcu, ki ima najmanj 
5 zaposlenih delavcev, ugotovi razloge za odpoved pogodbe o zaposlitvi na 
podlagi prvega odstavka prejšnjega člena komisija v sestavi:«. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pri delodajalcu, ki ima 
zaposlenih manj kot 5 delavcev ugotavlja razloge za odpoved pogodbe o 
zaposlitvi na podlagi prvega odstavka prejšnjega člena komisija iz prejšnjega 
odstavka, če tako predlaga zavod, zavarovanec ali delodajalec.« 

v 

V sedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedi »prejšnjega 
odstavka« nadomestita z besedami »prvega odstavka tega člena«. 

Doda se peti odstavek, ki se glasi: 

"5) Stroške dela komisije nosi zavod". 

Obrazložitev: 
Sprememba je nujna, saj bo drugače delodajalec, ki ima zaposlenih manj kot 5 
delavcev, pretirano obremenjen z izplačevanjem začasnega nadomestila v višini 
100% invalidske pokojnine svojemu delavcu, ki ga zaradi invalidnosti ne more 
razporediti k nobenemu delu, ki je na razpolago v njegovi obratovalnici. 

Zaradi nejasnosti, ki so se pojavile v razpravi, se predlaga, da se v zakonu izrecno 
določi, da stroški komisije bremenijo zavod, ne pa delodajalca, ki jo pokliče. 

Amandma je posledica dodatnih usklajevanj s predstavniki Obrtne zbornice. 

AMANDMA K 100. ČLENU: 
Črta se besedilo "zaradi poškodbe izven dela ali bolezni«. 

Obrazložitev: 
V primeru prenehanja delovnega razmerja iz disciplinskih razlogov je za ponovno 
pridobitev pravic v primeru sprememb invalidnosti potrebno določiti strožje pogoje, 
kot so določeni za ostale primere. 

AMANDMA K 101. ČLENU: 

V drugem odstavku se besedilo "pred potekom" nadomesti z besedilom "pred 
ali po preteku". 

Obrazložitev: 
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Invalidski komisiji je treba dopustiti, da v primerih, ko ugotovi, da je to smotrno, 
odredi kontrolne preglede v razmakih, ki so daljši od petih let. 

AMANDMA K 105. ČLENU: 

V petem odstavku sa besede »eden od zakoncev« nadomestijo z besedo 
»zavarovanec«. 

Obrazložitev: 
Sprememba je potrebna, da bi razrešili probleme, ki se pojavljajo v sedanji praksi 
zavoda in na katere ie-ta tudi opozarja. 

AMANDMA K 112, ČLENU: 

V drugem odstavku se besedilo »iz prejšnjega odstavka« nadomesti z 
besedilom »za vpis v višji letnik šolanja«, za besedilom »do družinske 
pokojnine do« pa se doda beseda »konca«. 

Obrazložitev: 

Sprememba je nujna zato, da bi otroku omogočili prejemati družinsko pokojnino do 
konca šolskega leta, in ne le do začetka šolskega leta. 

\ 
AMANDMA K 114. ČLENU: 

V drugem odstavku se številka "53" nadomesti s številko "58". 

Obrazložitev: 

Starost, do katere se družinskemu članu umrlega zavarovanca zagotavlja 
družinska pokojnina zaradi popolne nezmožnosti za delo, je nujno dvigniti do 
minimalne starosti za priznanje pravice do starostne pokojnine, to je do 58 let. 

AMANDMA K 117. ČLENU: 
V prvem odstavku se prva in druga alinea nadomestita z novo prvo alineo, ki se 
glasi: " po smrti zavarovanca - od starostne pokojnine, ki bi jo imel 
zavarovanec glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, če je za upravičenca 
ugodnejše, pa od invalidske pokojnine, ki bi jo imel zavarovanec glede na 
vzrok smrti. Če je zavarovanec umrl zaradi posledic poškodbe pri delu ali 
poklicne bolezni, se osnova za odmero vdovske oziroma družinske pokojnine 
določi v višini invalidske pokojnine, ki bi bila zavarovancu odmerjena za 40 
let pokojninske dobe (mošlki) oziroma 38 let pokojninske dobe (ženska), ne 
glede na starost. Če je zavarovanec umrl zaradi posledic bolezni ali poškodbe 
zunaj dela, se osnova za odmero vdovske oziroma družinske pokojnine določi 
v višini invalidske pokojnine, ki bi bila zavarovancu odmerjena glede na 
dopolnjeno pokojninsko dobo z upoštevanjem prištete dobe in brez 
zmanjšanja;". 
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V tretjem odstavku se številka "40" nadomesti s številko "45". 

Obrazložitev: 

Amandma se predlaga na zahtevo zavoda, ki za izvajanje rabi natančnejšo 
zakonsko določitev načina odmere družinske pokojnine. 

AMANDMA K 128. ČLENU: 
V šestem odstavku se za besedilom "po tretjem odstavku tega člena" doda 
besedilo "način ugotavljanja vrednosti in valorizacije vrednosti premoženja iz 
tretjega odstavka". 

Obrazložitev: 

Za ugotavljanje premoženjskega cenzusa za priznanje in uživanje pravice do 
varstvenega dodatka bo potreben izvršilni predpis, na podlagi katerega se ugotavlja 
vrednost premoženja, ki se upošteva pri ugotavljanju tega cenzusa. 

AMANDMA K 129. ČLENU: 

V prvem odstavku se za besedo »otroci« dodajo besede »ter drugi družinski 
člani«. 

Tretji odstavek se črta. 

Obrazložitev: 
Sprememba je nujna, saj bi se sicer med družinske člane, ki se upoštevajo pri 
ugotavljanju dohodka na posameznega družinskega člana, upoštevali le 
upokojenec in njegovi otroci, ne pa tudi upokojenčevi vnuki oziroma drugi družinski 
člani, ki jih morajo preživljati upokojenčevi odrasli otroci, s katerimi upokojenec živi v 
skupnem gospodinjstvu. 

Predlagamo, da se pri ugotavljanju pogojev za pravico do varstvenega dodatka ne 
upošteva dohodek prevzemnika kmetije. 

AMANDMA K 133. ČLENU: 
V drugem odstavku se na koncu doda besedilo »če jim je delovno razmerje 
prenehalo brez lastne volje ali krivde«. 

Obrazložitev: 

Menimo, da je primerno omejiti možnost za ohranitev pravice do dodatka za pomoč 
in postrežbo, ki se zagotavlja zaposlenim, tudi za čas po prenehanju zaposlitve le v 
primerih, ko je do prekinitve zaposlitve prišlo brez krivde ali volje delavca. 

AMANDMA K 136. ČLENU: 

Doda se tretji odstavek, ki se glasi: 
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»Za nekatere najtežje prizadete kategorije upravičencev iz prvega odstavka 
tega člena lahko zavod s sklepom določi tudi višji znesek dodatka za pomoč in 
postrežbo od tistega, ki je določen v prvem odstavku tega člena. Kriterije za 
določitev upravičencev do višjega zneska dodatka za pomoč in postrežbo 
določi minister, pristojen za zdravstvo.« 

Obrazložitev: 
Sprememba se predlaga na zahtevo invalidskih organizacij, ki zahtevajo ohranitev 
pravice, ki so jo skladno z veljavnim zakonom dejansko pridobili v začetku leta 
1999, določena pa je bila že v zakonu iz leta 1992. 

AMANDMA K 145. ČLENU: 
Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: 

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

2) Uskladitev se opravi glede na porast povprečnih plač od meseca, iz 
katerega so bile plače upoštevane pri prejšnji uskladitvi pokojnin. 

3) Pokojnine se usklajujejo v istih rokih in tolikokrat kot velja za usklajevanje 
plač zaposlenih, za katere veljajo kolektivne pogodbe, posebni zakon 
oziroma dogovor med socialnimi partnerji. 

4) Če v posameznem koledarskem letu ni posebnega zakona ali dogovora med 
socialnimi partnerji, se uskladitev pokojnin opravi v februarju. 

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

Obrazložitev: 

Z amandmajem se predvideva dinamika usklajevanja pokojnin skladno z dinamiko 
usklajevanja plač, kot jo predvidevajo kolektivne pogodbe oziroma, če je za 
posamezno leto sklenjen socialni sporazum ali dogovor o politiki plač, ta akt ali 
sprejeti zakon. Uskladitev se opravi, ko so znani uradno objavljeni statistični podatki. 

AMANDMA K 146. ČLENU 

Za 146. členom se doda nova 146. a in 146.b člen, ki se glasita: 

»146. a člen 
(Omejitev preračuna pokojnin) 

Kadar se v posameznem koledarskem letu plače povečajo manj od porasta 
življenjskih stroškov, se pokojnine ne glede na določbo prejšnjega člena 
povečajo za porast povprečne plače. 

146. b člen 
(Usklajevanje dodatka za rekreacijo) 
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Denarni dodatek za rekreacijo oziroma enkratni letni dodatek se v vsakem 
koledarskem letu uskladi za toliko kot je za uskladitev regresa za letni dopust 
določeno s kolektivno pogodbo.« 

Obrazložitev: 

1. Sprememba načina usklajevanja pokojnin je rezultat dogovora in uklajevanja z 
upokojenskimi strankami in organizacijami. 

2. V zakonu je nujno določiti način usklajevanja denarnega dodatka za rekreacijo 
upokojencev. 

AMANDMA K 149. ČLENU: 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Pogoj za pridobitev pravice do pokojnine je prenehanje obveznega 
zavarovanja, razen za vajence in osebe iz drugega odstavka 33. člena tega 
zakona.« 

Obrazložitev: 
Sprememba je nujna, saj bi sicer vajencem, študentom, brezposelnim osebam in 
invalidom v varstvenih delavnicah praktično onemogočili prejemanje pokojnine v 
času, ko so vključeni v zavarovanje. 

AMANDMA K 153. ČLENU: 

Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: 

1) "Delna invalidska pokojnina, odmerjena po šestem odstavku 89. člena tega 
zakona in nadomestilo za invalidnost v primeru prve alinee prvega odstavka 
90. člena tega zakona, se izplačujeta: 

- zavarovancu iz 22. člena tega zakona od prvega naslednjega dne po 
prenehanju prejemanja nadomestila za primer brezposelnosti. 

- zavarovancu iz 28. člena tega zakona od prvega dne naslednjega meseca po 
vložitvi zahteve za priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja in še za šest 
mesecev nazaj, vendar največ od nastanka invalidnosti. 

2) Določba prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi v primeru 
prvega odstavka 99. člena tega zakona." 

Obrazložitev: 
V amandmaju je natančneje določen rok, od katerega se brezposelnemu 
upravičencu izplačuje delna invalidska pokojnina in nadomestilo za invalidnost. 

AMANDMA K 161. ČLENU: 
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V tretjem odstavku se za besedafria »v vsakem« doda beseda »drugem«. 

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

»Uživalec pokojnine, ki v primeru iz prejšnjega odstavka izgubi pravico do 
varstvenega dodatka, jo znova pridobi, če naknadno predloži zahtevana 
dokazila. V tem primeru se mu varstveni dodatek izplačuje od prvega dne 
naslednjega meseca po predložitvi dokazil.« 

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek. 

Obrazložitev: 
Dopolnilo je nujno zato, da bi rešili pogoste probleme, ki se pojavljajo v praksi. 

AMANDMA K 167. ČLENU: 

V prvem odstavku se številka "105" nadomesti s številko "35". 

Obrazložitev: 
Po predloženem amandmaju se vdovi oziroma vdovcu preneha izplačevati vdovska 
pokojnina, če sklene novo zakonsko zvezo ali zvezo, ki se obravnava enako kot 
zakonska zveza, pred dopolnitvijo minimalne starosti za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine. 

AMANDMA K 170. ČLENU: 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Uživalcu pokojnine, ki prestaja zaporno kazen, daljšo od šestih mesecev, se 
pokojnina izplačuje do preteka prvih šestih mesecev prestajanja zaporne kazni, 
za ostale mesece prestajanja te zaporne kazni pa se pokojnina ne izplačuje." 

Obrazložitev: 

Z amandmajem se ureja pravica do izplačevanja pokojnine upokojencu, ki prestaja 
zaporno kazen, kii je daljša od šestih mesecev. 

AMANDMA K 174. ČLENU: 

Besedilo člena se nadomesti z novim 174. in 174. a členom, tako, da se glasi: 

"174. člen 
(Ponovna odmera pokojnine) 

1) Zavarovancu se pokojninska doba in plača iz ponovnega zavarovanja 
upoštevata pri ponovni odmeri pokojnine. 
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2) Upravičenec lahko zahteva, da se mu namesto ponovne odmere že 
uveljavljena pokojnina odstotno poveča glede na obdobje zavarovalne dobe, 
dosežene v času ponovnega zavarovanja. 

3) Pri ponovni odmeri oziroma odstotnem povečanju pokojnine se upošteva 
starost ob prenehanju zavarovanja, od katere se odšteje čas uživanja 
pokojnine pred ponovno vključitvijo v zavarovanje. 

4) Pravica do pokojnine, odmerjena po prejšnjih odstavkih, gre zavarovancu od 
prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in največ za šest 
mesecev nazaj. 

174. a člen 
(Odstotno povečanje pokojnine) 

1)V primeru naknadnega priznanja določenega obdobja pokojninske dobe, 
dopolnjene pred uveljavitvijo pravice do pokojnine, se takšna doba upošteva 
samo za odstotno povečanje že uveljavljene pokojnine. 

2) Pravica do odstotno povečane pokojnine gre zavarovancu od prvega dne 
naslednjega meseca po vložitvi zahteve in največ za šest mesecev nazaj." 

Obrazložitev: 

Amandma je potreben zato, da se zavodu omogoči odstotno povečanje in 
ponovno odmerjanje pokojnin na enoten način. 

AMANDMA K 175. ČLENU: 

Dodata se nova 175. a in 175. b člen, ki se glasita: 

"175. a člen 
(Znižanje pokojnine glede na dodatne dohodke uživalca pokojnine, ki še ni 

dopolnil polne starosti) 

1) Uživalcu pokojnine, ki še ni dopolnil starosti 63 let (moški) oziroma 61 let 
(ženska) in ki poleg pokojnine pridobiva dohodke, ki se skladno z zakonom 
vštevajo v osnovo za obračun dohodnine, se znesek pokojnine zmanjša 
sorazmerno z višino teh dohodkov. 

2) Kot dohodki iz prejšnjega odstavka se upoštevajo vsi osebni prejemki za 
delo po pogodbah o delu in druga izplačila za delo razen dohodkov iz 
premoženjskih pravic po davčnih predpisih, dohodki iz kmetijstva in dohodki 
iz dejavnosti, od katerih je bila obračunana dohodnina za zadnje koledarsko 
leto, za katero je bila obračunana dohodnina. 
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3) Znesek pokojnine se ne zmanjša, če povprečni mesečni dohodek iz 

prejšnjega odstavka ne presega 55% povprečne mesečne minimalne plače 
za koledarsko leto, za katero je bila obračunana dohodnina. 

4) Znesek pokojnine v tekočem letu se zmanjša: 

- Za 5%, če povprečni mesečni dohodek iz prvega odstavka tega člena 
presega 55% povprečne mesečne minimalne plače za prejšnje koledarsko 
leto, za katero je bila obračunana dohodnina; 

- za 7%, če povprečni mesečni dohodek iz prvega odstavka tega člena 
presega 80% povprečne mesečne minimalne plače za prejšnje koledarsko 
leto, za katero je bila obračunana dohodnina; 

- za 10%, če povprečni mesečni dohodek iz prvega odstavka tega člena 
presega 130% povprečne mesečne minimalne plače za prejšnje koledarsko 
leto, za katero je bila obračunana dohodnina; 

- za 13%, če povprečni mesečni dohodek iz prvega odstavka tega člena 
presega 180% povprečne mesečne minimalne plače za prejšnje koledarsko 
leto, za katero je bila obračunana dohodnina; 

- za 16%, če povprečni mesečni dohodek iz prvega odstavka tega člena 
presega 230% povprečne mesečne minimalne plače za prejšnje koledarsko 
leto, za katero je bila obračunana dohodnina; 

- za 19%, če povprečni mesečni dohodek iz prvega odstavka tega člena 
presega 280% povprečne mesečne minimalne plače za prejšnje koledarsko 
leto, za katero je bila obračunana dohodnina; 

- za 22%, če povprečni mesečni dohodek iz prvega odstavka tega člena 
presega 330% povprečne mesečne minimalne plače za prejšnje koledarsko 
leto, za katero je bila obračunana dohodnina; 

- za 25%, če povprečni mesečni dohodek iz prvega odstavka tega člena 
presega 380% povprečne mesečne minimalne plače za prejšnje koledarsko 
leto, za katero je bila obračunana dohodnina; 

- za 28%, če povprečni mesečni dohodek iz prvega odstavka tega člena 
presega 430% povprečne mesečne minimalne plače za prejšnje koledarsko 
leto, za katero je bila obračunana dohodnina; 

- za 31%, če povprečni mesečni dohodek iz prvega odstavka tega člena 
presega 480% povprečne mesečne minimalne plače za prejšnje koledarsko 
leto, za katero je bila obračunana dohodnina; 

5) Zmanjšana pokojnina se izplačuje od 1. januarja naslednjega leta po vročitvi 
odločbe Davčne uprave Republike Slovenije o dohodkih iz obdobja po 
pričetku izplačevanja pokojnine, glede na katere se ugotavlja odstotek 
zmanjšanja pokojnine po prejšnjem odstavku. 

6) Podrobnejše določbe o postopku za zmanjševanje pokojnine po prejšnjih 
odstavkih določi minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za finance. 
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175. b člen 

"(Pridobivanje podatkov o dohodkih, ki so pomembni za izplačevanje pokojnin) 

1) Zaradi izvajanja prejšnjega člena je Davčna uprava Republike Slovenije 
dolžna obvestiti zavod o dohodkih ter premoženju davčnih zavezancev iz 
registrov in evidenc, kijih vodijo davčni organi. 

2) Podatki iz prvega odstavka tega člena, ki jih pridobi zavod, se štejejo za 
davčno tajnost po predpisih o davčnem postopku in se varujejo trajno ter se 
ne smejo posredovati tretjim osebam. 

3) Osebe, ki so seznanjene s temi podatki, so jih dolžne varovati kot davčno 
tajnost in so odgovorne za kršenje tajnosti po predpisih o davčnem 
postopku in davčni službi ter za ravnanje v nasprotju s predpisi o varstvu 
osebnih podatkov." 

