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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 

J 
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Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 

pošilja na podlagi 237. člena zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju letno poročilo o poslovanju Zavoda 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 
2000. 

Janez PRIJATELJ, l.r. 
v.d. generalnega direktorja 
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I. UVOD 

Poslovanje Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije je v letu 2000 potekalo v povsem specifičnih razmerah, 
saj se je z uveljavitvijo novega zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju s 1. januarjem 2000, v Slovenji pričela 
tudi v praksi izvajati korenita globalna reforma sistema 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, sprejeta v decembru 
leta 1999. 

Novi sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja dodobra 
spreminja vsebino in obseg tega zavarovanja, saj v Sloveniji uvaja 
novi tristebrni sistem zavarovanja, ki ga tvorijo spremenjeni sistem 
obveznega zavarovanja ter novo uvedena dodatna zavarovanja, 
to je obvezno dodatno zavarovanje ter prostovoljna dodatna 
zavarovanja. V sistemu obveznega zavarovanja določa novi 
zakon drugačne pogoje starosti in pokojninske dobe za uveljavitev 
pravice do pokojnine, podaljšuje obdobje, iz katerega se 
upoštevajo plače za oblikovanje pokojninske osnove, določa 
drugačne odstotke za odmero pokojnine, uvaja, spreminja ali 
ukinja nekatere pravice, določa zapleten sistem prehodnih določb 
in različna krajša ali daljša prehodna obdobja ter ohranja in uvaja 
številne izjeme od splošnih pravil. Pomembne spremembe so tudi 
na področju invalidskega zavarovanja, v sistemu financiranja, pri 
sistemu valorizacije in uživanju pravic ter na številnih drugih 
področjih. 

Vse navedene novosti in spremembe pomembno vplivajo tudi na 
večjo zahtevnost dela pri uveljavljanju in varstvu pravic ter na 
vsebino in način celotnega izvajanja novega zavarovanja. Pravilno 
in nemoteno izvajanje novega sistema tako terja številne nove 
zahtevnejše in časovno daljše postopke in zahteva več in bolj 
zamotane pravne pomoči, svetovanja ter pogovorov z 
zavarovanci in upokojenci. Še dodatno pa je delo Zavodu v letu 
2000 oteževala že vnaprej napovedana in tudi uresničena 
likvidnostna in finančna problematika, zapletali pa so se tudi 
postopki za pridobitev soglasij Vlade Republike Slovenije na statut 
Zavoda, na njegov finančni načrt in na imenovanje generalnega 
direktorja, kar je postopke uveljavitve teh aktov in konstituiranje 
nove skupščine in drugih organov Zavoda, preložilo v leto 2001. 

Leto 2000 je bilo torej tako za sistem pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja kot tudi za njegovo izvajanje prelomno, še posebej 
pa zato, ker novi zakon, zaradi želje zakonodajalca, da se težko 
pričakovani učinki reforme čimprej uveljavijo v praksi, razen na 
nekaterih področjih, ni določil nobenega, sicer nujno potrebnega, 
prehodnega obdobja, ki bi omogočal, da se Zavod strokovno, 
kadrovsko in tehnično pripravi na izvajanje zakonskih določil. 

Ne glede na objektivno otežene pogoje poslovanja in ne glede na 
takojšnjo uveljavitev novega zakona v praksi, je Zavod tudi v letu 
2000 uspešno opravljal z zakonom določeno funkcijo nosilca in 
izvajalca sistema obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v Republiki Sloveniji. 

Zavod je v letu 2000 nemoteno izvajal svojo dejavnost, redno ter 
v zakonsko določenih zneskih izplačeval pokojnine in druge 
dajatve ter pravočasno poravnaval vse svoje druge obveznosti. 
Zaradi predhodnih pravočasnih priprav in resnega dela že v času 
zakonodajnih postopkov in po uveljavitvi zakona, je Zavod, kljub 
notranjim težavam in problemom, omogočil za zavarovance in 
upokojence skoraj neopazen prehod iz prejšnjega v novi 
pokojninski sistem. 

Vendar pa je bilo nemoteno izvajanje zavarovanja v preteklem 
letu povezano tudi z mnogimi objektivno pogojenimi težavami, ki 
so bile posledica makroekonomske politike države ter 
gospodarskih, finančnih in drugih splošnih razmer, ki jih je Zavod, 
v skladu z objektivnimi možnostmi, pri svojem poslovanju relativno 

uspešno razreševal. Kljub temu je Zavod poslovno leto 2000 
zaključil z že vnaprej napovedanim primanjkljajem v višini 14,3 
mlrd SIT, na katerega višino pa je vplival tudi novi zakon o 
računovodstvu. Tako Zavod, skupaj s primanjkljajem iz leta 1999 
v višini 13,2 mlrd SIT, po knjigovodskih vknjižbah novega zakona 
o računovodstvu, konec leta 2000 izkazuje primanjkljaj v breme 
splošnega sklada v višini 23,1 mrld SIT. Ta primanjkljaj v breme 
splošnega sklada bo Zavod izravnal šele s presežkom tekočih 
prihodkov nad odhodki v letih od 2001 do 2004, v višini 23,1 mlrd 
SIT, s katerim bo vrnil v letu 2000 najeta posojila in poravnal 
obveznosti, ki bremenijo splošni sklad. 

Za izpolnitev zakonskih obveznosti do prejemnikov pokojnin in 
drugih dajatev se je moral torej Zavod konec leta 2000, ne glede 
na zakonske obveznosti države iz 233. in 234. člena zakona, 
zadolžiti pri poslovnih bankah. Pravne podlage za zadolžitev so 
bile sprejete z zakonom o spremembi in dopolnitvi zakona o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000, sklepom 
Vlade Republike Slovenije iz meseca novembra ter soglasjem 
Ministrstva za finance iz meseca oktobra leta 2000. 

S pomočjo najetih posojil je Zavod posloval navzven povsem 
nemoteno, tako da upravičenci do pokojnin ter drugih prejemkov, 
likvidnostnih in drugih finančnih težav niso nikoli neposredno 
občutili. Izplačila pokojnin so bila redna in v skladu z veljavnim 
zakonom. Valorizaciji v mesecu januarju in mesecu juliju 2000 sta 
bili pravočasni, izplačan pa je bil tudi dodatek za rekreacijo. 

Zavod je tako lani izplačeval in usklajeval pokojnine povprečno 
482.240 upokojencem, nakazoval 22.662 dodatkov za pomoč in 
postrežbo, 49.769 invalidnin, 46.418 varstvenih dodatkov in 
39.367 nadomestil plač delovnim invalidom. Zavod je v letu 2000 
opravil 6.374.082 posamičnih nakazil in na ta način upravičencem 
izplačal skupno preko 7.213.000 pokojnin in drugih denarnih 
dajatev. Zavod je še vedno relativno ažurno in kvalitetno vodil 
upokojitvene postopke ter zavarovancem in upokojencem nudil 
kvalitetno pravno in drugo strokovno pomoč pri uveljavljanju ter 
varstvu pravic.V ta namen je v začetku leta organiziral posebne 
informativne pisarne in dežurne telefone, preko katerih je bilo 
mogoče izvedeti bistvene novosti in se informativno, preko 
posebnega računalniškega programa, tudi seznaniti z dnem 
možne upokojitve po novih pogojih. Okvirni izračun pogojev je 
Zavod zavarovancem omogočil tudi preko interneta na svoji spletni 
strani. 

Ker je zakon med drugim na novo uredil pristojnosti skupščine 
Zavoda in strukturo sestave organov upravljanja Zavoda, je 
skupščina Zavoda v začetku leta pospešeno, ob upoštevanju 
zahtev novega zakona, sprejela nov statut Zavoda, z namenom 
konstituiranja novih organov upravljanja Zavoda v zakonsko 
predvidenem roku, to je do konca junija 2000. 

Ker pa je Vlada Republike Slovenije dala soglasje na statut šele v 
mesecu avgustu, žal tega ni bilo mogoče udejaniti, tako da 
skupščina in upravni odbor Zavoda v sedanji sestavi še vedno 
opravljata delo, saj zaradi potrebne izvedbe volilnih postopkov 
še ni prišlo do konstituiranja organov upravljanja v novi sestavi. 

Zavod je v minulem letu, poleg statuta, oblikoval in sprejel tudi 
ostale splošne akte, za katere je pooblaščen z novim zakonom, 
kot npr. pravilnik o organizaciji in delovanju invalidskih komisij ter 
drugih izvedenskih organov Zavoda, sklep o kriterijih za odpis, 
delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in druge. 

Za leto 2000 je Zavod pripravil vsebinsko in oblikovno nekoliko 
drugačno poročilo o poslovanju kot v minulih letih. S tem je zadostil 
zakonskim zahtevam zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, o finančnem poslovanju in o računovodstvu, ki 
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predpisujejo, da mora Zavod imeti «Letno poročilo« ter predpisujejo 
tudi njegove strukturo in zahtevane podatke. 

Celovit in podroben pregled poslovanja Zavoda po posameznih 
dejavnostih v letu 2000 prikazuje nadaljevanje poslovnega poročila. 
To pa, poleg zakonsko določenih podatkov, bilanc in poročil, podaja 
tudi statistične kazalce z dolgoletnimi gibanji ter primerjave, opisuje 
in analizira opravljeno delo ter navaja najpomembnejšo 
problematiko, s katero se je srečeval Zavod, prikazuje pa tudi 
vse druge pomembne dejavnike, ki so vplivali na izvajanje 
pokojninskega in invalidskega zavarovanje v Republiki Sloveniji 
v letu 2000. 