Obrazložitev: 

Sedanja ureditev dopušča upokojencu, ki je še relativno mlad in v polni delovni 
zmožnosti in dobro materialno preskrbljen, da brez vsakih obremenitev s prispevki 
za socialno zavarovanje, z ugodnejšim davčnim statusom in brez omejitev pokojnine, 
služi v lastni d.o.o, s sejninami, z nagradami za opravljanje kake funkcije, z 
opravljanjem samostojne dejavnosti in s praktično vrsto drugih možnosti zaslužka, 
razen v primerih formalne redne zaposlitve in opravljanja samostojnih dejavnosti, za 
katere si ni izposloval izvzema iz obveznega zavarovanja. Takšna ureditev omejuje 
možnosti za zaposlovanje mladih, saj lahko mlad upokojenec delo ceneje opravi, 
ker mu ni treba plačevati prispevkov in davkov, ki pri delovnem razmerju skoraj 
dosegajo znesek čiste plače redno zaposlenega delavca. Še bolj so prizadeti mlajši 
podjetniki in samozaposleni, saj jim nelojalno konkurirajo mladi upokojenci, ki jim ni 
treba plačevati prispevkov, hkrati pa lahko delajo pod lastno ceno. Ob koncu 
vsakega meseca bodo itak prejeli pokojnino, s katero bodo preživeli in pokrili 
kratkoročno izgubo, ki so jo utrpeli zato, da so s trga izrinili mlajše konkurente. 

Iz podobnih razlogov je večina držav sprejela ukrepe, s katerimi zmanjšuje 
pokojnine mlajših upokojencev, ki imajo dodatne zaslužke. V Nemčiji se tako 
upokojencem, mlajšim od 65 let, glede na višino dodatnega zaslužka lahko 
pokojnina zmanjša celo za dve tretjini, v ZDA pa se upokojencem znesek pokojnine 
znižuje odvisno od starosti in višine dodatnega zaslužka ter premoženja. 

Po predloženi rešitvi se pokojnina zmanjšuje le upokojencem, ki so se upokojili pred 
dopolnitvijo polne starosti torej starosti 63 oziroma 61 let. Pri zmanjševanju pokojnin 
se ne upoštevajo dohodki iz avtorskih, izumiteljskih in drugih premoženjskih pravic. 

AMANDMA K 176. ČLENU: 

Doda se peti odstavek, ki se glasi:* 
#*V 
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"Za uživalce pokojnin mora Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij zavodu v 
osmih dneh posredovati podatke o nastopu in trajanju zaporne kazni, daljše od 
6 mesecev. " 

Obrazložitev: 

Dopolnitev je nujna zato, da bi lahko zavod omejil izplačevanje pokojnin med 
trajanjem zaporne kazni, daljše od šestih mesecev. 

AMANDMA K 177. ČLENU: 

Doda se četrti odstavek, ki se glasi: 
" V primerih iz prejšnjih odstavkov mora uživalec zavodu v vsakem 
koledarskem letu posredovati uradno potrdilo o živetju." 

Obrazložitev: 

Z amandmajem se uzakonja sedanja praksa zavoda pri transferjih pokojnine v 
tujino. 

AMANDMA K 179. ČLENU: • * 

V prvem odstavku se na koncu doda besedilo »in čas, ki ga prebije v 
delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega delovni invalid s 
pravico do delne invalidske pokojnine«. 

Obrazložitev: 

Kot zavarovalna doba s polnim delovnim časom se mora šteti tudi delo s skrajšanim 
delovnim časom, ki ga opravlja delovni invalid s pravico do delne invalidske 
pokojnine, sicer bi bil prikrajšan pri pridobitvi in odmeri pokojnine. 

AMANDMA K 180. ČLENU: 

Črta se prva alinea. 

Obrazložitev: 

Čas bolniškega staleža ali starševskega dopusta po prenehanju delovnega 
razmerja ali drugega razmerja, ki je podlaga z§ zavarovanje, se šteje v zavarovalno 
dobo že po določbi 31. člena predloga zakona. 
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AMANDMA K 184. ČLENU: 
V prvem odstavku se za besedilom »nadomestne civilne službe« doda besedilo 
»ali čas usposabljanja za rezervni sestav policije«. 

Obrazložitev: 

Amandma je redakcijske narave. 

AMANDMA K 187. ČLENU: 

Doda se novi 187. a člen, ki se glasi: 

187. a člen 
(Dokup za odmero pokojnine brez znižanja zaradi upokojitve pred dopolnitvijo 

polne starosti) 

1) Zavarovanec lahko ob upokojitvi pred dopolnitvijo polne starosti vplača 
denarni znesek v višini kapitaliziranih odbitkov zaradi upokojitve pred 
dopolnitvijo polne starosti in s tem pridobi pravico, da se mu pokojnina 
izplačuje brez navedenih odbitkov. 

2) V kolektivni pogodbi med delodajalci in sindikati, se lahko določi, da v 
primerih, ko obstoja skupni interes delavca in delodajalca za upokojitev 
delavcev na določenih delovnih mestih (zlasti kjer je pri delavcu v obdobju 
najmanj 20 let zavarovanja tempo dela narekoval stroj, kjer je bilo uvedeno 
stalno nočno delo ali kjer je veljalo stalno troizmensko delo in v podpobnih 
primerih tarjnega dela v posebnih pogojih) delodajalec plača prispevke za 
dokup iz prejšnjega odstavka.« 

Obrazložitev: 

Amandma je predložen na podlagi dogovora socialnih partnerjev in daje možnost za 
tako imenovani odkup odbitkov, ki bi pomenil možnost upokojitve pred dopolnjeno 
starostjo brez odbitkov. 

AMANDMA K 188. ČLENU: 

Doda se nov 188. a člen, ki se glasi: 

( Določitev koeficientov ) 

Koeficiente za določanje prispevkov za za izračun 
zavarovalne dobe in za odmero pokojnine brez znižanja 
dopolnjeno polno starostjo določi zavod.« 

Obrazložitev: 

prispevkov za dokup 
zaradi upokojitve pred 
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V zakonu je nujno pooblastiti zavod za določitev koeficientov, s katerimi se določijo 
prispevki za dokup obdobij zavarovalne dobe, oziroma za pravico do odmere 
pokojnine brez zmanjšanja zaradi predčasne upokojitve. Pri izračunu navedenih 
koeficientov se upoštevajo uradne mortalitetne tablice, ki jih določa SURS, načela 
aktuarske matematike in minimalne obrestne mere. 

AMANDMA K 190. ČLENU 

Drugi odstavek se spremni tako, da se glasi: 

»2) Zavarovancem iz prejšnjega odstavka se ne glede na določbo tretjega 
odstavka 36. člena in 36.a člena tega zakona zniža starost iz 35. člena tega 
zakona in ne glede na četrti odstavek 49. člena tega zakona zniža starost iz 
prvega odstavka 49. člena tega zakona za eno leto za vsaka štiri leta, prebita v 
zavarovanju.« 

Obrazložitev: 
Amandma pomeni redakcijo in uskladitev z amandmajem k 36. členu. 

\ , 

AMANDMA K 195. ČLENU: 

V naslovu k 195. členu s6 beseda »odmera« nadomesti z besedo »obračun«. 

Besedilo prvega odstavka se nadomesti z naslednjim besedilom, tako da se 
glasi: 
»Prispevki se obračunajo od osnove za plačilo prispevkov«. 

Obrazložitev: 
Amandma je potreben zaradi uskladitve s predpisi o obračunavanju prispevkov. 

AMANDMA K 200. ČLENU: 

V drugem odstavku se beseda »zajamčene« nadomesti z besedo »minimalne«. 

Obrazložitev: 

Z amandmajem se tako, kot velja v ostalih primerih, namesto zneska zajamčene 
plače, kot merilo uvaja minimalna plača. 

AMANDMA K 205. ČLENU: 
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Za osebe iz prejšnjih dveh odstavkov se plačuje le prispevek delodajalca«. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 
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AMANDMA K 208. ČLENU: 

Doda se nov 208. a člen, ki se glasi: 

»208. a člen 
(Osnova za dokup za odmero brez znižanja pokojnine zaradi upokojitve pred 

dopolnitvijo polne starosti) 

Prispevek za odmero pokojnine brez znižanja pokojnine zaradi upokojitve pred 
dopolnitvijo polne starosti se izračuna ob upoštevanju načel aktuarske 
matematike tako, da se izračuna pokojnina, ki bi šla zavarovancu brez 
zmanjšanja in z zmanjšanjem, njuna razlika pa se pomnoži s koeficientom, ki 
izraža pričakovano število mesecev uživanja pokojnine. » 

Obrazložitev: 

V zakonu je potrebno določiti prispevek za novo obliko dokupa, ki je uvedena 
skladno z dogovorom socoialnih partnerjev. 

AMANDMA K 211. ČLENU: 

V drugi alinei se črta številka »16«. 

Za četrto alineo se doda nova peta alinea, ki se glasi: 

» - zavod za zaposlovanje za zavarovanje po enajsti alinei 33. člena tega 
zakona v primeru, ko so se zaposlili na podlagi posebnega programa po 
predpisih o zaposlovanju;« 

Dosedanja peta in šesta alinea postaneta šesta in sedma alinea. 

V novi sedmi alinei se v oklepaju za besedami »zavarovane osebe iz« dodajo 
številka in besedi »16. člena in«. 

Obrazložitev: 

Z predloženim amandmajem se predlaga možnost, da v primerih zaposlovanja težje 
zaposljivih oseb oziroma drugih brezposelnih oseb z delovnim časom, ki je krajši od 
polnega delovnega časa, zavod za zaposlovanje iz lastnih sredstev plačuje prispevke 
za zavarovanje do polnega delovnega časa. Na ta način se lahko spodbuja 
zaposlovanje z delovnim časom, ki je krajši od polnega in s tem bistveno zmanjša 
brezposelnost. 
Drugi del amandmaja pa se nanaša na plačilo prispevka delodajalcev za kmečke 
zavarovanje, in sicer tiste, ki so vključeni bodisi v obvezno bodisi v prostovoljno 
obvezno zavarovanje. 

22. junij 1999 163 poročevalec, št. 48 



AMANDMA K 214. ČLENU: 

Besedilo dosedanjega 214. člena postane prvi odstavek tega člena, v njem pa 
se črta besedilo »vplačajo na poseben račun pri delodajalcu«. 

Za prvim odstavkom se doda drugi odstavek, ki se glasi: 
»Za zavarovance, ki so na podlagi prejšnjega odstavka oproščeni plačila 
prispevkov, plača te prispevke Republika Slovenija iz državnega proračuna.« 

Obrazložitev: 

Ob vse večjem številu delavcev, zaposlenih v invalidskih podjetjih, znesek 
odstopljenih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, že presega 12 
milijard SIT letno, kar je zavodu nujno nadomestiti s prenosi iz državnega proračuna. 

AMANDMA K 215. ČLENU: 

Črta se tretji odstavek, dosedanji četrti odstavek pa postane tretji. 

Obrazložitev: 

Vsebina tretjega odstavka je že urejena v 218. členu. 

AMANDMA K 216. ČLENU: 

Besedilo 216. člena se spremeni, tako da se glasi: 

"216. člen 
(Pobiranje prispevkov) 

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

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

3. Način izterjave zapadlih prispevkov, nadzor nad plačevanjem prispevkov in 
zamudne obresti se določijo s posebnim zakonom. Kriterije za odpis, delni 
odpis ter obročno odplačevanje prispevkov določi Skupščina zavoda.» 

Obrazložitev: 
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Z predloženim amandmajem se v okviru prvega odstavka določa pristojnost Davčne 
uprave za pobiranje, izterjevanje ter nadzorovanje prispevkov, ter pristojnost 
Skupščine ZPIZ-a za eventuelno odpisovanje oziroma odlaganje prispevkov. 

AMANDMA K 217. ČLENU: 

1. Prvi odstavek se črta. 

2. V drugem odstavku, ki postane prvi odstavek, se na koncu doda 
besedilo:«Za čas, ko je zavezancu odloženo plačilo prispevkov, ne tečejo 
zamudne obresti«. 

Obrazložitev: 

Z amandmajem je predvideno, da v primerih, ko ima delodajalec hujše ekonomske 
težave, in je izjemoma dovoljen začasni odlog plačila, v času odloga ne tečejo 
zamudne obresti. 

AMANDMA K 218. ČLENU: 

Naslov 218. člena se spremeni tako, da se glasi: 
I 

» 
»Naknadno plačilo oziroma vračilo prispevkov«. 
Besedilo prvega in drugega odstavka se nadomesti z naslednjim besedilom 
tako, da se glasi: 

»1) V izjemnih primerih, ko zavod ugotavlja plačilo oziroma vračilo prispevkov 
za nazaj in pošlje odločbo v izvršitev Davčni upravi Republike Slovenije, se 
prispevki odmerijo po prispevnih stopnjah oziroma v absolutnih zneskih, 
veljavnih na dan plačila. 

2) Osnova za odmero prispevkov iz prejšnjega odstavka je zavarovančeva 
takratna mesečna plača oziroma zavarovalna osnova, ki se valorizira na dan 
plačila prispevkov tako, da se poveča za porast povprečnih plač zaposlenih od 
meseca v koledarskem letu, na katerega se nanaša ali, če se plača oziroma 
zavarovalna osnova nanaša na koledarsko leto, od vključno naslednjega 
januarja po tem letu do predpreteklega meseca pred mesecem plačila 
prispevkov. V primeru, da ni podatkov o zavarovančevi plači, je osnova za 
odmero prispevkov najnižja pokojninska osnova, veljavna na dan plačila 
prispevka, povečana za prispevke in davke, ki se obračunavajo in plačujejo od 
plač po povprečni stopnji v Republiki Sloveniji.« 

Obrazložitev: 

1. Amandma je redakcijske narave. 
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2. Amandma je potreben, da bi se lahko zaradi spremenjenega načina določanja 

valorizacijskih količnikov, še naprej ohranjala vrednost plač. Poleg tega je 
potrebno določiti V zakonu je nujno določiti osnovo, od katere se obračunajo 
prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delavca, za katerega ni 
podatkov o plači za določeno obdobje zavarovanja. 

AMANDMA K 220. ČLENU: 

Za četrto alineo prvega odstavka se doda nova peta alinea, ki se glasi: 
»- uživalce varstvenega dodatka;« 

Dosedanje peta do štirinajsta alinea postanejo nove šesta do petnajsta alinea. 

Za sedanjo štirinajsto alineo se doda nova petnajsta alinea, ki se glasi: 
»- prispevek zavarovanca in delodajalca za delavce v invalidskih podjetjih;« 

Dosedanje petnajste do dvaindvajsete alinee postanejo sedemnajste do 
štiriindvajsete alinee. 

V novi triindvajseti alinei se za številko »51.« doda besedilo »in 51 .a ». 

Obrazložitev: 
Z navedenim amandmajem bi 45.544 upokojencev, ki uživajo pravico do varstvenega 
dodatka, glede navedene pravice formalno izločili iz kroga uživalcev pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja po splošnih predpisih, in jih uvrstili med 
uživalce pravic po posebnih zakonih, kot so pravice borcev NOB, uživalcev vojaških 
pokojnin, izjemnih pokojnin, pokojnin bivših delavcev organov za notranje zadeve, 
ipd. S tem bi se njihov status uživalcev pravic iz pokojninskega in invaldskega 
zavarovanja spremenil v status uživalcev socialne pomoči iz državnega proračuna. 

Navedena sprememba ne bi imela finačnih učinkov, saj bi pomenila le to, da bi se 
v skupnih transferjih iz državnega proračuna spremenilo razmerje med delom, ki se 
nanaša na pokrivanje odhodkov za izplačevanje pravic po posebnih zakonih in 
delom, ki pokriva razliko med sredstvi iz prispevkov in potrebnimi sredstvi za 
zagotavljanje pravic in drugimi odhodki zavoda. 

AMANDMA K 221. ČLENU 

Za besedami »iz državnega proračuna« se dodajo besede »oziroma iz drugih 
virov«. 

Obrazložitev: 

S predloženim amandmajem se vzpostavlja možnost, da se razlika med prihodki in 
odhodki zavoda pokriva tudi iz drugih virov Republike Slovenije. 
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AMANDMA K 224. ČLENU: 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Finančni načrt sprejme skupščina zavoda. Vlada Republike Slovenije da 
soglasje k finančnemu načrtu.« 

Obrazložitev: 

Postopek sprejemanja finačnega načrta zavoda je glede na dosedanjo prakso nujno 
potrebno poenostaviti. 

AMANDMA K 225. ČLENU: 
V četrtem odstavku se v peti alinei na koncu doda besedilo »ali enkratni letni 
dodatek«. 

Obrazložitev: 

Amandma je povezan z amandmajem k 4. členu. 

AMANDMA K 228. ČLENU: 

za 228. členom se doda novi 228. člen, ki se glasi: 

"228. a člen 
(Nadzor) 

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k: 

- statutu nepremičninskega sklada; 

- naložbeni politiki nepremičninskega sklada in finančnem načrtu; 

- zaključnemu računu nepremičninskega sklada in poročilu o poslovanju in 

- rezultatih dela nepremičninskega sklada; 

- imenovanju in razrešitvi direktorja nepremičninskega sklada. 

1) Ministrstvo, pristojno za delo, je vabljeno na vse seje skupščine in 
nadzornega sveta nepremičninskega sklada. 

2) Minister, pristojen za delo, zadrži izvršitev odločitve, ki jo sprejme 
skupščina ali nadzorni svet nepremičninskega sklada, če oceni, da ni 
zakonita oziroma ni skladna s finančnim načrtom ali naložbeno politiko 
nepremičniskega sklada in o tem obvesti Vlado Republike Slovenije. 

Obrazložitev: 

Z amandmajem se določa soglasje Vlada Republike Slovenije v analognih primerih, 
kot je določeno v Stanovanjskem zakonu za Stanovanjski sklad RS. 
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Upravni nadzor opravlja minister, pristojen za delo, na način, kot je določen za 
nadzor zavoda. 

AMANDMAJI K 230. ČLENU 

1. Prvi odstavek se spremeni, tako da se glasi: 

"Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je pravna oseba, 
ki je ustanovljena za opravljanje dejavnosti po tem zakonu (v nadaljnjem 
besedilu: Kapitalski sklad)" 

2. Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi: 

"2) Kapitalski sklad je delniška družba." 

3. Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"3) Za Kapitalski sklad se uporabljajo določbe zakona o gospodarskih družbah 
o delniški družbi, če ni s tem ali drugim zakonom drugače določeno." 

4. Za 230. členom se doda nov 230. a člen, ki se glasi: 

"230. a člen 
(Dejavnost Kapitalskega sklada) 

Kapitalski sklad opravlja naslednje dejavnosti: 

1. upravljanje in razpolaganje z vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi, 
pridobljenimi v postopku lastninskega preoblikovanja podjetij, 

2. upravljanje Prvega pokojninskega sklada v skladu z zakonom, ki ureja Prvi 
pokojninski sklad, 

3. upravljanje Sklada obveznega dodatnega zavarovanja v skladu s tem 
zakonom." 

Obrazložitev: 

1. Gre za uskladitev besedila navedenega odstavka z četrtim amandmajem k 230. 
členu tega zakona, s katerim se opredeljuje dejavnost Kapitalske'ga sklada. 

2. Gre za redakcijski popravek. 
3. Gre za redakcijski popravek. 
4. S tem amandmajem se ureja dejavnost, ki jo bo opravljal Kapitalski sklad. 