II. STATISTIČNI PODATKI O 

UPOKOJENCIH, UPRAVIČENCIH 
DO DRUGIH DENARNIH 
PREJEMKOV IN ZAVAROVANCIH 

Statistični podatki o upokojencih in upravičencih do 
drugih denarnih prejemkov 

Temeljne pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 
letu 2000 je Zavod izvajal na podlagi novega Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, sprejetem v Državnem 
zboru meseca decembra 1999 z veljavnostjo od 1.1.2000 dalje. Z 
obveznim zavarovanjem se zagotavljajo: pravica do pokojnine 
(starostne, invalidske, vdovske, družinske in delne), 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, itd.), dodatne pravice 
(pravica do dodatka za pomoč in postrežbo, pravica do invalidnine, 
varstveni dodatek k pokojnini) in druge pravice (odpravnina, 
oskrbnina, pravica do dodatka za rekreacijo). Z novim zakonom 
se ureja tudi pravica do državne pokojnine. Poleg pravic iz 
obveznega zavarovanja se zavarovancem, ki se vključijo v 
dodatno pokojninsko zavarovanje, zagotavljajo tudi pravice iz 
dodatnega pokojninskega zavarovanja. Vse naštete pravice so 
opredeljene v 4. členu novega zakona. 

Prejemniki pokojnin 

V letu 2000 je bilo v Sloveniji povprečno skupno 482.240 
upokojencev. Od tega je bilo 284.776 starostnih, 98.503 invalidskih 
in 88.504 družinskih. Skupno število prejemnikov vključuje tudi 
vojaške upokojence in prejemnike akontacij pokojnin, ki so sicer 
obveznost držav, nastalih na območju nekdanje SFRJ, 
prejemnike vdovskih In državnih pokojnin ter prejemnike pokojnin 
po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov. 

V letu 2000 se je število vseh prejemnikov pokojnin v primerjavi z 
letom 1999 povečalo za 1,2%. Porast je nekoliko višji kot je bil v 
letu 1999, ko je znašal 0,9%. 

število starostnih upokojencev, se je v primerjavi z letom 1999 
povečalo za 2,0%, kar je tudi višja stopnja rasti, kot je bila dosežena 
leta 1999, ko je znašala 1,7%. 

Število invalidskih upokojencev se je v letu 2000 v primerjavi z 
letom 1999 povečalo za 0,4%, medtem ko je v letu 1999 celo 
nekoliko nazadovalo in to za 0,1%. 

V letu 2000 se je število prejemnikov družinskih pokojnin v 
primerjavi s predhodnim letom povečalo za 0,4%, kar pomeni kar 
za tretjino nižjo rast kot leto prej, ko je ta znašala 1,2%. 

Podatki o rasti upokojencev za daljše časovno obdobje kažejo, 
da je bila do leta 1992 rast števila starostnih upokojencev 
nadpovprečno visoka in je znašala preko 10%. 

Po izvedeni mali pokojninski reformi, to je po letu 1992 so se prej 
visoki trendi rasti upokojevanja umirili oz. zmanjšali. Razlogi zato 
so bili predvsem zaostreni zakonski pogoji (npr. višja starost, 
odprava splošne možnosti predčasnega upokojevanja), 
povečanje cen za dokup let in dejstvo, da je generacija "tik pred 
upokojitvijo" izkoristila možnosti predčasne upokojitve oziroma 
dokupa let pred dokončno uveljavitvijo novega zakona, torej še v 
letih 1991 in 1992. 

Zelo nizka rast starostnega upokojevanja je bila v letu 1994 v 
primerjavi s predhodnim letom samo 0,5%, v vseh naslednjih 
letih, pa je bila stopnja rasti, spet nekoliko višja in je v letih 1996 - 
1999 enotna, to je 1,7%. V letu 2000 je stopnja rasti zopet nekoliko 
poskočila, na 2,0%. Razlog za ta velik skok je v dejstvu, da je 
novi zakon pogoje upokojevanja sicer zaostril,vendar so se v 
letu 2000 upokojevali tisti, ki so še lahko izkoristili pogoje prejšnjega 
zakona, oziroma so še pridobili pogoje ugodnejšega prehodnega 
obdobja novega zakona. 

Na dinamiko rasti števila invalidskih upokojencev vpliva velikost 
in dinamika gibanja populacije zaposlenih delavcev, stopnja 
organiziranosti in razvitosti zdravstva, varstva pri delu v najširšem 
smislu in vrste ter število bolezni in poškodb. Vzroki nastanka 
invalidnosti so predvsem bolezni in poškodbe izven dela, poškodbe 
pri delu in poklicne bolezni, pa imajo manjši vpliv na upokojevanje. 
Gibanja stopnje rasti invalidskega upokojevanja so bila do leta 
1995 višja od 1,0%, v naslednjih štirih letih nižja od 1,0% in v letu 
1999 je bila stopnja rasti celo negativna. 

Pri gibanjih družinskih pokojnin v letu 2000 beležimo nekoliko 
nižjo rast, kot je bila sicer značilna za zadnja leta. To dejstvo je 
deloma posledica preimenovanja dosedanje družinske pokojnine, 
do katere je upravičen preživeli partner, v vdovsko pokojnino. 
Prejemniki teh pokojnin so zato prikazani ločeno. V letu 2000 je 
bilo v povprečju 663 prejemnikov vdovske pokojnine. Če bi te 
pokojnine prišteli k družinskim pokojninam, bi bila rast le-teh 1,1%. 

Kot nova pravica je bila v letu 2000 uveljavljena državna pokojnina. 
Tudi za državne pokojnine velja, da beležimo prve primere šele v 
mesecu marcu 2000. 

Kmetje so bili šele v letu 1984 vključeni v enoten sistem 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Po zakonu o 
starostnem zavarovanju kmetov, ki je veljal do takrat, so se v 
Zavodu v letu 2000 še zagotavljale pokojnine za 9.744 kmetov. 
Število prejemnikov teh pokojnin je naraščalo do leta 1981, ko jih 
je bilo 41.233, v naslednjih letih pa je, zaradi ukinitve tega sistema, 
začelo upadati. V letu 2000 se je število prejemnikov glede na 
predhodno leto spet znižalo za nadaljnjih 11,9%. 
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Gibanje povprečnega števila prejemnikov pokojnin od leta 1990 dalje 

leto starostne invalidske družinske vdovske državne skupaj kmečke- 
SZK 

SKUPAJ 

1990 197.259 82.289 76.726 356.274 27.820 384.094 
1991 227.524 87.194 78.482 393.200 25.727 418.927 
1992 252.393 92.378 80.531 425.302 23.526 448.828 
1993 259.525 94.739 81.764 436.028 21.517 457.545 
1994 260.751 95.698 82.120 438.569 19.516 458.085 
1995 262.587 96.883 83.121 442.591 17.671 460.262 
1996 265.341 97.649 84.527 447.517 15.805 463.322 
1997 269.958 98.146 85.970 454.074 14.142 468.216 
1998 274.477 98.251 87.133 459.861 12.533 472.394 
1999 279.114 98.105 88.171 465.390 11.059 476.449 
2000 284.776 98.503 88.504 663 50 472.496 9.744 482.240 

Povprečne stopnje rasti števila prejemnikov pokojnin 

obdobje starostne invalidske družinske vdovske državne skupaj kmečke-SZK SKUPAJ 
1990-1991 15,3% 6,0% 2,3% 10,4% - 7,5% 9,1% 
1991 -1992 10,9% 5,9% 2,6% 8,2% - 8,6% 7,1% 
1992 -1993 2,8% 2,6% 1,5% 2,5% - 8,5% 1,9% 
1993-1994 0,5% 1,0% 0,4% 0,6% - 9,3% 0,1% 
1994-1995 0,7% 1,2% 1,2% 

1,6% 
0,9% - 9,5% 0,5% 

|l991 -1995 | 5,9% :i,3% M% 1 . -87% 1 1 W. J 
1995-1996 1,0% 0,8% 1,7% 1,1% - 10,6% 0.7% 
1996-1997 1,7% 0,5% 1,7% 1,5% -10,5% 1,1% 
1997-1998 1,7% 0,1% 1,4% 1,3% -11,4% 0,9% 
1998- 1999 1,7% -0,1% 1,2% 1,2% -11,8% 0,9% 
1999-2000 2,0% 0,4% 0,4% 1,5% -11,9% 1,2% 
1996-2000 1,6% 0,3% 1,3% i,3%! 1-113% I 0,9% 

Število prejemnikov starostnih, invalidskih, družinskih, vdovskih, državnih 
In kmečkih pokojnin od leta 1990 do leta 2000 

• starostne ■ invalidske —<— druiinske —A— kmečkeSZK * vdovske —»—državne 
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Struktura pokojnin v letu 2000 

invalidske 
20,4% 

kmečke SZK 
2,0% 

družinske 
18,4% 

državne 
0,0% 

vdovske 
0,1% 

starostne 
59,1% 

I vdovske ■ starostne ■ državne ■ družinske ■ kmečke SZK C invalidske 

Povprečno število pokojnin, uveljavljenih v Republiki Sloveniji, 
ki jih Zavod izplačuje upravičencem pokojnin iz držav nekdanje SFRJ 

Republika prebivališča 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bosna in Hercegovina 1.793 6.662 6.293 5.020 5.252 5.750 6.283 6.422 6.894 7 178 
Čma gora 19 112 85 79 87 88 92 94 97 100 
Hrvaška 4.135 8.704 9.085 9.237 9.528 9.837 10.115 10.421 10.824 12.343 
Makedonija 85 237 241 239 244 255 258 266 274 275 
Srbija 859 2459 2.406 2.329 2.396 2.435 2.464 2.576 3.104 3.397 
Skupaj 6.891 18.164 18.110 16.904 17.507 18.365 19.212 19.780 21.193 23.293 

Število pokojnin, uveljavljenih v Republiki Sloveniji, ki jih Zavod 
izplačuje upravičencem iz držav nekdanje SFRJ, se od leta 1995 
povečuje. Rast števila prejemnikov tovrstnih pokojnin se pričakuje 
tudi v naslednjih letih, še zlasti po ureditvi plačilnega prometa 
oziroma po sklenitvi sporazumov o socialpem zavarovanju. 
Posledica tega je in bo, da bodo zavarovanci, ki so bili zaposleni 
v Republiki Sloveniji in sedaj ne živijo več v naši državi, uveljavljali 
pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki 
Sloveniji. 