Kapitalski sklad bo poleg dejavnost upravljanja z vrednostnimi papirji in sredstvi 
pridobljenimi v postopku lastninskega preoblikovanja podjetij, ki jo je opravljal do 
sedaj, opravljal tudi dejavnost upravljanja pokojninskih skladov, in sicer Prvega 
pokojninskega sklada v skladu z zakonom, ki ureja Prvi pokojninski sklad in 
Sklada obveznega dodatnega zavarovanja, ki se ustanavlja s tem zakonom. 
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AMANDMA K 231. členu: 

V drugem odstavku se na začetki besedila pred besedami "Kapitalski sklad" 
dodajo besede "Pri opravljanju dejavnosti iz prve alinee 230. a člena tega 
zakona". 

Obrazložitev: 

Določba drugega odstavka o naložbah sredstev Kapitalskega sklada se nanaša le na 
nalaganje sredstev Kapitalskega sklada, ki jih je le-ta pridobil v postopkih 
lastninskega preoblikovanja podjetij in ne na nalaganje sredstev pokojninskih 
skladov, za nalaganje katerih veljajo posebna pravila. 

AMANDMAJA K 232. členu: 

1. Četrti odstavek se črta. 

2. Za 232. členom se doda nov 232. a člen, ki se glasi: 

"232. a člen 
(Uprava Kapitalskega sklada) 

1) Uprava Kapitalskega sklada šteje tri člane. 
2) Najmanj en član uprave mora imeti ustrezna strokovna znanja in izkušnje, 

potrebne za opravljanje nalog upravljanja pokojninskih skladov. 
3) Predsednika in člane uprave imenuje skupščina Kapitalskega sklada." 

Obrazložitev: 

Z razširitvijo dejavnosti Kapitalskega sklada na dejavnost upravljanja Prvega 
pokojninskega sklada ter Sklada obveznega dodatnega zavarovanja se predlaga tudi 
povečanje števila članov uprave Kapitalskega sklada. Ker bo Kapitalski sklad imel tri 
glavna področja dejavnosti se predlaga tri članska uprava, najmanj en član uprave 
pa mora imeti ustrezna strokovna znanja in izkušnje s področja upravljanja 
pokojninskih skladov. V predlogu je ohranjena že uveljavljena izjema, da upravo 
Kapitalskega sklada imenuje skupščina Kapitalskega sklada. 

AMANDMA K 233. ČLENU 

Besedilo člena se spremeni, tako da se glasi: 
ii 

1) Statut Kapitalskega sklada mora poleg obveznih sestavin, določenih z 
zakonom o gospodarskih družbah, določati še: 
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- pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki kandidira za opravljanje funkcije 
predsednika oziroma člana uprave, 

- pristojnosti predsednika in članov uprave ter način zastopanja Kapitalskega 
sklada, 

- delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, 
- način določanja naložbene politike sklada. 

1) K statutu Kapitalskega sklada mora dati soglasje Vlada Republike Slovenije. 

Obrazložitev: 

S predloženim amandmajem se razširja obvezna vsebina statuta Kapitalskega 
sklada na posamezna vprašanja, ki so posebnega pomena za Kapitalski sklad. 

AMANDMA K 238. ČLENU: 

Črtata se drugi in tretji odstavek. 

Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek. 

Obrazložitev: 
Določbi sta nepotrebni, saj so te pravice določene že v drugih predpisih. 

AMANDMA K 244. ČLENU: 

V četrtem odstavku se za besedo »popolno« doda besedilo »delovno 
dokumentacijo zavarovanca ter«. 

Obrazložitev: 

Za oceno invalidnosti zavarovanca je nujno invalidski komisijo predložiti delovno 
dokumentacije, iz katere so razvidne zdravstvene zahteve delovnega mesta, glede 
na katero se ocenjuje delavčeva delovna zmožnost. 

AMANDMA K 246. ČLENU: 
I 

V četrtem odstavku se besedilo »s področja delovnega prava« nadomesti z 
besedilom »s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja«. 

Obrazložitev: 

V invalidski komisiji sodelujejo delavci zavoda, ki so strokovnjaki za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, ne pa na področju delovnega prava. 

AMANDMA K 250. ČLENU: 
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V tretji alinei se na koncu doda besedilo »ali enkratnega letnega dodatka«. 

Obrazložitev: 
Amandma je povezan z amandmajem k 4. členu predloga zakona. 

AMANDMA K 251. ČLENU: 

V četrtem odstavku se doda nova druga alinea, ki se glasi: 
»- sprejema kriterije za odpis, delni odpis ter obročno odplačevanje 
prispevkov;« 

Dosedanja druga, tretja, četrta, peta, šesta, sedma in osma alinea postanejo 
tretja, četrta, peta, šesta, sedma, osma in deveta alinea. 

* 

V novi tretji alinei se beseda »zavarovancev« nadomesti z besedama »delovnih 
invalidov«. 

V novi osmi alinei se na koncu doda besedilo »ali enkratnega letnega 
dodatka«. 

Obrazložitev: 
Amandma je potreben zaradi redakcijske uskladitve z ostalimi določbami tega 
zakona. 

AMANDMA K 255. ČLENU: 

Besedilo člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 

1) »Nadzor nad zakonitostjo delovanja zavoda ter namembnostjo rabe sredstev 
izvaja minister, pristojen za delo. Če se pri nadzoru ugotovijo nepravilnosti, 
izda minister, pristojen za delo, odločbo, s katero določi ukrepe in roke za 
odpravo nepravilnosti. 

2) Ministrstvo, pristojno za delo, je vabljeno na vse seje skupščine in 
upravnega odbora zavoda. 

3) Minister, pristojen za delo, zadrži izvršitev odločitve, ki jo sprejme 
skupščina ali upravni odbor zavoda, če oceni, da ni zakonita oziroma ni 
skladna s finančnim načrtom zavoda, državnim proračunom in o tem obvesti 
Vlado Republike Slovenije. 

4) Zavod izvaja jnterni strokovni nadzor. 

Obrazložitev: 

Amandma je potreben zato, da bi se tudi na področju pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja uredil splošni upravni nadzor na način, kot je bil že uzakonjen na 
področju zaposlovanja, ki je tudi v pristojnosti ministra za delo. 
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AMANDMA K 268. ČLENU: 

1. Besedilo tretjega odstavka se nadomesti z naslednjim besedilom: 

"3)Pravice iz obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja se izplačujejo v 
obliki: 

- poklicne pokojnine, ki se izplačuje uživalcu poklicne pokojnine v mesečnih 
zneskih od pridobitve poklicne pokojnine do izpolnitve pogojev za pridobitev 
pokojnine v obveznem zavarovanju; 

- znižane poklicne pokojnine, ki se izplačuje v mesečnih zneskih od 
upokojitve v obveznem zavarovanju do zavarovančeve smrti." 

2. Za tretjim odstavkom se dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita: 

"4) Uživalec poklicne pokojnine se lahko ob pridobitvi pravice do poklicne 
pokojnine v skladu s pokojninskim načrtom odloči tudi za drugačno obliko 
izplačila poklicne pokojnine. V primeru, da bo odložil začetek uživanja poklicne 
pokojnine, mu delodajalec ni več dolžan plačevati prispevkov za obvezno 
dodatno pokojninsko zavarovanje. 

5) Uživalec poklicne pokojnine je v času od poklicne upokojitve do upokojitve v 
obveznem zavarovanju zdravstveno zavarovan in se mu od mesečnega zneska 
poklicne pokojnine obračunavajo prispevki v skladu z zakonom, ki ureja plačilo 
prispevkov za socialno varnost." 

Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 

Obrazložitev: 

V amandmaju je bolj jasno določeno, kakšne pravice je možno pridobiti iz 
obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 

AMANDMA K 269. ČLENU: 

1. V prvem odstavku se za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki se glasi: 
oblike izplačila poklicne pokojnine," 

Sedanja četrta in peta alinea postaneta peta in šesta alinea. 

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

"2) Pogoji za pridobitev poklicne pokojnine ne smejo biti določeni različno 
glede na spol zavarovanca." 

Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 
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Obrazložitev: 

Skladno z mednarodnimi standardi se pogoji za pridobitev pravic iz dodatnega 
zavarovanja ne smejo razlikovati glede na spol. 

AMANDMA K 270. ČLENU: 

270. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»270. člen 
(Sklad obveznega dodatnega zavarovanja ) 

1) Obvezno dodatno zavarovanje izvaja Sklad obveznega dodatnega 
zavarovanja (v nadaljevanju: Sklad), ki se oblikuje z dnem uveljavitve tega 
zakona kot vzajemni pokojninski sklad. 

2) Sklad je premoženje, ki je financirano s sredstvi, zbranimi z vplačilom premij 
obveznega dodatnega zavarovanja oziroma ustvarjenimi z upravljanjem s 
temi sredstvi, in je namenjeno izključno kritju obveznosti do zavarovancev 
obveznega dodatnega zavarovanja.« 

3) Sklad je v lasti zavarovancev obveznega dodatnega zavarovanja, članov 
sklada. 

Obrazložitev: 

S tem amandmajem se ureja ustanovitev Sklada obveznega dodatnega zavarovanja. 
Sklad se oblikuje kot vzajemni pokojninski sklad, ki je v lasti zavarovancev 
obveznega dodatnega zavarovanja. 

2. Za 270. členom se doda nov 270. a člen, ki se glasi: 

"270. a člen 
(Upravljavec sklada) 

1) Sklad obveznega dodatnega zavarovanja v svojem imenu in za račun 
zavarovancev in drugih upravičencev upravlja Kapitalski sklad ločeno od 
drugega premoženja kapitalskega sklada. 

2) Posli upravljanja sklada obsegajo: 

- zbiranje premij obveznega dodatnega zavarovanja in vodenje osebnih 
računov zavarovancev - članov sklada, 

- upravljanje s premoženjem sklada, 
- izplačevanje poklicnih pokojnin oziroma odkup pokojninske rente. 

3) Kapitalski sklad lahko posle iz druge alinee prejšnjega odstavka s pogodbo 
prenese na družbo za upravljanje, ki ima dovoljenje za upravljanje 
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investicijskih skladov v skladu z zakonom, ki ureja investicijske sklade in 
družbe za upravljanje.« 

Obrazložitev: 

S tem amandmajem se kot upravljavec Sklada obveznega dodatnega zavarovanja 
določa Kapitalski sklad. Z določbo drugega odstavka so opredeljeni posli upravljanja 
Sklada obveznega dodatnega zavarovanja ter možnost prenosa poslov upravljanja 
premoženja tega sklada na družbe za upravljanje. 

AMANDMA K 271. ČLENU 

271. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»271. člen 
(Stroški upravljanja sklada) 

1) Kapitalski sklad je upravičen do povračila vstopnih in izstopnih stroškov 
kakor tudi do letne provizije za upravljanje Sklada. 

2) Za obračunavanje stroškov in provizije iz prejšnjega odstavka se smiselno 
uporablja določba 303. člena tega zakona.« 

Obrazložitev: 

S tem amandmajem se ureja pokrivanje stroškov upravljanja Sklada obveznega 
dodatnega zavarovanja na smiselno enak način kot je urejeno pokrivanje stroškov 
upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja. 

AMANDMA K 272. ČLENU 

Besedilo 272. člena se spremeni, tako da se glasi: 

"Za poslovanje Sklada se smiselno uporabljajo določbe 303. a, 303. b, 304., 
305., 306., 307., 308., 309. in 309. a člena tega zakona. 

Obrazložitev: 

Poslovanje Sklada obveznega dodatnega zavarovana se ureja na smiselno enak 
način kot poslovanje vzajemnega pokojninskega sklada prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja. ' 

AMANDMA K 273 ČLENU 

Drugi odstavek se črta. 
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Sedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek. 

Obrazložitev: 

Določba tega odstavka se ne uporablja pri vzajemnih skladih in se zato predlaga 
njeno črtanje. 

AMANDMA K 274. ČLENU 

274. člen se spremeni, tako da se glasi: 

"Za poslovna poročila sklada se uporabljajo določbe tega zakona o poslovnem 
poročilu in računovodskih izkazih vzajemnega pokojninskega sklada 

. prostovoljnega dodatnega zavarovanja." 

Obrazložitev: 

Izdelava poslovnih poročil Sklada obveznega dodatnega zavarovanja bo potekala na 
enak način kot izdelava poslovnih poročil vzajemnih pokojninskih skladov 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja. 

AMANDMA K 275. ČLENU 

275. člen se črta. 

Obrazložitev: 

Ker je Sklad obveznega dodatnega zavarovanja oblikovan kot vzajemni sklad se na 
njega ne uporablja določba o solventni meji in garancijskemu skladu. 

AMANDMA K 277. ČLENU 

V prvem odstavku se besede "davčne olajšave po posebnem zakonu" 
nadomestijo z besedam "davčne olajšave po tem zakonu." 

Obrazložitev: 

Amandma predstavlja uskladitev z amandmaji k 342., 343. členu, s katerimi se s tem 
zakonom opredeljujejo davčne olajšave od vplačanih premij prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja. 

AMANDMA K 279. ČLENU. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"2) Pogoji za pridobitev pravic iz prostovoljnega dodatnega zavarovanja ne 
smejo biti določeni različno glede na spol zavarovanca". 
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Obrazložitev: 

Določba je potreba zaradi uskladitve z direktivo Sveta 86/378 z dne 24. 7. 1986 o 
enakem obravnavanju moških in ženskih v programih poklicne socialne varnosti. 

AMANDMA K 281. ČLENU 

Za četrto alineo se dodajo tri nove alinee, ki se glasijo: 

li 

- zajamčeni donos, 
- višino stroškov, ki jih bo zaračunaval izvajalec pokojninskega načrta, 
- naložbeno politiko, 

Sedanje peta do enajsta aline postanejo osma do štirinajsta alinea. 

Obrazložitev: 

Pokojninski načrt mora obvezno vsebovati tudi zajamčeni donos, stroški, ki jih bo 
zaračunaval izvajalec pokojninskega načrta ter naložbeno politiko. Navedeni podatki 
so zelo pomembni za zavarovanca prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ko se 
odloča h kateremu pokojninskemu načrtu bo pristopil. 

AMANDMA K 282. ČLENU 

Na koncu besedila se doda nov osmi odstavek, ki se glasi: 

"8) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za vse kasnejše 
spremembe pokojninskega načrta iz prvega odstavka tega člena." 

Obrazložitev: 

Izvajalec pokojninskega načrta, na podlagi katerega se lahko uveljavljajo davčne 
olajšave, mora predložiti v odobritev tudi vse kasnejše spremembe tega 
pokojninskega načrta. 

AMANDMA K 283. ČLENU 

283. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»283. člen 
(Zajamčeni donos) 

1) Prostovoljno dodatno zavarovanje po pokojninskem načrtu iz prvega 
odstavka 282. člena tega zakona, je oblika prostovoljnega pokojninskega 
zavarovanja, pri kateri zavarovanec prevzame naložbeno tveganje z 
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zajamčenim donosom na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja. 

2) Čista premija prostovoljnega dodatnega zavarovanja (v nadaljnjem 
besedilu: čista premija) je vplačana premija prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja zmanjšana za vstopne stroške, ki pripadajo izvajalcu 
pokojninskega načrta v skladu s tem zakonom. 

3) Zajamčeni donos iz prvega odstavka tega člena mora biti izražen z letno 
stopnjo donosnosti, za katero jamči upravljavec pokojninskega sklada. 

4) Letna stopnja donosnost iz prejšnjega odstavka ne sme biti nižja od 40% 
povprečnega donosa na državne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim 
letom (minimalna zajamčena donosnost). 

5) Ministrstvo za finance objavi najkasneje do 15. v mesecu, ki sledi 
posameznemu trimesečju, minimalno zajamčeno donosnost iz prejšnjega 
odstavka za preteklo trimesečje.« 

Obrazložitev: 

Gre za pravilno opredelitev pojmov v besedilu navedenega člena, s katerimi se ne 
posega v vsebino same norme. Pri prostovoljnem dodatnem zavarovanju po tem 
zakonu gre za zavarovanjem, pri katerem zavarovanec prevzema naložbeno 
tveganje, vendar z zajamčenim donosom. Za donosnost, ki se računa na vplačano 
čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja (pojem čiste premije je 
opredeljen v drugem odstavku), jamči upravljavec pokojninskega sklada, zajamčena 
donosnost pa ne sme biti nižja od minimalne zajamčene donosnosti, katere pojem je 
na novo opredeljen v četrtem odstavku tega člena. Minimalna zajamčena donosnost 
se z amandmajem določa v razmerju do donosnosti državnih vrednostnih papirjev in 
ne več v razmerju do bančnih obrestnih mer. 

AMANDMA K 284. ČLENU 

V drugem odstavku se za besedo "Premijo" dodajo besede "ali del premije". 

Obrazložitev: 

Gre za redakcijski popravek. Delodajalec lahko plačuje premijo prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja v korist zaposlenega delno ali v celoti. 

AMANDMA K 285. ČLENU 

Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi: 

" 2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se lahko premija prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja plača tudi v enkratnem znesku v višini polletne ali 
celoletne premije, če je tako določeno s pokojninskim načrtom." 
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.Obrazložitev: 

S predloženim amandmajem se daje možnost plačila premije v enkratnem znesku 
tako delodajalcem kot tudi posameznim zavarovancem prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja. Možnost enkratnega plačila letnega zneska premije mora biti navedena 
v pokojninskem načrtu. 

AMANDMA K 286. ČLENU 

1. Prvi in drugi odstavek se spremenita, tako da se glasita: 

"1) Znesek mesečne premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ki se 
plačuje po pokojninskem načrtu iz prvega odstavka 282. člena tega zakona 
in ki je predmet davčnih olajšav po tem zakonu, ne sme biti nižji od 
3.000,00 SIT in sme znašati največ 24% obveznih prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovanca za obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v skladu z zakonom, vendar ne več 
kot 30.000,00 SIT. 

2) Če je s pokojninskim načrtom iz prvega odstavka 282. člena tega zakona 
določeno, da se lahko premija prostovoljnega dodatnega zavarovanja 
plačuje v polletnih ali letnih zneskih oziroma v različnih mesečnih zneskih, 
znesek letne premije, ki se plačuje po tem pokojninskem načrtu in ki je 
predmet davčnih olajšav po tem zakonu, ne sme biti nižji od 36.000,00 SIT in 
sme znašati največ 25% letnih povprečnih obveznih prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovanca za obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v skladu z zakonom, vendar ne več 
kot 360.000,00 SIT." 

2. Tretji odstavek se spremeni, tako da se glasi: 

M3) Zneski premije iz prvega in drugega odstavka tega člena se usklajujejo z 
rastjo povprečnih plač v Republiki Sloveniji. Način uskladitve predpiše 
minister, pristojen za finance. " 

3. V četrtem odstavku se pred besedami "pokojninskim načrtom" dodajo 
besede "pristopom k", pred besedami »drugem odstavku« se dodata besedi 
»prvem oziroma« besedi "prejšnjega odstavka" pa se nadomestita z 
besedam "prvega oziroma drugega odstavka tega člena." 

4. Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 

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

Obrazložitev: 

1. S predloženim amandmajem sta spremenjena zneska najnižje oziroma najvišje 
mesečne premije, od katere se uveljavljajo davčne in druge olajšave. Ker se premija 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja lahko plačuje tudi v različnih mesečnih 
zneskih oziroma v obliki polletne ali letne premije je v drugem odstavku določen 
znesek najvišje oziroma najnižje letne premije, od katerega se lahko uveljavljajo 
davčne in druge olajšave. 

2. Nominalni zneski najvišje in najnižje premije, ki so navedeni v prvem in drugem 
odstavku tega člena in so predmet davčnih olajšav, se bodo povečevali z rastjo 
povprečnih plač v Republiki Sloveniji. Način usklajevanja bo urejen v predpisu, ki ga 
izda minister za finance. 

3. Gre za redakcijske popravke. 

4. S tem amandmajem se ureja davčni vidik situacije, ko premijo prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja plačujeta tako delodajalec kot zaposleni, in tako vplačani 
kumulativni znesek presega znesek premije, ki je predmet davčnih olajšav. V tem 
primeru je znesek premije, ki jo je plačal zaposleni, v celoti predmet davčne olajšave, 
znesek premije, ki jo je plačal delodajalec, pa le v višini, ki je enaka razliki med 
zneskom premije, ki jo je plačal zaposleni in zneskom najvišje premije, ki je predmet 
davčne olajšave. 

AMANDMA K 287. ČLENU 

1. V prvem odstavku se za besedo "Delodajalec" doda vejica in besede "ki 
izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 295. člena tega zakona". 

2. V tretjem odstavku se število "75" nadomesti s številom "66". 

Obrazložitev: 

1. Gre za redakcijski popravek. 

2. S predloženim amandmajem se znižuje odstotek zaposlenih, ki morajo biti 
obvezno vključeni v pokojninski načrt, ki ga financira delodajalec, na 66%, kar 
pomeni približno 2/3 zaposlenih. S tem se še vedno ohranja pogoj večinske 
udeležbe zaposlenih za pridobitev davčnih olajšav po pokojninskem načrtu, ki ga 
financira delodajalec, s tem, da se z amandmajem predlaga navadna in ne več 
kvalificirana večina, ki bi jo v praksi bilo zelo težko doseči. 

AMANDMA K 292. ČLENU 

1. Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi: 
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»2) Vzajemni pokojninski sklad je v lasti zavarovancev prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja. Zavarovanec postane lastnik sorazmernega dela 
vzajemnega pokojninskega sklada z vplačilom premij prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja.« 

2. Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 

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

Obrazložitev: 

1. Gre za redakcijski popravek in uskladitev besedila z besedilom 303. a člena, v 
katerem je podrobno urejen način preračunavanja premije v enote premoženja 
vzajemnega pokojninskega sklada ter način izdajanja potrdila o številu enot 
premoženja vzajemnega pokojninskega sklada, ki se z vplačilom premije knjižijo v 
korist osebnega računa zavarovanca. 

2. S predloženim amandmajem se določa rok, v katerem mora vzajemni pokojninski 
sklad izpolniti pogoj predpisanega minimalnega števila članov. 

AMANDMA K 295. ČLENU 

1. Prvi odstavek se spremeni, tako da se glasi: 

»1)Zaprt vzajemni pokojninski sklad lahko ustanovi delodajalec (vsak zase ali 
skupno), ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena, in ki je oblikoval 
pokojninski načrt iz prvega odstavka 287. člena tega zakona.« 

2. Tretji odstavek se črta. 

3. Četrti odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni, tako da se glasi: 

»3) Odprt vzajemni sklad lahko ustanovi zavarovalnica ali banka, ki izpolnjuje 
pogoje iz prvega odstavka 300. člena tega zakona.« 

Obrazložitev: 

Gre za nomo tehnične popravke besedila navedenega člena ter njegovo uskladitev z 
besedilom 287. in 300. člena predloga zakona. 

AMANDMA K 297. ČLENU 

V drugem odstavku se za prvo alineo dodata dve novi alinei, ki se glasita: 
ii 

- listine, iz katerih je razvidno, da izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 295. 
člena tega zakona, če je ustanovitelj delodajalec, 
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- dovoljenje pristojnega organa, iz katerega je razvidno, da izpolnjuje pogoje 
za opravljanje poslov upravljanja pokojninskih skladov, če je ustanovitelj 
upravljavec iz 300. člena tega zakona," 

Dosedanje druga do četrta alinea postanejo četrta do šesta alinea. 

Dosedanja peta alinea drugega odstavka, ki postane sedma alinea, se 
spremeni tako, da se glasi: 

« 
» - pogodbo o upravljanju vzajemnega pokojninskega sklada, če je ustanovitelj 
delodajalec,". 

Za peto alineo drugega odstavka, ki postane sedma alinea, se dodajo tri nove 
alinee, ki se glasijo: 

•• 

- pogodbo o upravljanju premoženja vzajemnega pokojninskega sklada, v 
skladu z določbo drugega odstavka 302. člena tega zakona, 

- pogodbo, sklenjeno z Klirinško depotno družbe v skladu z določbo 308. 
člena tega zakona 

- pogodbo sklenjeno z banko v skladu z določbo 309. a člena tega zakona". 

V šesti alinei drugega odstavka, ki postane enajsta alinea, se besede "iz 305. 
člena tega zakona" nadomestijo z besedami "za ustanovitev vzajemnega 
pokojninskega sklada." 

Obrazložitev: 

Gre za nomo tehnične popravke besedila tega odstavka. S predloženimi amandmaji 
se precizira dokumentacija, ki jo mora predložiti ustanovitelj vzajemnega 
pokojninskega sklada, v odvisnosti od tega ali je ustanovitelj delodajalec ali 
upravljavec iz 300. člena tega zakona. 

AMANDMA K 298. ČLENU 

298. člen se spremeni, tako da se glasi: 
i 

" Agencija izda dovoljenje za oblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada, če 
iz priloženih listin izhaja: 

- da ustanovitelj izpolnjuje pogoje za ustanovitev vzajemnega pokojninskega 
sklada, 

- da so določbe pravil vzajemnega pokojninskega sklada v skladu z 
določbami tega zakona, 

- da je pogodba o upravljanju pokojninskega sklada v skladu z določbami 
tega zakona. 

- da sta pogodbi, sklenjeni z Klirinško depotno družbo in banko v skladu z 
določbami tega zakona." 

Obrazložitev: 
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Gre za nomo tehnični popravek besedila tega člena.. 

AMANDMA K 299. ČLENU 

1. Črtajo se 5., 7. in 9. alinea. 

Dosedanja šesta alinea postane peta alinea. 

2. V osmi alinei, ki postane šesta alinea, se beseda "investicijsko" nadomesti z 
besedo "naložbeno". 

Dosedanje deseta do trinajsta alinea postanejo sedma do deseta alinea. 

Obrazložitev: 

1. Iz besedila navedenega člena so črtane tiste določbe, ki po svoji vsebini niso 
predmet ureditve v pravilih vzajemnega sklada temveč so določene z zakonom. 

2. Gre za redakcijski popravek. 

AMANDMA K 300. ČLENU 

Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi: 

»2)Upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada lahko upravlja: 

- odprt vzajemni pokojninski sklad, ki ga je ustanovil sam, 
- zaprt vzajemni pokojninski sklad, če ga je za upravljanje tega s pogodbo o 

upravljanju vzajemnega pokojninskega sklada pooblastil delodajalec, ki je 
ustanovitelj tega sklada, 

- zaprt vzajemni pokojninski sklad, ki ga ustanovi kot delodajalec.« 

Obrazložitev: 
i 

Gre le za bolj natančno določbo o tem, katere vrste pokojninskih skladov lahko 
upravlja banka oziroma zavarovalnica. 

AMANDMA K 301. ČLENU 

1. Tretja alinea prvega odstavka se spremeni, tako da se glasi: 

vnovčenje oziroma izplačevanje odkupnih vrednosti 

1. Drugi in tretji odstavek se črtata. 

Obrazložitev: 
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1. Gre za redakcijski popravek. 
2. Gre za uskladitev amandmaja z amandmajem k 328. členu. 

AMANDMA K 302. ČLENU 

1. Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi: 

»2) Če banka oziroma zavarovalnica upravlja zaprt vzajemni pokojninski sklad, 
ki ga je ustanovila kot delodajalec, mora premoženje tega sklada prenesti v 
upravljanje družbi za upravljanje iz prejšnjega odstavka.« 

Obrazložitev: 

Gre za nomo tehnični popravek besedila tega odstavka, ki ne spreminja besedila 
same norme. 

AMANDMA K 303. ČLENU 

1. 303. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»303. člen 
(Provizija in vstopni ter izstopni stroški) 

1) Upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada je upravičen do povračila 
vstopnih in izstopnih stroškov, kakor tudi do letne provizije za upravljanje z 
vzajemnim pokojninskim skladom. 

2) Vstopni stroški se obračunajo v odstotku od vplačane premije ob njenem 
vplačilu. 

3) Izstopni stroški se obračunajo v odstotku od odkupne vrednosti iz tretjega 
odstavka 303. b člena tega zakona ob njenem unovčenju oziroma izplačilu. 

4) Provizija za upravljanje vzajemnega pokojninskega sklada se določi v 
odstotku od povprečne čiste letne vrednosti sredstev vzajemnega 
pokojninskega sklada. 

5) Minister za finance predpiše najvišji dovoljeni odstotek vstopnih in 
izstopnih stroškov ter najvišjo. provizijo za upravljanje vzajemnega 
pokojninskega sklada, do katere je upravičen upravljavec vzajemnega 
pokojninskega sklada.« 

Obrazložitev: 
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Gre za nomo tehnični popravek besedila tega člena, v katerem so natančno 
opredeljene vrste stroškov, do katerih je upravičen upravljavec vzajemnega 
pokojninskega sklada ter osnova, od katere se obračunavajo ti stroški. Z 
amandmajem je tudi definirana provizija za upravljanje vzajemnega pokojninskega 
sklada, do katere je upravičen upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada ter 
določena osnova (čista letna vrednost sredstev), od katere se ta provizija 
obračunava. Zaradi zaščite zavarovancev vzajemnega pokojninskega sklada se 
predlaga, da Minister za finance s podzakonskim aktom predpiše zgornjo mejo tako 
stroškov kot tudi provizije, do katere je upravičen upravljavec vzajemnega 
pokojninskega sklada. 

2. Za 303. členom se dodata nova 303. a in 303. b člen, ki se glasita: 

"303. a člen 
(Vodenje osebnih računov in vrednost enote premoženja) 

1) Premoženje vzajemnega pokojninskega sklada je razdeljeno na enake 
enote. Vrednost enote premoženja vzajemnega pokojninskega sklada je 

. enaka skupni čisti vrednosti premoženja vzajemnega pokojninskega sklada 
deljeni s številom enot v obtoku. 

2) Vplačana čista premija se preračuna v ustrezno število enot premoženja 
vzajemnega pokojninskega sklada na določeni datum (datum konverzije) 
glede na vrednost enote premoženja na ta datum. Način določitve datuma 
konverzije predpiše Agencija. 

3) Enote premoženja vzajemnega pokojninskega sklada knjiži upravljavec 
vzajemnega pokojninskega sklada v korist osebnih računov na ime člana 
vzajemnega pokojninskega sklada. Če premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja vplačuje poleg zavarovanca tudi delodajalec mora upravljavec 
vzajemnega pokojninskega sklada na osebnem računu zavarovanca voditi 
ločeno evidenco o številu enot, ki jih je financiral delodajalec. 

4) Upravljavec mora voditi register članov in njihovih osebnih računov, na 
'katere se vpisujejo enote premoženja vzajemnega pokojninskega sklada, 
izračunane po drugem odstavku tega člena. 

5) Upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada mora članom tega sklada 
enkrat letno po stanju na dan 31.12. posameznega leta izdati potrdilo o 
številu enot premoženja, vpisanih na njegovem osebnem računu, in 
obračun vplačanih premij v tem letu. Če premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja vplačuje delno ali v celoti delodajalec, mora upravljavec 
vzajemnega pokojninskega sklada izdati potrdilo o številu enot premoženja, 
vpisanih na osebnem računu člana, ki jih je financiral delodajalec, in 
obračun vplačanih premij v tem letu tudi delodajalcu. 

6) Potrdilo iz prejšnjega odstavka je legitimacijski papir za uveljavljanje pravic 
iz prostovoljnega dodatnega zavarovanja in za uveljavljanje davčnih in 
drugih olajšav. 
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303. b člen 
(Izplačilo odkupne vrednosti) 

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

2) Zahteva iz prejšnjega odstavka mora biti vložena na posebnem obrazcu, če 
tako določajo pravila vzajemnega pokojninskega sklada. 

3) Odkupna vrednost enot premoženja, vpisanih na osebnem računu člana, se 
izračuna glede na vrednost enot premoženja vzajemnega pokojninskega 
sklada, ki velja na dan izplačila, povečano za sorazmeren del rezervacij iz 
305. člena tega zakona in zmanjšano za izstopne stroške, do katerih je 
upravičen upravljavec. 

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

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

Obrazložitev: 

1. S predloženim novim, 303. a členom, se določa način vodenja osebnih računov 
članov vzajemnega pokojninskega sklada ter način preračunavanja premij 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja, vplačanih v korist zavarovanca, v enote 
premoženja vzajemnega pokojninskega sklada, ki se vpisujejo na osebni račun tega 
zavarovanca, člana sklada. Način izračunavanja vrednosti enot premoženja 
vzajemnega pokojninskega sklada ter način preračunavanja vplačanih premij v enote 
premoženja predpiše Agencija za trg vrednostnih papirjev. Gre za sistemsko 
usklajeno ureditev z izračunavanjem vrednosti sredstev vzajemnih skladov, kot jo 
določa zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje. Z določbami četrtega 
in petega odstavka se ureja obveznost upravljavca, da zavarovancem in 
delodajalcem, ki v korist zavarovanca vplačujejo premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja, enkrat letno po stanju na dan 31.12. posameznega leta izda potrdilo o 
številu enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada, vpisanih na njegov 
osebni račun, in sicer ločeno za premijo, ki jo je sam vplačal, in ločeno za tisti del 
premije, ki ga je vplačal delodajalec, ter obračun vplačanih premij. 

2. S predloženim novim 303. b členom se določa način izračuna odkupne vrednosti 
enot premoženja, vpisanih na osebnem računu zavarovanca, člana vzajemnega 
pokojninskega sklada. Odkupna vrednost sredstev se določi tako, da se število enot 
premoženja vzajemnega pokojninskega sklada, vpisanih na osebnem računu člana 
pomnoži z vrednostjo enote premoženja vzajemnega pokojninskega sklada na dan 
izstopa. Tako določeni znesek se poveča za sorazmeren del rezervacij iz 305. člena 
tega zakona in zmanjša za morebitne izstopne stroške, do katerih je upravičen 
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upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada. Odkupna vrednost sredstev se 
izplača v denarju. Rok in način izplačila je določen v pokojninskem načrtu. 

AMANDMA K 304. ČLENU 

304. člen se spremeni, tako da se glasi: 

"Za naložbe vzajemnega pokojninskega sklada se uporabljajo določbe zakona, 
ki ureja zavarovalništvo, o naložbah kritnega sklada. " 

v 

Obrazložitev: 

Gre za sistemsko uskladitev z določbami zakona o zavarovalništvu, ki je v 
zakonodajnem postopku. Določba 304. člena predloga zakona bo smiselno povzeta 
v prehodni določbi, ki bo uredila naložbe vzajemnega pokojninskega sklada v 
obdobju do uveljavitve zakona o zavarovalništvu. 

AMANDMA K 305. ČLENU 

305. člen se spremeni, tako da se glasi: 

"305. člen 
(Rezultat upravljanja s sredstvi vzajemnega pokojninskega sklada) 

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

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

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

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

5) Če je dejanski donos vzajemnega pokojninskega sklada v obračunskem 
obdobju nižji od zajamčenega donosa in te razlike ni mogoče pokriti iz 
rezervacij iz tretjega odstavka tega člena, mora upravljavec iz lastnih 
sredstev na ločeni denarni račun vzajemnega pokojninskega sklada vplačati 

• denarni znesek, ki je enak razliki med zajamčenim in dejanskim donosom. 
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Vplačilo denarnih sredstev mora upravljavec opraviti v roku 15 dni, šteto od 
izteka obračunskega obdobja. 

6) Sredstva rezervacij iz tretjega odstavka tega člena, ki v obdobju desetih let 
niso bila uporabljena za namene iz četrtega odstavka tega člena, mora 
upravljavec razdeliti med zavarovance prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja, člane sklada, v sorazmerju z njihovimi lastniškimi deleži na 
premoženju vzajemnega pokojninskega sklada. 

Obrazložitev: 

S tem amandmajem se ureja pojem obračunskega obdobja, za katero se ugotavlja 
rezultat upravljanja s sredstvi vzajemnega pokojninskega sklada ter način 
ugotavljanja donosa v tem obračunskem obdobju. Z novim drugim odstavkom se 
definira pojem dejanskega donosa vzajemnega pokojninskega sklada. Če je dejanski 
donos višji od donosa, za katerega s pokojninskim načrtom jamči upravljavec 
(zajamčeni donos), mora upravljavec v višini teh sredstev oblikovati posebne 
rezervacije. Sredstva teh rezervacij se lahko uporabljajo le za pokrivanje "izgube" v 
posameznem obračunskem obdobju, v katerem je dejansko doseženi donos nižji od 
zajamčenega donosa. Če sredstva rezervacije ne zadostujejo za pokrivanje tako 
izkazane izgube, mora upravljavec iz svojih sredstev pokriti manjkajoči znesek, in 
sicer v roku 15 dni po izteku obračunskega obdobja. Na ta način se želi zagotoviti 
tekoče (četrtletno) spremljanje rezultatov upravljanja s sredstvi vzajemnega 
pokojninskega sklada ter sprotno pokrivanje morebitnega negativnega rezultata iz 
upravljanja s temi sredstvi bodisi iz sredstev rezervacij bodisi iz lastnih sredstev 
upravljavca. Če po izteku deset let sredstva rezervacij niso uporabljena za pokrivanje 
"izgube", jih mora upravljavec razdeliti med zavarovance, in sicer tako, da 
sorazmeren delež teh sredstev preračunan v enote premoženja pripiše na njihov 
osebni račun. 