Denarna nadomestila delovnim invalidom 

Delovni invalidi s preostalo delovno zmožnostjo imajo pravico do 

dela z delovnim časom, ki ustreza njihovi preostali delovni 
zmožnosti, do zaposlitve oziroma razporeditve na drugo ustrezno 
delo, do poklicne rehabilitacije in do ustreznih denarnih nadomestil. 

V letu 2000 se je število prejemnikov nadomestil plač glede na 
leto 1999 povečalo in sicer: 

za čas čakanja na prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo in 
čas prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije za 6 %; 

- za čas čakanja na razporeditev na drugo ustrezno delo ali 
ustrezno zaposlitev za 21,8%; 

- zaradi dela s skrajšanim delovnim časom za 3,6% in 
- zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu za 2,3%. 
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Gibanje povprečnega števila prejemnikov nadomestil plač v obdobju 1990 - 2000 

leto 
nadomestila plač 

za čas čakanja in čas 
poklicne 

rehabilitacije 

za čas čakanja na drugo 
delo ali ustrezno 

zaposlitev 

zaradi dela s 
skrajšanim 

delovnim časom 

zaradi manjše 
plače na drugem 
ustreznem delu 

1990 285 787 12.503 13.546 
1991 256 983 10.568 12.177 

1992 223 1.318 10.091 11.588 
1993 182 1.504 9.148 10.580 
1994 159 2.208 9.203 10.461 
1995 172 3.337 9.973 11.109 
1996 205 4.766 10.713 11.830 
1997 215 6.347 11.253 12.676 
1998 196 7.984 11.772 13.276 
1999 203 9.830 12.406 13.995 
2000 215 11.973 12.856 14.323 

Povprečne stopnje rasti števila prejemnikov nadomestil plač 

obdobje / 
./vrsta 

    

za čas čakanja 
in čas poklicne 
rehabilitacije 

za čas čakanja na 
drugo delo ali 

ustrezno zaposlitev 

zaradi dela s 
skrajšanim 

delovnim časom 

zaradi manjše 
plače na drugem 
ustreznem delu 

1990-1991 -10,2% 24,9% -15,5% -10,1% 
1991-1992 -12,9% 34,1% -4,5% -4,8% 
1992-1993 -18,4% 14,1% -9,3% -8,7% 
1993-1994 -12,6% 46,8% 0,6% -1,1% 
1994-1995 8,2% 51,1% 8,4% 6,2% 
1991-1995 | -9,6% 33,5% -4,5»/» -3,9% 
1995-1996 19,2% 42,8% 7,4% 6,5% 
1996-1997 4,9% 33,2% 5,0% 7,2% 
1997-1998 -8,8% 25,8% 4,6% 4,7% 
1998-1999 3,6% 23,1% 5,4% 5,4% 
1999-2000 6,0% 21,8% 3,6% 2,3% 
199(-2000l 29,1% 5.2'/. 5,2% 

Porast števila prejemnikov nadomestil zaradi manjše plače na 
drugem ustreznem delu in nadomestil plače zaradi dela s 
skrajšanim delovnim časom je logična posledica pozitivno rešenih 
novih zahtevkov za priznanje pravic do razporeditve na drugo 
ustrezno delo in do dela s skrajšanim delovnim časom. 

Naraščanje števila prejemnikov nadomestila plače za čas čakanja 
na razporeditev na drugo ustrezno delo ali za čas čakanja na 
ustrezno zaposlitev, je predvsem posledica dejstva, da je velika 
večina delovnih invalidov, ki so v preteklih letih izgubili delo zaradi 
stečaja ali prenehanja obratovanja organizacij oziroma 
delodajalcev, prenehala uživati nadomestilo po zakonu o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ter na 
podlagi določil zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
pridobila pravico do nadomestila za čas čakanja na zaposlitev na 
drugem ustreznem delu. Nadalje na takšno stanje vpliva tudi 
dejstvo, da si s pridobitvijo statusa delovnega invalida in s tem 

tudi pravice do nadomestila, skuša svojo materialno varnost 
zagotoviti precejšnje število brezposelnih, predvsem starejših 
delavcev. Razlogi za takšno stanje so tudi sorazmerno visoka 
nadomestila plače za čas čakanja na ustrezno zaposlitev 
(povprečni znesek je v letu 2000 znašal 64.657,00 SIT) ter majhne 
zaposlitvene možnosti delovnih invalidov zaradi nizke strokovne 
izobrazbe (po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje ima 55% 
brezposelnih invalidov le to stopnjo strokovne izobrazbe) ter 
starosti ( kar 10.161 uživalcev nadomestila plače za čas čakanja 
na ustrezno zaposlitev je starejših od 46 let). Uživalcem teh 
nadomestil bodo le-ta v nespremenjenem obsegu zagotovljena 
tudi po 1.1.2003. Poleg tega bo z uveljavitvijo novega sistema 
invalidskega zavarovanja delodajalec v izjemnih, z zakonom 
določenih primerih, delovnemu invalidu lahko odpovedal pogodbo 
o zaposlitvi, pravico do nadomestila pa bo pridobil tudi delovni 
invalid, ki mu bo delovno razmerje prenehalo po njegovi volji ali 
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krivdi. Zaradi teh sprememb tudi v prihodnje - kljub nižji odmeri 
nadomestil, ni pričakovati ugodnejših gibanj števila uživalcev 
nadomestila za čas čakanja na ustrezno zaposlitev. 