AMANDMA K 306. ČLENU 

306. člen se spremeni, tako da se glasi: 

" 306. člen 
( Predpisi o vrednotenju vzajemnega pokojninskega sklada) 

Agencija predpiše: 

- pravila, ki se nanašajo na izračunavanje donosa vzajemnega pokojninskega 
sklada, 

- metodologijo za ugotavljanje čiste vrednosti sredstev vzajemnega 
pokojninskega sklada, povprečne letne čiste vrednosti teh sredstev, 
vrednosti enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada ter odkupne 
vrednosti enot premoženja, vpisanih na osebnem računu zavarovanca, 

- roke, v katerih mora upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada 
obveščati Agencijo o čisti vrednosti sredstev vzajemnega pokojninskega 
sklada, vrednosti enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada, 
odkupni vrednosti le teh, donosu vzajemnega pokojninskega sklada ter o 
načinu tega obveščanja, 
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- podrobnejši način vodenja registra osebnih računov članov vzajemnega 
pokojninskega sklada, 

- podrobnejšo vsebino potrdila iz petega odstavka 303. a člena tega zakona, 
- vrste in sheme računovodskih izkazov vzajemnih pokojninskih skladov, 
- podrobnejšo vsebino letnega poslovnega poročila vzajemnega 

pokojninskega sklada in dodatkov k temu poročilu, 
- podrobnejši način vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanja 

računovodskih izkazov." 

Obrazložitev: 

S tem amandmajem se določajo predpisi, ki jih v zvezi z ugotavljanjem vrednosti 
sredstev in premoženja vzajemnega pokojninskega sklada mora izdati Agencija za 
trg vrednostnih papirjev. 

AMANDMA K 308. ČLENU 

1. V prvem odstavku se za besedami "s katerimi se trguje na 
organiziranem trgu" doda besedilo "in vrednostnimi papirji, s katerimi se ne 
trguje na organiziranem trgu,". 

2. Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 

"3) V zvezi z vrednostnimi papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu 
vrednostnih papirjev in so bili izdani kot pisne listine, mora upravljavec 
vzajemnega pokojninskega sklada s pogodbo, ki jo sklene z banko, ki je 
pridobila dovoljenje za opravljanje poslov hrambe vrednostnih papirjev, ki niso 
bili javno ponujeni, pooblastiti le-to za opravljanje vseh poslov v zvezi s 
hrambo teh vrednostnih papirjev za račun posameznega vzajemnega 
pokojninskega sklada, ki ga upravlja. 

4) Za hrambo iz prejšnjega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo 
določbe prvega in drugega odstavka tega člena." 

Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek. 

Obrazložitev: 

1. Gre za redakcijski popravek. 

2. Ker bo premoženje vzajemnega pokojninskega sklada lahko naloženo, v manjšem 
obsegu, tudi v vrednostne papirje, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu 
vrednostnih papirjev, je potrebno urediti tudi ločitev premoženja naloženega v te 
vrednostne papirje. 

AMANDMA K 309. ČLENU 
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1. Za 309. členom se doda nov 309. a člen, ki se glasi: 

"309. a člen 
(Poseben denarni račun vzajemnega pokojninskega sklada) 

Upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada mora pri banki oziroma 
organizaciji, ki opravlja plačilni promet, za vsak vzajemni pokojninski sklad, ki 
ga upravlja, odpreti poseben denarni račun vzajemnega pokojninskega sklada, 
preko katerega sprejema vplačila in opravlja izplačila iz poslov v zvezi s 
premoženjem vzajemnega pokojninskega sklada, in vodi denarna sredstva 
vzajemnega pokojninskega sklada. " 

Obrazložitev: 

S tem amandmajem se določa obveznost upravljavca vzajemnega pokojninskega 
sklada, da odpre poseben denarni račun, preko katerega se bodo opravljala vplačila 
in izplačila iz poslov v zvezi s premoženjem vzajemnega pokojninskega sklada. Na ta 
način se zagotavlja ločenost denarnih sredstev vzajemnega pokojninskega sklada od 
denarnih sredstev upravljavca ter transparentnost denarnih transakcij iz poslov v 
zvezi s premoženjem vzajemnega pokojninskega sklada. 

2. Za 309. a členom se doda naziv razdelka "Prenos upravljanja vzajemnega 
pokojninskega sklada na drugega upravljavca" in novi 309. b, 309. c, 309. č in 
309. d člen, ki se glasijo: 

"309. b člen 
(Pogodba o prenosu upravljanja) 

1) Upravljavec zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada lahko s pogodbo 
prenese upravljanje tega sklada na drugega upravljavca vzajemnega 
pokojninskega sklada, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 300. člena 
tega zakona, če s tem soglaša delodajalec - ustanovitelj vzajemnega 
pokojninskega sklada. 

2) Za prenos upravljanja odprtega vzajemnega sklada na način iz prejšnjega 
odstavka je potrebno soglasje zavarovancev prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja, članov tega sklada, ki so lastniki 70% enot premoženja 
vzajemnega pokojninskega sklada, vpisanih na njihovih osebnih računih. 

3) Upravljavec odprtega vzajemnega sklada mora o pogodbi o prenosu 
upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada pisno obvestiti vse 
zavarovance prostovoljnega dodatnega zavarovanja, člane sklada. Šteje se, 
da zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja, član sklada, 
soglaša s prenosom upravljanja, če v roku 15 dni od prejema obvestila s 
pisno vlogo ne obvesti upravljavca, da prenosu nasprotuje. Na pravico do 
ugovora mora biti zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja 
jasno in razumljivo opozorjen v obvestilu o prenosu. 
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309. c člen 
(Soglasje Agencije k prenosu upravljanja) 

1) Za prenos upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada iz 309.b člena tega 
zakona mora upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada pridobiti 
soglasje Agencije. 

2) Zahtevi za izdajo soglasja mora upravljavec vzajemnega pokojninskega 
sklada predložiti: 

- listine, iz katerih je razvidno da prevzemnik upravljanja vzajemnega 
pokojninskega sklada izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 300. člena tega 
zakona, 

- pogodbo o prenosu upravljanja, 
- soglasje deloaajalca, ustanovitelja zaprtega vzajemnega sklada, da soglaša 

s prenosom, oziroma dokazilo o tem, da s prenosom soglašajo zavarovanci 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja, člani tega sklada, ki so lastniki 70% 
enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada, vpisanih na njihovih 
osebnih računih. 

3) Agencija izda soglasje k prenosu upravljanja vzajemnega pokojninskega 
sklada, če iz priloženih listih izhaja: 

- da prevzemnik upravljanja izpolnjuje pogoje za upravljanje vzajemnega 
pokojninskega sklada, 

- da so izpolnjeni pogoji za prenos upravljanja vzajemnega pokojninskega 
sklada po tem zakonu. 

309. č člen 
( Prenos upravljanja na zahtevo delodajalca oziroma članov sklada) 

1) Upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada je dolžan prenesti 
upravljanje tega sklada na drugega upravljavca, če to zahteva delodajalec, 
ustanovitelj zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada ali če to zahtevajo 
zavarovanci prostovoljnega dodatnega zavarovanja, člani odprtega 
vzajemnega pokojninskega sklada, ki so lastniki 70% enot premoženja tega 
sklada, vpisanih na njihovih osebnih računih. 

2) Upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada, na katerega se prenaša 
upravljanje vzajemnega pokojninskega sklada mora izpolnjevati pogoje za 
upravljanje tega sklada po tem zakonu. 

3) Za prenos upravljanja po tem členu se smiselno uporablja določba 309. c 
člena tega zakona." 

Obrazložitev: 
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S določbami 309. b do 309.Č člena se ureja prenos upravljanja vzajemnega 
pokojninskega sklada na drugega upravljavca. Ta prenos lahko zahteva bodisi 
sedanji upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada bodisi delodajalec - 
ustanovitelj tega sklada ali pa sami zavarovanci prostovoljnega pokojninskega 
zavarovanja, člani sklada. Upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada lahko 
prenese upravljanje tega sklada na drugega upravljavca le, če s tem soglaša 
delodajalec - ustanovitelj zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada ali 
zavarovanci, ki so lastniki 70% enot premoženja tega sklada (če gre za odprt 
vzajemni pokojninski sklad), mora pa prenesti upravljanje tega sklada na drugega 
upravljavca, če to zahteva delodajalec - ustanovitelj zaprtega vzajemnega 
pokojninskega sklada ali zavarovanci, ki so lastniki 70% enot premoženja tega 
sklada (če gre za odprt vzajemni pokojninski sklad). Prenos upravljanja se opravi na 
podlagi pogodbe o prenosu upravljanja. Za prenos upravljanja po določbah teh 
členov je potrebno soglasje Agencije. 

AMANDMA K 310. ČLENU 

310. člen se nadomesti z novimi členi od 310. do 310. d člena, ki se glasijo: 

"310. člen 
(Razlogi za začetek likvidacije vzajemnega pokojninskega sklada) 

1) Likvidacija vzajemnega pokojninskega sklada se začne v naslednjih 
primerih: 

- če je s pravnomočno odločbo Agencije upravljavcu vzajemnega 
pokojninskega sklada odvzeto dovoljenje za upravljanje vzajemnega 
pokojninskega sklada ali če je bil nad upravljavcem začet stečajni postopek 
ali postopek likvidacije, 

- če je število članov vzajemnega pokojninskega sklada ob izteku enega leta 
od ustanovitve vzajemnega pokojninskega sklada manjše od 1000, 

- če se število članov vzajemnega pokojninskega sklada zmanjša pod 1000 in 
v naslednjih treh mesecih ne doseže tega število, 

- če se čista vrednost sredstev vzajemnega pokojninskega sklada zmanjša 
pod 50.000.000 tolarjev in v nadaljnjih treh mesecih ne doseže 50.000.000 
tolarjev, 

- v drugih primerih, določenih s pravili vzajemnega pokojninskega sklada. 

2) Niti član vzajemnega pokojninskega sklada niti njegov upnik ne moreta 
zahtevati razdelitve premoženja oziroma likvidacije vzajemnega pokojninskega 
sklada. 

310. a \ 
(Sklep o začetku likvidacije) 

1) V primerih iz druge do pete alinee prvega odstavka 310. člena tega zakona 
sprejme sklep o začetku likvidacije upravljavec vzajemnega pokojninskega 
sklada. 
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2) Sklep o začetku likvidacije objavi upravljavec v Uradnem listu Republike 

Slovenije in o njem pisno obvesti vse člane vzajemnega pokojninskega 
sklada. 

310. b člen 
(Pravne posledice začetka likvidacijskega postopka) 

Od dneva objave sklepa o začetku likvidacijskega postopka člani vzajemnega 
pokojninskega sklada od upravljavca ne morejo več zahtevati izplačila 
odkupne vrednosti enot premoženja, knjiženih v korist njihovih osebnih 
računov. 

310. c člen 
( Unovčenje in razdelitev likvidacijske mase) 

1) Po sprejemu sklepa o začetku likvidacije upravljavec unovči vse naložbe 
vzajemnega pokojninskega sklada. 

2) Iz denarne likvidne mase, ki nastane z unovčenjem naložb vzajemnega 
pokojninskega sklada, si upravljavec izplača provizijo za upravljanje 
vzajemnega pokojninskega sklada v sorazmerju s časom upravljanja tega 
sklada v letu likvidacije, in stroške likvidacije, do katerih je upravičena po 
pravilih vzajemnega pokojninskega sklada, ostanek likvidacijske mase pa 
se razdeli članom vzajemnega pokojninskega sklada v sorazmerju s 
številom enot premoženja, knjiženih v korist njihovega osebnega računa. 

3) Če je prišlo do likvidacije vzajemnega pokojninskega sklada iz razloga 
navedenega v prvi alinei prvega odstavka 310. člena tega Zakona, 
upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada ni upravičen do provizije iz 
prejšnjega odstavka. 

4) Od izplačila sredstev članom vzajemnega pokojninskega sklada iz 
likvidacijske mase, upravljavec ni upravičen do provizije. 

310. č člen 
(Likvidacija po sklepu Agencije) 

1) V primeru iz prve alinee prvega odstavka 310. člena tega zakona izda sklep 
o likvidaciji Agencija. 

2) Za likvidacijo vzajemnega pokojninskega sklada po sklepu Agencije se 
smiselno uporabljajo določbe 310. a do 310.c člena tega zakona. 

3) V sklepu o začetku likvidacije določi Agencija likvidatorja vzajemnega 
pokojninskega sklada. 
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4) Glede pravic in obveznosti likvidatorja iz prejšnjega odstavka se smiselno 
uporabljajo določbe o likvidacijskem upravitelju, ki jih vsebuje zakon, ki 
ureja prisilno poravnavo, stečaj in likvidacijo. 

310. d člen 
(Prenos upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada namesto likvidacije) 

1) V primeru iz prve alinee prvega odstavka 310. člena tega zakona lahko 
Agencija sklene, da se namesto likvidacije prenese upravljanje vzajemnega 
pokojninskega sklada na drugega upravljavca iz 300. člena tega zakona, če 
ta na tak prevzem pristane. 

2) V primeru iz prejšnjega odstavka Agencija s sklepom o prenosu upravljanja 
vzajemnega pokojninskega sklada namesto likvidacije pooblasti banko, pri 
kateri je odprt denarni račun iz 309. a člena tega zakona, da izvede vsa 
opravila, potrebna za prenos upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada. 
Stroške prenosa izplača upravljavec-prevzemnik banki iz sredstev 
vzajemnega pokojninskega sklada, in za račun vzajemnega pokojninskega 
sklada uveljavi povrnitev le-teh od upravljavca vzajemnega pokojninskega 
sklada iz prve alinee prvega odstavka 310. člena tega zakona." 

Obrazložitev: 

S predloženim amandmajem se ureja postopek likvidacije vzajemnega 
pokojninskega sklada v tem zakonu na sistemsko podoben način kot je ta postopek 
urejen v zakonu o vzajemnih skladih in družbah za upravljanje. 

AMANDMA K 311. ČLENU 

V drugem odstavku se število "5.000" nadomesti s številom "15.000". 

Obrazložitev: 

Glede na zadnje izkušnje držav v tranziciji, ki so opravile reformo pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja ter opravljene dodatne izračune stroškov upravljanja 
vzajemnega pokojninskega sklada, se predlaga povečanje minimalnega števila 
zavarovancev prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ker bo samo tak obseg 
portfelja omogočil nemoteno delovanje pokojninskih družb in pokrivanje stroškov 
njihovega delovanja. 

Izvajanje prostovoljnega dodatnega zavarovanja zahteva visoke zagonske stroške, 
povezane predvsem z informacijskim sistemom in vzpostavitvijo vse potrebne 
infrastrukture za opravljanje te dejavnosti. Ustanovitev majhne pokojninske družbe ni 
smiselna: nizko število članov bi občutno povečal cas, potreben za povrnitev 
zagonskih stroškov, pod drugi strani pa bi družba ostala finančno šibka. Kot taka ne 
bi mogla nuditi kakovostnih storitev svojim članom niti jim jamčiti za dolgoročna 
izplačila. Pokojninska družba kot izvajalec prostovoljnega dodatnega zavarovanja 
mora biti dolgoročno finančno stabilna in kot taka sposobna zagotavljati dolgoročno 
finančno varnost svojim članom. 
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V prid večjemu številu članov v pokojninski družbi govori tudi dejstvo, da so 
pokojninske družbe finančne institucije, za katere je določena velikost predpogoj, če 
želimo doseči poleg varnosti tudi ekonomijo obsega, izkušnje iz držav z razvitim 
dodatnim pokojninskim zavarovanjem kažejo, da so, kadar gre za samostojne pravne 
osebe, najbolj učinkoviti veliki pokojninski skladi. Zato je tudi pri izvajalcih dodatnih 
pokojninskih zavarovanj tako kot pri ostalih finančnih institucijah opazen trend 
združevanja. V primerih, ko gre za majhno število članov oziroma zavarovancev, pa 
ustanovitelj samo določi pokojninski načrt, upravljanje in izvajanje zavarovanja pa v 
celoti prepusti finančni instituciji, običajno zavarovalnici. Tudi praksa iz držav v 
tranziciji kaže, da je večina zavarovancev vključena v nekaj največjih pokojninskih 
skladov. Tako je npr. na Madžarskem od skupno preko milijon članov kar 80% vseh 
včlanjenih v štiri največje pokojninske sklade, katerih ustanoviteljice so močne 
finančne institucije. Drugi, manjši pokojninski skladi so tako kot v drugih državah 
obsojeni bodisi na združevanje ali na izginotje. 

AMANDMA K 312. ČLENU 

Drugi odstavek 312. člena se spremeni, tako da se glasi: 

"2) Za pokojninsko družbo se uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
zavarovalništvo o zavarovalni delniški družbi, če ni s tem zakonom drugače 
določeno." 

Obrazložitev: 

Ker je pokojninska družba po svoji vsebini in načinu svojega poslovanja podobna 
zavarovalni delniški družbi je za njeno ureditev sistemsko pravilna napotitev na 
uporabo določb zakona o zavarovalništvu o zavarovalni delniški družbi. 

AMANDMA K 313. ČLENU 

V tretji alinei drugega odstavka se besede "pokojninskih prejemkov po tem 
zakonu" nadomestijo z besedami "pokojninske rente". 

Obrazložitev: 

Gre za redakcijski popravek. 

AMANDMA K 314. ČLENU 

Prvi odstavek se spremeni, tako da se glasi: 

"1) Osnovni kapital pokojninske družbe mora biti vedno enak eni tretjini 
minimalnega kapitala, ki ga za zavarovalnico, ki opravlja zavarovalne posle v 
skupini življenjskih zavarovanj, predpisuje zakon o zavarovalništvu, in ne sme 
biti nikoli nižji od višine zajamčenega kapitala, ki ga za to zavarovalnico določa 
zakon, ki ureja zavarovalništvo. " 
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Obrazložitev: 

S tem amandmajem se določajo enake zahteve glede višine osnovnega kapitala pri 
pokojninski družbi, kot jih postavlja zakon o zavarovalništvu za zavarovalnice, ki 
opravljajo posle življenjskih zavarovanj, saj gre za enake oziroma sorodne 
dejavnosti. 

AMANDMAJI K 315. ČLENU 

V prvem odstavku se besedilo "Urada Republike Slovenije za zavarovalni 
nadzor, ustanovljenega v skladu z zakonom, ki ureja ustanovitev in poslovanje 
zavarovalnic (v nadaljevanju: Urad)" nadomesti z besedami "nadzornega 
organa po zakonu o zavarovalništvu." 

Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi: 

"2) Za izdajo in odvzem dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža se 
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja zavarovalništvo o dovoljenju za 
pridobitev kvalificiranega deleža zavarovalne delniške družbe." 

Tretji odstavek se črta. 

Obrazložitev: 

Gre za uskladitev besedila 315. člena z amandmajem k 312. členu, ki pri ureditvi 
pokojninske družbe napotuje na uporabo določb zakona, ki ureja zavarovalništvo, o 
zavarovalni delniški družbi. Z ureditvijo, vsebovano v tem amandmaju, bo pridobitev 
kvalificiranega deleža v pokojninski družbi urejena na enak način kot je urejena 
pridobitev kvalificiranega deleža v zavarovalni delniški družbi. 

AMANDMA K 316. ČLENU 

Besedilo 316. člena se spremeni, tako da se glasi: 
ii 

1) Dovoljenje za opravljanje dejavnosti prostovoljnega dodatnega zavarovanja 
izda nadzorni organ po zakonu, ki ureja zavarovalništvo, na podlagi 
pozitivnega mnenja ministra za delo. 

2) Za dovoljenje iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe zakona, ki ureja 

zavarovalništvo, o dovoljenju za opravljanje zavarovalnih poslov". 

Obrazložitev: 

Ker je pokojninska družba po svoji vsebini in načinu svojega poslovanja podobna 
zavarovalni delniški družbi se za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja pokojninske družbe določa enak postopek, 
kot ga za pridobitev dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov zavarovalne 
delniške družbe določa zakona, ki ureja zavarovalništvo. 
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AMANDMA K 317. ČLENU 

317. člen se črta. 

Obrazložitev: 

Gre za uskladitev z amandmajem k 316. členu, ki pri izdaji dovoljenja za opravljanje 
dejavnosti prostovoljnega dodatnega zavarovanja napotuje na zakon, ki ureja 
zavarovalništvo. 

AMANDMA K 318. ČLENU 

318. člen se črta. 

Obrazložitev: 

Enako kot v obrazložitvi k amandmaju k 317. členu. 

AMANDMA K 319. ČLENU 

319. člen se črta. 

Obrazložitev: 

Enako kot v obrazložitvi k amandmaju k 317. členu. 

AMANDMAJI K 320. ČLENU 

V prvem odstavku se besede "iz prvega in tretjega odstavka 313. člena" 
nadomestijo z besedam "iz prve in tretje alinee drugega odstavka 313. člena". 

V drugem odstavku se besede "ustanovitev in poslovanje zavarovalnic" 
nadomestijo z besedo "zavarovalništvo". 

V tretjem odstavku se besede "iz drugega odstavka 313. člena" nadomestijo z 
besedam "iz druge alinee drugega odstavka 313. člena". 

Obrazložitev: 

Gre za redakcijske popravke. 

\ 
AMANDMAJA K 321. ČLENU 
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V prvem odstavku se besede "za opravljanje te funkcije" nadomestijo z 
besedam "iz drugega odstavka tega člena". 

t 

Četrti odstavek se spremeni, tako da se glasi: 

"4) Uprava pokojninske družbe, ki opravlja posle iz dveh oziroma vseh alinej 
drugega odstavka 313. člena tega zakona mora imeti najmanj dva člana, ki 
pokojninsko družbo zastopata in predstavljata v pravnem prometu. Nobeden 
izmed članov uprave te pokojninske družbe oziroma prokurist ne sme biti 
pooblaščen za samostojno zastopanje pokojninske družbe za celoten obseg 
poslov iz drugega odstavka 313. člena tega zakona." 

Obrazložitev: 

Gre za redakcijske popravke. 

AMANDMA K 322. ČLENU 

Besedilo 322. člena se spremeni, tako da se glasi: 
ii 

1) Za člana uprave pokojninske družbe je lahko imenovana le oseba, ki pridobi 
dovoljenje nadzornega organa po zakonu, ki ureja zavarovalništvo, za 
opravljanje funkcije člana uprave pokojninske družbe. 

2) Zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena mora kandidat za 
člana uprave priložiti dokaze o izpolnjevanju pogojev iz 321. člena tega 
zakona. 

3) Nadzorni organ izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, če na podlagi 
listin iz drugega odstavka tega člena zaključi, da kandidat izpolnjuje pogoje 
za člana uprave pokojninske družbe. 

4) Nadzorni organ zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja, če iz podatkov, s 
katerimi razpolaga izhaja, da bi bilo zaradi dejavnosti ali poslov, ki jih je 
oseba storila, lahko ogroženo poslovanje pokojninske družbe v skladu s 
pravili o obvladovanju tveganj. 

5) Oseba, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave, mora 
pred imenovanjem za opravljanje te funkcije v drugi pokojninski družbi 
ponovno pridobiti dovoljenje nadzornega organa za imenovanje za člana 
uprave. " 

Obrazložitev: 

S tem amandmajem se podrobno določa postopek izdaje dovoljenja za opravljanje 
funkcije člana uprave pokojninske družbe, analogno postopku za pridobitev 
dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave drugih finančnih institucij. 

AMANDMA K 325. ČLENU 
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Besedilo 325. člena se spremeni, tako da se glasi: 

"Če ni s tem zakonom drugače določeno se za poslovanje pokojninske družbe 
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja zavarovalništvo, o obvladovanju 
tveganj, zavarovalno tehničnih rezervacijah, matematičnih rezervacijah ter 
kritnih skladih." 

Obrazložitev: 

S predloženim amandmajem se za poslovanje pokojninske družbe določa uporaba 
določb zakona o zavarovalništvu o obvladovanju tveganj, matematičnih rezervacijah 
ter kritnih skladih. 

AMANDMA K 326. ČLENU 

Besedilo 326. člena se spremeni, tako da se glasi: 

"Za prenehanje pokojninske družbe se uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
zavarovalništvo o likvidaciji in stečaju zavarovalne delniške družbe." 

Obrazložitev: 

S predloženim amandmajem se za prenehanje pokojninske družbe določa uporaba 
določb zakona o zavarovalništvu o prenehanju zavarovalne delniške družbe. 

AMANDMA K 327. ČLENU 

Prvi in peti odstavek se črtata. 

V šestem odstavku, ki postane četrti odstavek se besede "po tem zakonu le po 
enem pokojninskem načrtu" nadomestijo z besedam "le po enem 
pokojninskem načrtu iz prvega odstavka 282. člena tega zakona. 

Obrazložitev: 

.Gre za redakcijske popravke. 

AMANDMA K 328. ČLENU 

1. Prvi odstavek se spremeni, tako da se glasi: 

<1 

1) Prostovoljno dodatno zavarovanje preneha, ko zavarovanec, vključen v to 
zavarovanje, pridobi pravice iz 335. člena tega zakona (redrio prenehanje)." 
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2. V drugem odstavku se za besedami "v naslednjih primerih" doda besedilo v 
oklepaju "(izredno prenehanje)" in črta tretja alinea, na koncu besedila četrte 
alinee, ki postane tretja alinea, pa se dodajo besede "pred pridobitvijo 
pravice iz 335. člena tega zakona. 

Dosedanja peta alinea postane četrta alinea. 

Obrazložitev: 

1. Gre za nomo tehnični popravek besedila tega odstavka. 

2. S prestopom k drugemu pokojninskemu načrtu ne preneha prostovoljno dodatno 
zavarovanje, zato je ta alinea črtana iz besedila drugega odstavka. Pri dopolnitvi 
besedila četrte alinee pa gre za redakcijski popravek. 

3. Za 328. členom se dodata nova 328. a in 328. b člen, ki se glasita: 

»328. a člen 
(Obveznosti upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada ob rednem 

prenehanju) 

1) Ko zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja, član vzajemnega 
pokojninskega sklada, pridobi pravico do dodatne pokojnine po tem zakonu 
unovči upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada odkupno vrednost 
enot premoženja tega sklada, vpisanih na osebnem računu zavarovanca, v 
skladu z določbo 303. b člena tega zakona. 

2) Upravljavec mora v imenu in za račun zavarovanca iz prejšnjega odstavka 
skleniti življenjsko zavarovanje, po katerem zavarovanec pridobi pravico do 
doživljenjske mesečne pokojninske rente v višini, ki se po aktuarskih 
načelih izračuna tako kot če bi bila v enkratnem znesku vplačana čista 
premija v višini odkupne vrednosti iz prvega odstavka tega člena. 

3) Zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja, član sklada 
samostojno izbere zavarovalnico, pri kateri upravljavec vzajemnega 
pokojninskega sklene življenjsko zavarovanje iz prejšnjega odstavka. 

328. b člen 
(Obveznosti zavarovalnice oziroma pokojninske družbe ob rednem prenehanju) 

1) Ko zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja, na podlagi police 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja sklenjene z zavarovalnico iz tretjega 
odstavka 291. člena tega zakona, pridobi pravico do dodatne pokojnine po 
tem zakonu, mora zavarovalnica zavarovalno vsoto v enkratnem znesku 
prenesti iz osebnega računa zavarovanca na račun rezervacij za izplačilo 
doživljenjske mesečne pokojninske rente. 
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2) Ko zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja, na podlagi police 

prostovoljnega dodatnega zavarovanja sklenjene s pokojninsko družbo, 
pridobi pravico do dodatne pokojnine po tem zakonu, mora pokojninska 
družba bodisi prenesti zavarovalno vsoto iz osebnega računa zavarovanca 
na račun rezervacij za izplačilo doživljenjske mesečne pokojninske rente 
bodisi zagotoviti izplačilo doživljenjske mesečne pokojninske rente pri 
zavarovalnici. 

3) Če je po pokojninskem načrtu določeno, da pokojninska družba zagotavlja 
izplačilo pokojninske rente pri zavarovalnici, mora pokojninska družba v 
imenu in za račun zavarovanca skleniti življenjsko zavarovanje, po katerem 
zavarovanec pridobi pravico do doživljenjske mesečne pokojninske rente v 
višini, ki se po aktuarskih načelih izračuna tako kot če bi bila v enkratnem 
znesku vplačana čista premija v višini odkupne vrednosti police 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja, sklenjene s pokojninsko družbo. 

4) Zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja sam odloči, na kateri 
od načinov iz drugega odstavka tega člena, želi, da mu pokojninska družba 
zagotovi izplačilo pokojninske rente. 

5) Zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja tudi sam izbere 
zavarovalnico, pri kateri bo pokojninska družba sklenila življenjsko 
zavarovanje iz tretjega odstavka tega člena.« 

Obrazložitev: 

S 328. a členom se urejajo obveznosti upravljavca vzajemnega pokojninskega 
sklada, ko zavarovanec pridobi pravico do dodatne pokojnine. V tem primeru 
upravljavec unovči odkupno vrednost enot premoženja vpisanih na osebnem računu 
zavarovanca in tako pridobljena denarna sredstvi vplača kot enkratno premijo pri 
zavarovalnici, na podlagi katere zavarovalnica zagotovi zavarovancu doživljenjsko 
mesečno pokojninsko rento. 

Če je izvajalec prostovoljnega dodatnega zavarovanja zavarovalnica ali pokojninska 
družba mora le-ta sredstva zbrana na osebnem računu zavarovanca, ko ta pridobi 
pravico do dodatne pokojnine, prenesti na poseben račun za izplačilo pokojninske 
rente. Če pokojninska družba ne izplačuje sama dodatnih pokojnin mora enako kot 
upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada zagotoviti pokojninsko rento pri 
zavarovalnici. 

AMANDMA K 329. ČLENU 

329. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»329. člen 
(Prenehanje prostovoljnega dodatnega zavarovanja zaradi izstopa) 

1) Prostovoljno dodatno zavarovanje preneha z izstopom zavarovanca 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja iz članstva v vzajemnem 
pokojninskem skladu oziroma z odpovedjo pogodbe o prostovoljnem 
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dodatnem zavarovanju, sklenjene med zavarovalnico ali pokojninsko 
družbo in zavarovancem prostovoljnega dodatnega zavarovanja, s strani 
zavarovanca. 

2) Izstop iz prejšnjega odstavka je možen na podlagi pisne izjave o izstopu. 

3) Izstopni rok mora biti določen v pokojninskem načrtu in ne sme biti daljši 
od treh mesecev. Izstopni rok začne teči s prvim dnem naslednjega meseca 
po vročitvi izstopne izjave.« 

Obrazložitev: 

Gre za nomo tehnične popravke besedila tega člena. V besedilu predlaganega 
člena se ureja le način izstopa, obveznosti izvajalca pokojninskega načrta oziroma 
pravica zavarovanca ob izstopu bo urejena z amandmajem k 332. členu tega 
zakona. 

' AMANDMA K 330. ČLENU 

1. Spremeni se naziv člena, tako da se glasi: "(Prenehanja prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja zaradi odpovedi izvajalca pokojninskega načrta)". 

2. V drugi alinei prvega odstavka se za besedami "pogodbe o prostovoljnem 
dodatnem zavarovanju" dodajo besede "oziroma ob pristopu k pravilom 
vzajemnega pokojninskega sklada", besedi na koncu "te pogodbe" se 
nadomestita z besedo "zavarovanja". 

Tretji, četrti in peti odstavek se črtajo. 

Obrazložitev: 

1. Gre za redakcijske popravke. 
2. Gre za redakcijski popravek zaradi uskladitve z amandmajem k 327. členu. 

AMANDMA K 331. ČLENU 

331. člen se spremeni, tako da se glasi: 

"331. člen 
(Prenehanje prostovoljnega dodatnega zavarovanja zaradi smrti zavarovanca) 

1) Če zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja umre pred 
pridobitvijo pravice do dodatne starostne oziroma dodatne invalidske 
pokojnine po tem zakonu, pridobi oseba, ki jo je zavarovanec 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja navedel kot upravičenca, pravico do 
izplačila denarnih sredstev v enkratnem znesku v skladu s 332. členom 
tega zakona. 
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2) Oseba, ki jo je zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja navedel 
kot upravičenca, pridobi pravico iz prejšnjega odstavka tudi, če niso 
izpolnjeni pogoji za pridobitev pravice do dodatne družinske pokojnine. 

3) Če zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja ni navedel 
upravičenca za primer smrti, se zavarovalna vsota prenese v zapuščinsko 
maso." 

Obrazložitev: 

Gre za nomo tehnične popravke besedila tega člena. V besedilu predlaganega 
člena se urejajo le pravice v primeru prenehanja prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja, obveznosti izvajalca pokojninskega načrta ob prenehanju zaradi smrti 
zavarovanca bo urejena z amandmajem k 332. členu tega zakona. 

AMANDMA K 332. ČLENU 

332. člen se spremeni, tako da se glasi: 

"332. člen 
(Obveznost izvajalca prostovoljnega dodatnega zavarovanja ob izrednem 

prenehanju zavarovanja) 

1) Ob izrednem prenehanju prostovoljnega dodatnega zavarovanja mora 
upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada izplačati zavarovancu ali 
upravičencu za primer smrti enkratno denarno izplačilo v višini odkupne 
vrednosti enot premoženja vzajemnega pokojninskega sklada, vpisanih na 
osebnem računu zavarovanca. 

2) Izračun odkupne vrednosti se opravi na način določen v 303. b členu tega 
zakona. 

3) Če je izvajalec prostovoljnega dodatnega zavarovanja zavarovalnica ali 
pokojninska družba mora le-ta izplačati zavarovancu ali upravičencu za 
primer smrti enkratno denarno izplačilo v višini odkupne vrednosti police 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja, na podlagi katere je bil vključen v 
pokojninski načrt, ki ga izvaja ta zavarovalnica ali pokojninska družba. 

4) Zavarovanec ali upravičenec za primer smrti pridobi pravico do enkratnega 
denarnega izplačila po tem členu, če je bil vključen v prostovoljno 
pokojninsko zavarovanje najmanj 12 mesecev. 

5) Izvajalec prostovoljnega dodatnega zavarovanja mora opravit denarno 
izplačilo po tem členu najkasneje v roku 60 dni po izrednem prenehanju 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja. 
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Obrazložitev: 

S tem amandmajem se na enoten način ureja obveznost izvajalca prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja ob izrednem prenehanju tega zavarovanja, način 
izračunavanja višine enkratnega izplačila ter rok plačila le-tega. 

AMANDMA K 333. ČLENU 

1. V prvem odstavku se pred besedo »prenehanja« doda beseda »izrednega«, 
besede »iz razlogov, določenih v drugem odstavku 337. člena tega zakona«, 
pa se črtajo, beseda »dviga« pa se nadomesti z besedami »enkratnega 
denarnega izplačila«. 

2. V drugem odstavku se beseda »dviga« nadomesti z besedami »enkratnega 
denarnega izplačila«. 

Obrazložitev: 
Gre za redakcijski popravek. 

AMANDMA K 334. ČLENU 

334. člen se spremeni tako, da se glasi: 
» 
1) Če je bil zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja vključen v 

to zavarovanje manj kot 180 mesecev se od enkratnih denarnih izplačil iz 
332. in 333. člena tega zakona plača dohodnina v skladu z zakonom, ki ureja 
odmero in plačevanje dohodnine. 

2) Če se enkratno denarno izplačilo iz prejšnjega odstavka opravi na podlagi 
pokojninskega načrta, ki ga je financiral delodajalec, se od dela denarnega 
izplačila, ki ga je financiral delodajalec in ki je bil predmet davčnih olajšav, v 
skladu z določbo 343. člena tega zakona, plačajo davki in prispevki. 

3) Izvajalec pokojninskega načrta mora enkrat mesečno obveščati pristojni 
davčni urad o vseh prenehanjih prostovoljnega dodatnega zavarovanja, na 
podlagi katerih je bila uveljavljena pravica do enkratnega denarnega 
izplačila.« 

Obrazložitev: 
Gre za redakcijski popravek zaradi uskladitve z amandmajem k 332. členu. 

2. Za 334. členom se doda nov člen, ki se glasi: 

"334. a člen 
(Prenos sredstev iz enega pokojninskega načrta v drugi) 
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1) Prehod iz enega pokojninskega načrta k drugemu pokojninskemu načrtu je 
dovoljen po tem zakonu le, če gre v obeh primerih za pokojninska načrta iz 
prvega odstavka 282. člena tega zakona in če je premija prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja plačana za obdobje, ki ni krajše od 36 mesecev. 

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

3) V primeru prenosa sredstev po tem členu ne nastopijo posledice iz 334. 
člena tega zakona. 

4) Izvajalec pokojninskega načrta, iz katerega je izstopil zavarovanec 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja po tem členu ima pravico do 
povračila stroškov zaradi prenosa sredstev v višini določeni v 
pokojninskem načrtu. 

5) Izvajalec pokojninskega načrta mora opraviti prenos sredstev najkasneje v 
roku 30 dni po vložitvi zahteve iz drugega odstavka tega člena." 

Obrazložitev: 

S predloženim amandmajem se ureja prenos sredstev med pokojninskimi načrti. Tak 
prenos je dovoljen le med pokojninskimi načrti, ki so odobreni s strani ministrstva za 
delo in vpisani v poseben register. Gre za prenos sredstev, pri katerem ne nastopi 
prenehanje prostovoljnega dodatnega zavarovanja. Ker pri prenosu sredstev 
nastanejo za izvajalca pokojninskega načrta, od katerega se sredstva prenašajo, 
določeni stroški , ima le-ta pravico do povrnitve teh stroškov. Rok, v katerem mora 
izvajalec pokojninskega načrta, opraviti prenos sredstev, ne sme biti daljši od 30 dni. 

AMANDMA K 338. ČLENU 

Črtata se tretji in četrti odstavek. 

Obrazložitev: 

Gre za uskladitev določbe z amandmajem k 332. členu. 

AMANDMA K 339. ČLENU 

Črtata se tretji in četrti odstavek. 

Obrazložitev: 

Gre za uskladitev določbe z amandmajem k 332. členu. 