V letu 1999 je Vlada Republike Slovenije sprejela Nacionalni pro- 
gram usposabljanja in zaposlovanja invalidov v okviru katerega 

Prejemniki drugih denarnih prejemkov 

Poleg pokojnin in nadomestil delovnim invalidom Zavod priznava 
in izplačuje tudi druge denarne prejemke, kot so varstveni 
dodatek, invalidnina za telesno okvaro in dodatek za pomoč in 
postrežbo. 

Varstveni dodatek prejemajo upokojenci z nepolno pokojninsko 
dobo, ki so socialno ogroženi. Do leta 1991 je število prejemnikov 
varstvenega dodatka naraščalo. V letu 1992 se je število 
prejemnikov zmanjšalo za 0,6%, ker se je v skladu z 200. členom 
takratnega zakona ta dodatek prenehal izplačevati upokojencem 
z bivališčem v državah nekdanje SFRJ. 

V letu 1996 je bila spremenjena zakonska ureditev postopka za 
preverjanje pogojev nadaljnjega uživanja pravice do varstvenega 
dodatka (177. čl. Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju iz leta 1992). Določila 3. in 4. odstavka navedenega 
člena spremenjenega in dopolnjenega zakona iz leta 1996 so 

je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pripravilo Pro- 
gram pospeševanja zaposlovanja brezposelnih delovnih invalidov. 
Ta program sicer še ni zaživel, v njegovo realizacijo pa se bo 
poleg Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, aktivno - 
tudi z zagotovitvijo dela potrebnih sredstev, vključil tudi Zavod. 

obvezovala uživalce varstvenega dodatka, da do 31. marca v 
vsakem koledarskem letu, predložijo dokazila za nadaljnjo 
upravičenost uživanja varstvenega dodatka. 

Zaradi posledic nove zakonske ureditve je v letu 1996 število 
uživalcev varstvenega dodatka upadlo za 10,8% in v letu 1997 
za 5,3%. V naslednjih treh letih se je število uživalcev varstvenega 
dodatka povečevalo, v letu 1998 za 0,1%, v letu 1999 za 0,5% in 
v letu 2000 za 2%. 

Število prejemnikov Invalidnin za telesno okvaro se je, v letu 
2000 v primerjavi z letom 1999, zmanjšalo za 1,2%. Rast števila 
prejemnikov tovrstne dajatve je negativna prvič v zadnjih desetih 
letih, ko je stopnja rasti sicer različno nihala, od 3,2% v letu 1991 
do 1,3% v letu 1999. 

Število prejemnikov dodatka za pomoč in postrežbo je v letu 
2000 poraslo za 0,9%, kar pomeni najnižjo rast v zadnjih petih 
letih. 

Prejemniki nadomestil plače od leta 1990 do 2000 
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Povprečno število prejemnikov varstvenega dodatka, invalidnin za telesno 
okvaro ter dodatka za pomoč in postrežbo od leta 1990 dalje 

leto varstveni 
dodatek 

invalidnina dodatek za pomoč 
in postrežbo 

1990 55.355 42.332 19.381 
1991 57.166 43.673 19.301 
1992 56.852 44.457 19.322 
1993 54.039 45.074 19.455 
1994 53.936 46.072 19.822 
1995 53.565 47.211 20.442 
1996 47.797 47.784 20.855 
1997 45.265 48.918 21.652 
1998 45.296 49.712 22.177 
1999 45.524 50.383 22.471 
2000 46.418 49.769 22.662 

Povprečne stopnje rasti števila prejemnikov 

obdobje varstveni 
dodatek 

invalidnina dodatek za pomof 
in postrežbo 

1990-1991 3,3% 3,2% -0,4% 
1991-1992 -0,6% 1,8% 0,1% 
1992-1993 -4,9% 1,4% 0,7% 
1993-1994 -0,2% 2,2% 1,9% 
1994-1995 -0,7% 2,5% 3,1% 
1991-1995 -0,7% 1,9% 0,8% 
1995-1996 -10,8% 1,2% 2,0% 
1996-1997 - 5,3% 2,4% 3,8% 
1997-1998 0,1% 1,6% 2,4% 
1998-1999 0,5% 1,3% 1,3% 
1999-2000 2,0% -1,2% 0,9% 
1996-2000 -2,9% 1,1% 2,0% 
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Grafični prikaz rasti števila prejemnikov drugih denarnih dajatev 

Preživninsko varstvo kmetov 

Po Zakonu o preživninskem varstvu kmetov iz leta 1979 imajo 
ostareli kmetje, ki so oddali zemljo ali posestvo pristojnemu 
zemljiškemu skladu, pravico do preživnine, katere višina je 
odvisna od vrednosti oddanega zemljišča. Izplačevanje teh dajatev 
je Zavod prevzel v letu 1980. 