AMANDMA K 340. ČLENU 

340. člen se črta. 
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Obrazložitev: 

Gre za uskladitev z določbo predlaganega 328. a in 328. b člena. 

AMANDMA K 342. ČLENU 

342. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»342. člen 
(Davčna olajšava za prostovoljno dodatno zavarovanje) 

Za znesek premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ki se plačuje po 
pokojninskem načrtu iz prvega odstavka 282. člena tega zakona se prizna 
davčna olajšava, in sicer v obliki znižanja osnove za dohodnino za znesek 
premije, ki jo plača zavarovanec prostovoljnega dodatnega zavarovanja 
izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v Republiki Sloveniji, vendar največ 
do višine najvišje mesečne oziroma letne premije iz prvega oziroma drugega 
odstavka 286. člena tega zakona.« 

Obrazložitev: 
S predloženim amandmajem se ureja davčna olajšava za vplačano premijo 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ki jo plačuje zavarovanec, ki se je vključil v 
prostovoljno dodatno zavarovanje po pokojninskem načrtu, ki ga je odobril minister 
za delo in ki je vpisan v poseben register. Za višino vplačane premije, vendar največ 
24% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in ne več kot 
30.000 tolarjev mesečno oziroma 360.000 tolarjev letno, se zmanjša osnova za 
dohodnino zavarovanca. 

AMANDMA K 343. ČLENU 

343. člen se spremeni, tako da se glasi: 

"343. člen 
(Davčna olajšava za delodajalca, ki financira pokojninski načrt) 

1) Premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ki jih delodajalec plača v 
korist zavarovancev, ki so pri njem v delovnem razmerju, se priznavajo kot 
odhodek, v skladu z zakonom, ki ureja obdavčitev dobička pravnih oseb 
vendar največ do višine najvišje mesečne oziroma letne premije iz prvega 
oziroma drugega odstavka 286. člena tega zakona po zavarovancu, ki je pri 
njem v delovnem razmerju. 
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2) Premija iz prejšnjega odstavka se ne šteje za boniteto v zvezi z delovnim 

razmerjem po predpisih o dohodnini in predpisih o prispevkih za socialno 
varnost. " 

Obrazložitev: 

S predloženim amandmajem se opredeljuje davčni status vplačil, ki jih v korist 
zavarovancev prostovoljnega dodatnega zavarovanja opravi delodajalec. Vplačila 
premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja opravljena na podlagi odobrenega 
pokojninskega načrta se štejejo kot davčno priznani strošek, ki zmanjšuje davčno 
osnovo za plačilo davka od dobička pravnih oseb. Tako vplačana premija se ne šteje 
za boniteto, od katere se obračunavajo davki in prispevki po veljavnih predpisih. 

AMANDMA K 344. ČLENU 

Besedilo 344. člena se spremeni, tako da se glasi: 

" Delodajalcu in zavarovancu prostovoljnega dodatnega zavarovanja se prizna 
davčna olajšava iz 342. člena in odhodek iz 343. člena pod pogojem, da je 
pokojninski načrt, na podlagi katerega se plačuje premija prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja, vpisan v poseben register v skladu s tem zakonom." 

Obrazložitev: 

Gre za redakcijski popravek zaradi uskladitve z amandmaji k 342. in 343. členu. 

AMANDMA K 350. ČLENU 

V 350. člen se besedilo "do oprostitve plačila prispevkov iz prvega odstavka 
343. člena tega zakona in pravico do uveljavitve davčnih olajšav v skladu z 342. 
in drugim odstavkom 343. člena tega zakona" nadomesti z besedilom "davčnih 
olajšav iz 342. in 343. člena tega zakona." 

Obrazložitev: 

Gre za redakcijski popravek zaradi uskladitve z amandmaji k 342. in 343. členu. 

AMANDMA K 351. ČLENU 

V petem odstavku se besedilo "do oprostitve plačila prispevkov iz prvega 
odstavka 343. člena tega zakona in pravico do uveljavitve davčnih olajšav v 
skladu z 342. in drugim odstavkom 343. člena tega zakona" nadomesti z 
besedilom "davčnih olajšav iz 342. in 343. člena tega zakona." 

Obrazložitev: 
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Gre za redakcijski popravek zaradi uskladitve z amandmaji k 342. in 343. členu. 

AMANDMA K 352. ČLENU 

352. člen se spremeni, tako da se glasi: 

"352. člen 
(Nadzor) 

1) Nadzor nad upravljanjem vzajemnih pokojninskih skladov opravlja Agencija. 

2) Nadzor nad poslovanjem pokojninskih družb opravlja nadzorni organ po 
zakonu o zavarovalništvu. 

3) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona glede pokojninskega načrta in 
pravic, ki se zagotavljajo zavarovancu z vključitvijo v prostovoljno dodatno 
zavarovanje po posameznem pokojninskem načrtu, opravlja minister, 
pristojen za delo. 

4) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona glede pridobitve davčnih in 
drugih olajšav opravlja pristojni davčni urad, v skladu s posebnim zakonom, 
ki ureja davčno službo in davčni postopek." 

Obrazložitev: 

S predloženim amandmajem so opredeljeni organi, v pristojnosti katerih bo izvajanje 
nadzora nad pokojninskimi skladi oziroma nadzor nad izvajanjem posameznih določb 
tega zakona ter obseg tega nadzora. 

AMANDMA K 353. ČLENU 

353. člen se spremeni, tako da se glasi: 

"353. člen 
(Opravljanje nadzora) 

1) Nadzorni organi iz 352. člena tega zakona opravljajo nadzor: 
- s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in obvestil pokojninskih 
skladov in upravljavcev vzajemnih pokojninskih skladov, ki so po določbah 
tega zakona oziroma drugih zakonov dolžni poročati pristojnemu nadzornemu 
organu oziroma ga obveščati o posameznih dejstvih in okoliščinah; 

- z opravljanjem pregledov poslovanja subjektov nadzora. 

2) Nadzorni organi iz 352. člena tega zakona lahko pri izvajanju nadzora po 
tem zakonu brez omejitev pregledujejo poslovne knjige, spise in druge 
dokumente, ki se nanašajo na poslovanje pokojninskega sklada. 
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3) Pokojninska družba in upravljavec vzajemnega pokojninskih skladov mora 
nadzornemu organu iz 352. člena tega zakona omogočiti opravljanje 
pregleda po tem zakonu ter mu na njegovo zahtevo izročiti računalniške 
izpise oziroma kopije evidenc oziroma drugih poslovnih knjig in 
dokumentacije." 

Obrazložitev: 

S predloženim amandmajem se ureja način opravljanja nadzora, pooblastila 
nadzornega organa v postopku nadzora ter obveznost subjekta nadzora, da 
nadzornemu organu omogoči nemoteno opravljanje pregleda in mu da na razpolago 
vse listine oziroma drugo dokumentacijo, ki jo le ta potrebuje za opravljanje takega 
pregleda. 

AMANDMA K 354. ČLENU 

1. 354. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»354. člen 
(Ukrepi Agencije) 

1) Ukrepi nadzora nad upravljanjem vzajemnega pokojninskega sklada so: 

- odreditev odprave kršitve, 
- odreditev dodatnih ukrepov, 
- začasna prepoved upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada, 
- odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti upravljanje vzajemnega 
- pokojninskega sklada. 

2) Če ni s tem zakonom drugače določeno se za izvajanje ukrepov iz prejšnjega 
odstavka smiselno uporabljajo določbe Zakona o investicijskih skladih in 
družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 25/97, 32/97 in 10/98) o 
nadzoru nad poslovanjem investicijskih skladov in družb za upravljanje. 

2. Za 354. členom se dodata nova 354. a in 354. b člen, ki se glasita: 

»354. a člen 
(Dodatni ukrepi nadzora nad upravljanjem vzajemnega pokojninskega sklada) 

1) Če Agencija pri izvajanju nadzora nad upravljanjem vzajemnega 
pokojninskega sklada ugotovi, da so bila huje kršena pravila o pokrivanju 
izgube iz upravljanja s sredstvi vzajemnega pokojninskega sklada, izda 
odločbo, s katero naloži ustanovitelju, da opravi vplačilo manjkajočih 
sredstev. 

2) Dokončna odločba iz prejšnjega odstavka je izvršilni naslov. 
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354. b člen 
(Ukrepi nadzor nad poslovanjem pokojninske družbe) 

Če ni s tem zakonom drugače določeno se glede nadzora nad poslovanjem 
pokojninske družbe in ukrepov, kijih v postopku nadzora lahko izreče nadzorni 
organ po zakonu o zavarovalništvu, uporabljajo določbe zakona o 
zavarovalništvu o ukrepih nadzora nad zavarovalno delniško družbo.« 

Obrazložitev: 

1. S predloženim amandmajem so določene vrste ukrepov, ki jih lahko izreče 
Agencija v postopku nadzora nad vzajemnim pokojninskim skladom. Pri ureditvi 
ukrepov predloženi amandma napotuje na smiselno uporabo določb zakona o 
investicijskih skladih in družbah za upravljanje. 

2. S predloženim amandmajem se ureja dodatni ukrep, ki ga lahko izreče Agencija, 
in s katerim se lahko naloži ustanovitelju, da pokrije izgubo, ki je nastala pri 
upravljanju s sredstvi vzajemnega pokojninskega sklada. 

Pri izvajanju nadzora nad pokojninsko družbo pa se s predloženim amandmajem 
določa uporaba določb zakona o zavarovalništvu o ukrepi nadzora nad zavarovalno 
delniško družbo. 

AMANDMA K NAZIVU POGLAVJA 9. Garantni sklad 

Naziv poglavja 9. Garantni sklad se črta. 

AMANDMA K 355. do 364. ČLENU 

355., 356., 357., 358., 359., 360., 361., 362., 363. in 364. člen se črtajo. 

Obrazložitev: 

S predloženim amandmajem se črtajo določbe, ki urejajo Garantni sklad. Po dodatni 
preučitvi ureditve jamstva za vplačane premije prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja, je bilo ugotovljeno, da je sistem jamstva preko Garantnega sklada 
prisoten v Evropi le v tistih državah, ki v sistemu pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja imajo urejen obvezen drugi steber, torej obvezno dodatno pokojninsko 
zavarovanja. Na ta način Je financiranje takega sklada stroškovno izvedljivo in tudi 
upravičeno, ker gre za obliko obveznega zavarovanja. V sistemu pokojninskega 
zavarovanja, ki je urejeno v tem poglavju, pa gre za prostovoljno pokojninsko 
zavarovanje, z različnimi izvajalci tega zavarovanja. Ker bi se v Garantni sklad lahko 
vključile le pokojninske družbe, bi glede na oceno števila teh družb, ki se bodo 
ustanovile v Sloveniji, bilo potrebno plačevati zelo visok jamstveni prispevek, da bi 
se lahko zagotovila izplačila iz tega sklada. To bi izjemno povečalo stroške 
pokojninskega varčevanja pri teh družbah, kar bi povzročilo njihovo 
nekonkurenčnost. Z jamstvenimi izplačili iz sredstev Garantnega sklada pa bi z druge 
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strani bili pripeljani v neenakopraven položaj drugi izvajalci prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja, in sicer zavarovalnice in vzajemni skladi, za katere Garantni sklad ne 
jamči, kar pa je v nasprotju s priporočili Sveta Evropske unije o enakopravnem 
obravnavanju vseh izvajalcev prostovoljnega pokojninskega zavarovanja. Glede na 
navedeno se predlaga črtanje navedenega poglavja iz besedila tega zakona, v 
primeru, da se v prihodnje pojavi potreba po dodatnem jamstvu za izplačila iz 
naslova prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, pa se lahko ta problematika 
uredi s posebnim zakonom, na sistemsko enoten način za vse izvajalce tega 
zavarovanja. 

AMANDMA K 377. ČLENU 

Drugi odstavek se črta. 

Doda se nov 377.a člen, ki se glasi: 

»377.a člen 
(Varstvo pravic za brezposelne zavarovance v prehodnem obdobju) 

Zavarovanec, ki mu je na dan 1.1.2000 za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine manjkalo do pet let starosti in pokojninske dobe, in mu je po 
uveljavitvi tega zakona prenehalo delovno razmerje ter je pridobil pravico do 
denarnega nadomestila po predpisih o zaposlovanju, lahko uveljavi pravico do 
starostne pokojnine pod pogoji, veljavnimi na dan prenehanja delovnega 
razmerja. 

Obrazložitev: 
Amandma pomeni varovanje pravic zavarovancev, ki bi izgubili delo v prehodnem 
obdobju. 

AMANDMA K 378. ČLENU: 
V prvem odstavku se beseda »uživali« nadomesti z besedo »pridobili«. Za 
besedilom »denarnega nadomestila za čas brezposelnosti« se doda besedilo 
»ali jim je do tega dne prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja, likvidacije ali 
prisilne poravnave.« 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

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

Obrazložitev: 
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V zakonu je nujno urediti pravico do predčasne pokojnine v prehodnem obdobju za 
vse upravičence po predpisih, ki veljajo do 31. 12. 1999. 

AMANDMA K 379. ČLENU: 

Besedilo člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 

»(Uživanje pravic iz invalidskega zavarovanja, pridobljenih po prejšnjih 
predpisih) 

1) Uživalci pravic na podlagi preostale delovne zmožnosti (II. in III. kategorija 
invalidnosti), uveljavljenih po predpisih, ki so se uporabljali do datuma, 
določenega v 408. členu, obdržijo te pravice v nespremenjenem obsegu tudi 
po navedenem datumu. 

2) Denarna nadomestila se uživalcem iz prvega odstavka tega člena usklajujejo 
enako, kot se usklajuje pokojnina po tem zakonu. 

3) Uživalci pravic iz prvega odstavka tega člena, lahko pridobijo pravice po tem 
zakonu le v primeru poslabšanja že ugotovljene invalidnosti ali nastanka 
nove invalidnosti.« 

Obrazložitev: 
Po načelu varstva pridobljenih pravic se delovnim invalidom, ki so pridobili pravice 
po dosedaj veljavnih predpisih, te pravice zagotavljajo še naprej. 

AMANDMA K 380. ČLENU: 
Besedilo člena se nadomesti z naslednjim besedilom, tako da se glasi: 

»380. člen 
(Pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine za zavarovanko v 

prehodnem obdobju) 

1) Ne glede na določbe prvega odstavka 35. člena tega zakona, znaša v 
obdobju od uveljavitve tega zakona do 31. decembra 2013 minimalna 
starost in pokojninska doba za pridobitev pravice do starostne pokojnine za 
ženske : 

leto H štarostnamejal? pokoj ninška'dobal: 

leta meseci leta meseci 
2000;'..: 53 4 35 0 
2001 53 8 35 0 
2002 V 54 0 35 3 
2003;::. 54 4 35 6 
2004 54 8 35 9 
2005 55 0 36 0 
2006 55 4 36 3 
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mi,k 55 8 36 6 
>2ooj&m 56 0 36 9 

56 4 37 0 
56 8 37 3 

mssm. bi 0 37 6 
57 4 37 9 

'2013» 57 8 

2) Ne glede na določbe drugega odstavka 35. člena tega zakona, znaša v 
obdobju od uveljavitve tega zakona do 31. decembra 2007 minimalna 
starost za pridobitev pravice do starostne pokojnine za ženske: 

fštarSs tri^tmej ; 

letio^fi starost (leta) starost 
(meseci) 

2000.?' 58 4 

■20Q.1lj&$ 58 8 
2002HM? 59 0 

'2003lftS' 59 4 
2004 ; 59 8 
2005: 60 0 
20O6HT 60 4 
200® 1 60 8 

3) Ne glede na določbe tretjega odstavka 35. člena tega zakona, znaša v 
obdobju od uveljavitve tega zakona do 31. decembra 2007 minimalna 
starost za pridobitev pravice do starostne pokojnine za ženske: 

tstaroštrišpmeja 

letoM#, starost (leta) starost 
(meseci) 

r5WlW',."t 
2000» 60 4 

60 8 
3002« 61 0 

.200* 61 4 

mm* 61 8 
'2005-P 62 0 
2006# > 62 4 
2007f; ' 62 8 

Obrazložitev: 

Amandma je pripravljen na podlagi dogovora s socialnimi partnerji. 
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AMANDMA K 381. ČLENU: 

Besedilo člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 

"381. člen 
(Znižanje starosti zaradi otrok) 

Ne glede na določbo 36. člena tega zakona se zavarovanki oziroma 
zavarovancu v prehodnem obdobju znižuje starostna meja iz 35. člena tega 
zakona, za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, ki ima državljanstvo 
Republike Slovenije, za katerega je skrbel(a) in ga vzgajal(a) pet let, na sledeči 
način: 

leto znižanje starostne meje v mesecih 

trne otrocl£|^ dodatek zaicetrtega, ir 
naslednje otroke 

2000 0,5 1,25 2,25 1,25 
2001 1 2,5 4,5 2,5 
2002 1,5 3,75 6,75 3,75 
2003 2 5 9 5 
2004 2,5 6,25 11,25 6,25 
2005 3 7,5 13,5 7,5 
2006 3,5 8,75 15,75 8,75 
2007 4 10 18 10 
2008 4,5 11,25 20,25 11,25 
2009 5 12,5 22,5 12,5 
2010 5,5 13,75 24,75 13,75 
2011 6 15 27 15 
2012 6,5 16,25 29,25 16,25 
2013 7 17,5 31,5 17,5 
2014 7,5 18,75 33,75 18,75 

Obrazložitev: 
Amandma je potreben zato, da bi nadomestili manjše prihranke na račun manjšega 
povišanja pogojev za upokojitev in zaradi ugodnejše odmere pokojnine glede na 
pokojninsko ali delovno dobo, kot je bilo predvideno v predlogu zakona za prvo 
obravnavo in zaradi uvedbe vdovskih pokojnin. 

AMANDMA K 382. ČLENU: 
Besedilo člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 

»382. čleri 
( Znižanje starostne meje zaradi zavarovanja pred 18. letom starosti) 

Ne glede na določbo 36.a člena tega zakona se zavarovankam iz prvega 
odstavka 35. člena tega zakona, ki so se vključile v obvezno zavarovanje pred 
dopolnjenim 18. letom starosti, znižuje starostna meja v prehodnem obdobju 
za vsako leto zavarovanja pred dopolnitvijo 18. leta starosti, na sledeči način: 
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znižanje starostne meje v mesecih 

M
 

O
. 

O
 

i
| 0 

0 

2002$Č$&W< 1 

'2'00'3jB8®SBSv 2 

2Q£MK®t 3 
4 
5 
6 

•206'8®#gi^ 7 
2009?J$^-V-: 8 

9 
10 

20,12^Mv!? 11 
2013 -r;: 12 

Obrazložitev: 

Amandma je skladen z dogovorom socialnih partnerjev. 

AMANDMA K 383. ČLENU: 
V prvem odstavku se besedilo »36. člena« nadomesti z besedilom »36. in 36. a 
člena«. 

Obrazložitev: 
Če bo sprejet amandma k 36. členu, je potrebno 383. člen dopolniti. 

AMANDMA K 386. ČLENU: 

Doda se novi 386. a člen, ki se glasi: 

»386. a člen 
(Postopno uveljavljanje obdobij dodane dobe) 

Obdobja dodane dobe se uveljavlialo postopno in sicer tako, da se 
zavarovancem, ki uveljavijo pravico do starostne pokojnine v prehodnem 
obdobju, za posamezno leto obdobja, ki se po tega zakona šteje v dodano 
dobo, upošteva pri ugotavljanju pokojninske dobe po 35. členu tega zakona, 
naslednje število mesecev: 
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Obrazložitev: 

Skladno s postopnim uvajanjem drugih zaostritev in olajšav, se tudi za štetje 
dodane dobe uvaja postopen prehod. 

AMANDMA K 387 . ČLENU: 

Besedilo drugega in tretjega odstavka se nadomesti z novim drugim 
odstavkom tako da se glasi: 

»Zavarovancu, ki se upokoji v letu uveljavitve tega zakona, se pokojninsko 
osnovo določi na podlagi plač oziroma zavarovalnih osnov iz najugodnejših 
zaporednih desetih let zavarovanja pred uveljavitvijo tega zakona. V začetku 
vsakega naslednjega koledarskega leta se obračunsko obdobje podaljša za 
eno leto, vse dokler ne doseže 18 zaporednih let zavarovanja iz obdobja od 
1.1.1970 do zadnjega koledarskega leta pred letom, v katerem zavarovanec 
uveljavlja pravico do pokojnine, ki so za zavarovanca najbolj ugodna.« 

OBRAZLOŽITEV: 

Amandma je skladen z dogovorom socialnih partnerjev. 

AMANDMA K 390. ČLENU , 

390. člen se nadomesti z naslednjim besedilom, tako da se glasi: 

»390. člen 
(Odmera pokojnine v prehodnem obdobju) 
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1) Zavarovancu, ki je del pokojninske dobe dopolnil do 31. decembra 1999, se 
pokojnina odmeri ob upoštevanju odstotkov za odmero pokojnine po 
predpisih, veljavnih do uveljavitve tega zakona in odstotkov za odmero 
pokojnine, določenih s tem zakonom. 

2) Odstotek za odmero pokojnine po prejšnjem odstavku se določi tako, da se 
odstotku za odmero pokojnine po prejšnjih predpisih, ki gre zavarovancu 
glede na pokojninsko dobo, dopolnjeno do uveljavitve tega zakona, prišteje 
1,5% za eno leto pokojninske dobe oziroma delovne dobe, oziroma 0,75% za 
vsaj šest mesecev pokojninske sli delovne dobe. 

3) Pokojninska doba, dopolnjena po prejšnjih predpisih, ki je po teh predpisih 
ni mogoče vrednotiti, ker je krajša od šestih mesecev, se prišteje k 
pokojninski dobi, dopolnjeni po uveljavitvi tega zakona.« 

Za 390. členom se doda novi 390. a člen, ki se glasi: 

»390. a člen 
( Odmera pokojnine zavarovancu s polno delovno dobo v prehodnem obdobju) 

Zavarovancu, ki je kljub dopolnitvi polne delovne dobe 40 let (moški) oziroma 
38 let (ženska) še naprej ostal v zavarovanju, se v prehodnem obdobju pri 
odmeri starostne pokojnine, uveljavljene pred dopolnitvijo starosti 63 let 
(moški) oziroma 61 let (ženska), vrednoti na način, določen v 48. a členu tega 
zakona le daljša delovna doba, dopolnjena v zavarovanju po uveljavitvi tega 
zakona.« 

Obrazložitev: 
Amandma je nujen zato, da bi lahko brez motenj prešli v novi sistem odmere 
pokojnin. 

AMANDMA K 391. ČLENU: 

Za 391. členom se doda nov 391. a člen, ki se glasi: 

»391 .a člen 

(Odmera invalidske pokojnine v primeru poškodbe pri delu ali poklicne bolezni 
v prehodnem obdobju) 

Ne glede na določbo 70. člena tega zakona, se v prehodnem obdobju 
invalidska pokojnina v primeru invalidnosti, nastale zaradi poškodbe pri delu 
ali poklicne bolezni odmeri v višini, v kateri se odmeri starostna pokojnina 
moškemu za 40 let pokojninske dobe, brez zmanjšanja, v posameznem 
koledarskem letu.« 

Obrazložitev: 

Amandma je nujen, da bi uredili odmero invalidske pokojnine v primeru poškodbe pri 
delu ali poklicne bolezni v prehodnem obdobju. 
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AMANDMA K 393. ČLENU: 

Za 393. členom se doda nov 393.a člen, ki se glasi: 

»393.a člen 
(Zniževanje polne starosti v prehodnem obdobju) 

Ne glede na določbo 49. člena tega zakona, se zavarovancem v prehodnem 
obdobju znižuje starostna meja iz 392. in 393. člena, na način, ki je določen v 
381. in 382. členu.« 

AMANDMA K 395. ČLENU: 

Besedilo drugega odstavka se nadomesti z naslednjim besedilom, tako da se 
glasi: 
"Pri ponovni odmeri pokojnine se ne upošteva povečanje starostne pokojnine 
po 50. členu tega zakona". 

AMANDMA K 403. ČLENU: 

Besedilo člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 

»Starši umrlega zavarovanci oziroma uživalca pravic, ki so do uveljavitve tega 
zakona pridobili pravico do družinske pokojnine zaradi popolne nezmožnosti 
za delo po prejšnjih predpisih, trajno obdržijo pokojnino, ne glede na določbe 
drugega odstavka 114. člena tega zakona, če med trajanjem pravice do 
družinske pokojnine dopolnita naslednjo starostno mejo: 

LetoM»i§ Dopolnjena starost staršev ^ 
■ Mati Oče 

leta meseci leta meseci 
2000» 50 6 55 6 
2001«" 51 0 56 0 
20021$?;£ 51 6 56 6 
2003« 52 0 57 0 

2004» 52 6 57 6 

2005». 53 0 
200BK 53 6 

2007*1? 54 0 
2008"* 54 6 

2009® 55 0 
2010 ^ 55 6 

201T:«$&' 56 0 
2012 56 6 
2013. ;> 57 0 
2014 57 6 

22. junij 1999 217 poročevalec, št. 48 



Za 403. členom se doda nov 403. a člen, ki se glasi: 

»403. a člen 
(Pravica do družinske pokojnine staršev, ki jih je umrli zavarovanec do svoje 

smrti preživljal) 

Ne glede na starost, določeno v 114. členu tega zakona, znaša starost, pri 
kateri pridobijo starši, ki jih je zavarovanec oziroma uživalec pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja do svoje smrti preživljal, pravico do 
družinske pokojnine, v posameznem koledarskem letu: 

Leto Starost staršev za pridobitev pravice do 
družinske pokojnine 

msm Mati Oče 
'--smo* leta meseca leta meseci 
2doom 50 6 55 6 

imam 51 0 56 0 
2002*88 51 6 56 6 
2003^1 52 0 57 0 
2004M 52 6 57 6 
2005$& 53 0 
200632» 53 6 
20 ozm 54 0 
2008 M 54 6 

2DW 55 0 
2oio:n 55 6 
20fi1\$® 56 0 
20.1218 56 6 
2013 57 0 
2014 57 6 

AMANDMA K 404. ČLENU: 

' Za 404. členom se doda nov 404.a člen, ki se glasi: 

"404. a člen 
(Razlogi za prenehanje pravice do družinske pokojnine uveljavljene po 

prejšnjih predpisih) 

Določba prvega oziroma drugega odstavka 167. člena tega zakona se uporablja 
tudi za vdovo oziroma vdovca, ki mu je bila pravica do družinske pokojnine 
priznana po predpisih, veljavnih do uveljavitve tega zakona". 

AMANDMA K 407. ČLENU 

1. Za 407. členom se dodajo novi 407. a do 407.1 člen, ki se glasijo: 
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»407.a člen 
(Prenehanje Sklada dodatnega pokojninskega zavarovanja ) 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha Sklad dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, ustanovljen na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 56/92, 13/93, 43/93, 76/93, 5/94,6794, 7/96, 
1/97, 29/97, 7/98 in 54/98). 

407. b člen 
(Prenos premoženja na Kapitalski sklad) 

1) Z dnem prenehanja Sklada dodatnega pokojninskega zavarovanja se 
prenese na Kapitalski sklad celotno premoženje Sklada dodatnega 
pokojninskega zavarovanja. 

2) Ne glede na določbo prve alinee prvega odstavka 511. člena Zakona o 
gospodarskih družbah se Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
kot edinemu ustanovitelju, ne zagotovijo delnice Kapitalskega sklada. 

407. c člen 
(Prenos pravic in obveznosti na Kapitalski sklad) 

1) Z dnem prenehanja Sklada dodatnega pokojninskega zavarovanja se 
prenesejo na Kapitalski sklad vse pravice in obveznosti Sklada dodatnega 
pokojninskega zavarovanja. 

2) Kapitalski sklad mora najkasneje v roku 90 dni od uveljavitve tega zakona 
opraviti prenos zavarovalnega portfelja Sklada dodatnega pokojninskega 
zavarovanja na zavarovalnico, s sedežem v Republiki Sloveniji. 

3) Za prenos portfelja iz prejšnjega odstavka se uporablja določba zakona o 
zavarovalnicah o prenosu zavarovalnih pogodb. 

407. č člen 
(Prehod delavcev Sklada dodatnega pokojninskega zavarovanja) 

1) Delavci, ki so v delovnem razmerju pri Skladu dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, postanejo z dnem prenehanja Sklada dodatnega 
pokojninskega zavarovanja delavci Kapitalski sklad. 

2) Oseba, ki je do uveljavitve tega zakona opravljala funkcijo direktorja Sklada 
dodatnega pokojninskega zavarovanja, nadaljuje delo kot član uprave 
Kapitalskega sklada do izteka mandata, za katerega je bila imenovana. 

3) Kapitalski sklad mora v roku 60 dni po uveljavitvi tega zakona uskladiti 
statut in splošne akte, ki urejajo organizacijo in sistematizacijo delovnih 
mest z določbami tega zakona.« 

Obrazložitev: 
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Ker se opravljanje obveznega dodatnega zavarovanja prenaša na Kapitalski sklad se 
z določbami 406. a do 406. č člena ureja prenehanje Sklada dodatnega 
pokojninskega zavarovanja po sili zakona. Premoženje, pravice in obveznosti ter 
delavci Sklada dodatnega pokojninskega zavarovanja se z dnem uveljavitve tega 
zakona, s katerim tudi preneha obstajati Sklad dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, prenesejo na Kapitalski sklad. S tem se bo racionaliziralo delovanje 
navedenih dveh skladov zlasti v luči nove dejavnosti Kapitalskega sklada kot 
upravljavca Prvega pokojninskega sklada,. 

»407. d člen 
(Pojem pooblaščenega aktuarja v prehodnem obdobju) 

Do uveljavitve zakona, ki ureja zavarovalništvo, se za pooblaščenega aktuarja 
iz petega odstavka 282. člena in drugega odstavka 320. člena tega zakona šteje 
oseba, ki je pridobila ta naziv v skladu z določbami zakona o zavarovalnicah 
(Uradni list RS, št. 64/94 - v nadaljnjem besedilu: ZZAV). 

407. e člen 
(Izvajalci pokojninskega načrta v prehodnem obdobju) 

Do uveljavitve zakona, ki ureja zavarovalništvo, je izvajalec pokojninskega 
načrta iz tretjega odstavka 291. člena tega zakona zavarovalnica, ki izpolnjuje 
pogoje za opravljanje poslov življenjskega zavarovanja po določbah ZZAV. 

407.fčlen 
(Oblikovanje in upravljanje vzajemnega pokojninskega sklada v prehodnem 

obdobju) 

1) Do uveljavitve zakona, ki ureja zavarovalništvo, je upravljalec iz prve alinee 
prvega odstavka 300. člena tega zakona zavarovalnica, ki izpolnjuje pogoje 
za opravljanje poslov življenjskega zavarovanja po določbah ZZAV. 

2) Za naložbe vzajemnega pokojninskega sklada se do uveljavitve zakona, ki 
ureja zavarovalništvo uporabljajo določbe zakona o zavarovalnicah o 
nalaganju matematičnih rezervacij. 

407.g člen 
(Osnovni kapital pokojninske družbe v prehodnem obdobju) 

Do uveljavitve zakona, ki ureja zavarovalništvo, osnovni kapital pokojninske 
družbe ne sme biti nižji od 320.00.000,00 tolarjev. 

407.h člen 

poročevalec, št. 48 220 22. junij 1999 



(Poslovanje pokojninske družbe v prehodnem obdobju) 

Do uveljavitve zakona, ki ureja zavarovalništvo, se za pokojninsko družbo 
uporabljajo določbe ZZAV o oblikovanju matematičnih rezervacij, rezervacij v 
korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, izračun 
solventne meje ter nalaganju matematičnih rezervacij. 

407.i člen 
(Pristojnost za izdajo dovoljenj v prehodnem obdobju) 

Do uveljavitve zakona, ki ureja zavarovalništvo, je za izdajo in odvzem: 

dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža pokojninske družbe, 
dovoljenja za opravljanje dejavnosti prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja pokojninski družbi, 
dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave pokojninske ter 
izdajo odločbe o ugotovitvi stečajnega postopka, 

pristojen Urad Republike Slovenije za zavarovalni nadzor. 

407. j člen 
(Nadzor nad poslovanjem pokojninske družbe v prehodnem obdobju) 

Do uveljavitve zakona, ki ureja zavarovalništvo, je za izvajanje nadzora nad 
pokojninsko družbo pristojen Urad Republike Slovenije za zavarovalni nadzor.« 

Obrazložitev: 
S predloženim amandmajem se ureja uporaba tistih določb zakona, ki napotujejo na 
določbe zakona o zavarovalništvu, v obdobju do uveljavitve tega zakona. 

»407. k člen 
(Uporaba določb tega zakona za Prvi pokojninski sklad) 

1) Določbe tega zakona o vzajemnem pokojninskem skladu se uporabljajo tudi 
za Prvi pokQjninski sklad, ustanovljen v skladu z zakonom, ki ureja Prvi 
pokojninski sklad, če ni z zakonom o Prvem pokojninskem skladu ter s tem 
zakonom drugače določeno. 

2) Za obveznosti Kapitalskega sklada se uporabljajo določbe tega zakona o 
obveznostih upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada. 

3) Imetniki polic dodatnega pokojninskega zavarovanja Prvega pokojninskega 
sklada lahko vplačujejo dodatna denarna vplačila kot premijo. 

4) Za plačilo premije iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe prvega 
odstavka 284., prvega odstavka 285., prvega, drugega in tretjega odstavka 
286. in 303. a in 303. b člena tega zakona. 

5) Za ugotavljanje rezultata upravljanja s sredstvi Prvega pokojninskega 
sklada se uporablja določba 305. člena tega zakona.« 
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Obrazložitev: 

S tem amandmajem se ureja uporaba določb tega zakona za Prvi pokojninski sklad, 
ki je ustanovljen s posebnim zakonom, glede obveznosti Kapitalskega sklada ter 
naknadnih denarnih vplačil imetnikov polic Prvega pokojninskega sklada. 

»407.1 člen 
(Uskladitev zavarovalnih produktov pokojninskega zavarovanja z določbami 

tega zakona) 

1) Zavarovalnice, ki so do uveljavitve tega zakona na podlagi dovoljenja 
nadzornega organa izvajale prostovoljno pokojninsko zavarovanje, lahko 
nadaljujejo z izvajanjem tega zavarovanja po določbah tega zakona, če v 
roku enega leta od uveljavitve tega zakona uskladijo obstoječe programe 
pokojninskega zavarovanja z določbami tega zakona. 

2) Prestop in prenos sredstev posameznega zavarovanca na njegovem računu 
iz programa pokojninskega zavarovanja pred uveljavitvijo tega zakona k 
pokojninskemu načrtu po določbah tega zakona je možen le s soglasjem 
zavarovanca.« 

Obrazložitev: 

S tem amandmajem je dana možnost zavarovalnicam, da obstoječe programe 
prostovoljnega pokojninskega zavarovanja uskladijo z določbami tega zakona, ter 
omogočijo sedanjim zavarovancem, da pristopijo k tako usklajenim pokojninskim 
načrtom in nadaljujejo prostovoljno pokojninsko zavarovanje po določbah tega 
zakona. 

AMANDMA K 411. ČLENU: 

Besedilo člena se preoblikuje tako, da se glasi: 
» 

»Zaradi nadzora nad plačilom prispevkov vzpostavi zavod na podlagi podatkov 
Davčne Uprave Republike Slovenije in v sodelovanju z njo, evidenco o 
vplačanih prispevkih, ki so bili obračunani po tem zakonu, najpozneje v treh 
letih po uveljavitvi tega zakona«. 

Obrazložitev: 
Zaradi obsega potrebnega dela se rok za vzpostavitev evidenc odloži za tri leta. 

AMANDMA K 412. ČLENU: 
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Doda se nov 412.a člen, ki se glasi: 

»412. a člen 
( Odložitev pričetka uporabe določb o varstvenem dodatku) 

Določbe tretjega in četrtega odstavka 128. člena in tretjega, četrtega in petega 
odstavka 161. člena se pričnejo uporabljati s 1.1. 2001. 

Preverjanje upravičenosti do varstvenega dodatka po tretjem odstavku 161. 
člena se prvič izvede v letu 2001.« 

Obrazložitev: 
Pričetek uporabe določb o upoštevanju premoženja pri ugotavljanju upravičenosti do 
varstvenega dodatka je vezan na uveljavitev izvršilnih predpisov. 

AMANDMA K 413. ČLENU: 

Doda se nov 413. a člen, ki se glasi: 
»413.a člen 

(Konstituiranje skupščine in Upravnega odbora zavoda) 

1) Skupščina in Upravni odbor zavoda se konstituirata v skladu z določbami 251. 
in 252. člena v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

2) Skupščina in Upravni odbor zavoda, ki delujeta ob uveljavitvi zakona, 
opravljata dela še naprej v isti sestavi do konstituiranja novih organov iz 
prejšnjega odstavka tega člena.« 

3! 

AMANDMA K 416. ČLENU: 
Naslov 416. člena, se spremeni tako, da se glasi: 
»Prenehanje veljavnosti in uporabe drugih predpisov«. 

Doda se drugi odstavek, ki se glasi: 
»Z dnem uveljavitve tega zakona, se določbe Zakona o prispevkih za socialno 
varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 34/96 in 3/98), prenehajo uporabljati 
v delu, ki je s tem zakonom drugače urejen«. 

Obrazložitev: 
Razveljavitvena določba je potrebna zaradi jasnosti in v izogib težavam, ki bi lahko 
nastale glede na to, da del materije, ki se nanaša na prispevke obravnavata dva 
zakona. 
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