V letu 2000 ni bila sklenjena nobena nova pogodba od uveljavitve 
Zakona o preživninskem varstvu kmetov do konca leta 2000, pa 
sta bili sklenjeni 202 pogodbi. Sklenjene pogodbe so podlaga za 
pridobitev pravice do preživnine. V letu 2000 je prejemalo preživnino 
povprečno 69 prejemnikov, 1 prejemnik pa si je preživnino delil z 
zakoncem. 

Prejemniki vojaških pokojnin in prejemniki pokojnin, 
uveljavljenih v drugih državah nekdanje SFRJ 

Vojaške pokojnine se izplačujejo na podlagi zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju bivših vojaških zavarovancev, 
sprejetem v letu 1998. 

Na dan 31.12. 2000 je Zavod izplačeval skupno 4.488 vojaških 
pokojnin, od tega 2.486 starostnih, 598 invalidskih in 1.404 
družinskih pokojnin. 

Poleg tega je z odlokom o izplačilu akontacij pokojnin, ki so jih 
osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji uveljavile v 
drugih republikah nekdanje SFRJ Republika Slovenija v letu 1991 
prevzela izplačevanje akontacij pokojnin in drugih dajatev iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Te osebe, zaradi še 
vedno neurejenih denarnih tokov in posebnih razmer, ne prejemajo 
pokojnin iz teh republik, zato je Zavod, konec leta 2000, izplačeval 
še 438 akontacij pokojnin iz drugih republik nekdanje SFRJ. 

Po zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim 
državljanom, ki so upravičeni do pokojnine iz drugih republik 

nekdanje SFRJ, Zavod odmeri in izplačuje dodatek k pokojnini. 
Na dan 31.12.2000 je ta dodatek prejemalo 1.986 upokojencev. 

Sredstva za izplačevanje vojaških pokojnin, akontacij pokojnin in 
dodatkov k pokojninam bremenijo proračun Republike Slovenije. 

2. Primerjava gibanj aktivnih zavarovancev in 
upokojencev 

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki Sloveniji je 
enotno za vse zavarovance. V obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje so bili v letu 2000 vključeni delavci v delovnem 
razmerju pri organizacijah in drugih delodajalcih, zasebniki, ki 
opravljajo samostojno gospodarsko ali poklicno dejavnost, kmetje 
in člani njihovih gospodarstev ter še nekatere druge osebe, ki 
opravljajo določene dejavnosti, ki so podlaga za obvezno 
zavarovanje. 

Po uveljavitvi prejšnjega zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju s 1.4. 1992 in z ureditvijo virov podatkov v letu 
1994, so bile v statistiko uvedene nekatere tedaj nove kategorije 
zavarovancev. To so bili prostovoljni zavarovanci (24. člen 
prejšnjega zakona), brezposelni - prejemniki denarnega 
nadomestila (17. člen prejšnjega zakona), vrhunski športniki in 
vrhunski šahisti (vključeni v skupino "zasebniki") in osebe na 
prestajanju zaporne kazni - zaposlene s polnim delovnim časom. 
V skupini zavarovancev "v podjetjih in organizacijah" (prej se je 
skupina imenovala "delavci v družbenem sektorju") so evidentirani 
tudi zavarovanci »lastniki in solastniki podjetij« (12. člen prejšnjega 
zakona) .Vtem obdobju so bile v letu 1993 uvedene nove kategorije 
zavarovancev: prostovoljni zavarovanci, brezposelni in zaporniki 
ter v letu 1997 vajenci oziroma učenci v gospodarstvu. 
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Povprečno število zavarovancev 
in njihova struktura od leta 1990 dalje 

leto v 
podjetjih 

in 
organiz. 

pri 
zaseb- 
nikih 

zaseb- 
niki kmetje 

prosto- 
voljni 

zavaro- 
vanci 

brezpo- 
selni 

zapor- 
niki 

vajenci 
SKUPAJ število 

zavarovancev 
na enega 

upokojenca 
1990 782.222 31.890 38.435 32.068 - - - 884.615 2,3 
1991 709.595 33.154 42.032 32.151 - - - 816.902 2,0 
1992 656.966 33.283 43.963 30.690 - - . - 764.902 1,6 
1993 626.806 37.003 47.120 28.251 7.500 35.569 321 782.570 1,7 
1994 605.326 41.196 48.801 27.129 13.672 36.103 322 772.549 1,7 
1995 593.848 48.709 52.168 26.827 17.243 29.883 283 768.961 1,7 
1996 581.651 53.835 54.108 25.285 19.164 31.430 258 765.731 1,7 
1997 593.086 58.364 54.000 21.799 20.892 34.586 262 207 783.196 1,7 
1998 591.653 61.087 53.456 19.602 20.956 36.380 262 797 784.193 1,7 
1999 606.927 63.793 52.465 18.789 20.221 36.429 261 1.582 800.467 1,7 
2000 615.077 67.073 52.118 18.789* 20.550 30.999 342 2.191 807.139 1,7 

* - ocena 

Iz preglednice je razvidno, da je bilo v letih 1990 in 1991 skupno 
število aktivnih zavarovancev višje od 800.000, v letih 1992 do 
1998 pa se je zniževalo in je bilo pod 800.000, oziroma je nihalo 
iz leta v leto. 

* 

Pred letom 1990 je bilo število zavarovancev bistveno višje, 
ugodnejše pa je bilo tudi razmerje med zavarovanci in upokojenci. 
V letu 1988 je bilo tako 932.300 zavarovancev in 348.000 
upokojencev, razmerje pa je znašalo 2,6:1. 

Izrazit padec števila zavarovancev beležimo v letih 1991 in 1992. 
Leto 1993, zaradi upoštevanja novih kategorij zavarovancev, 
odstopa od siceršnjega trenda padanja števila zavarovancev. V 
naslednjih letih 1994,1995 in 1996 število zavarovancev še vedno 

V letu 1999 je skupno število zavarovancev spet preseglo, število 
800.000, prav tako se je v letu 2000 število zavarovancev ponovno 
nekoliko povečalo. Razmerje med zavarovanci in upokojenci je 
zadnjih devet let praktično nespremenjeno in znaša 1,7:1. 

pada, od leta 1997 dalje pa beležimo rast skupnega števila 
zavarovancev, ki v letu 2000 preseže število 800.000 in znaša 
807.139. 

Tudi za leto 2000 je ugoden podatek o povečani stopnji rasti 
zaposlenih v podjetjih in organizacijah (1,3%) in zaposlenih pri 
zasebnikih (5,1%) ter v skupnem številu (0,8%), čeprav so te 
stopnje rasti nekoliko nižje, kot so bile v letu 1999. 

Povprečne stopnje rasti števila zavarovancev 

OBDOBJE v podjetjih 
in organiz. 

pri zaseb- 
nikih 

zaseb- 
niki 

kmetje prosto- 
voljni za- 
varovan. 

brezpo- 
selni 

zaporni- 
ki 

vajenci SKUPAJ 

1990-1991 -9,3% 4,0% 9,4% 0,2% - - - - -7,7% 
1991-1992 -7,4% 0,4% 4,6% -4,6% . - - - -6,4% 
1992-1993 -4,6% 11,2% 7,2% -7,9% - - - 2,3% 
1993-1994 -3,4% 11,3% 3,6% -4,0% 82,3% 1,5% 0,3% - -1,1% 
1994-1995 -1,9% 18,4% 6,9% -1,2% 24,9% -17,2% -10,9% - -0,5% 
19P1-1995 -5,3% 8,8% 6,2% -3,5% - -2,9% 
1995-1996 -2,1% 10,5% 3,7% -5,7% 11,1% 5,2% -8,8% - -0,4% 
1996-1997 2,0% 8,4% -0,2% -13,8% 9,0% 10,0% 1,6% - 2,3% 
1997-1998 -0,2% 4,7% -1,0% -10,1% 0,3% 5,2% 0,0% 285,0% 0,1% 
1998-1999 2,6% 4,4% -1,9% -4,1% -3,5% 0,1% -0,4% 98,5% 2,1% 
1999-2000 1,3% 5,1% -0,7% 0,0%» 1,6% -14,9% 31,0% 38,5% 0,8% 
19«'6-2000 0,7% fe 6,6% 0,0% •6,9% * 3,5% 0.7% 3.8% 1.0% 

Ocena 
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Razmerje med aktivnimi zavarovanci in upokojenci 
v letih od 1990 do 2000 

III. PREGLED RAVNI POKOJNIN IN 
DRUGIH DENARNIH DAJATEV 

Tudi v letu 2000 je bilo usklajevanje pokojnin z gibanji povprečnih 
plač na zaposleno osebo v državi zakonsko določen institut za 
ohranjanje vrednosti odmerjenih pokojnin in reguliranje gmotnega 
položaja njihovih prejemnikov. Na enak način se je zagotavljala 
vrednost drugih denarnih dajatev, ki jih je izplačeval Zavod. Po 
veljavnih predpisih v tem letu je bila sprememba njihove višine 
neposredno pogojena s spremembo višine pokojnin oziroma jih 
je bilo potrebno uskladiti v istih rokih in na enak način kot pokojnine. 

Z novim zakonom, ki je začel veljati s 1. januarjem 2000, so se do 
tedaj veljavna pravila o usklajevanju pokojnin znova spremenila. 
Formalno gledano so veljala manj kot leto dni, ker je bil s 30. 
decembrom 2000 že uveljavljen novi zakonski način, ki pa na 
raven pokojnin in drugih dajatev, izplačanih v tem letu, še ni imel 
nobenega vpliva. 

Po ureditvi, veljavni od 1.1.2000, je ostalo merilo za usklajevanje 
pokojnin enako kot v prejšnjem zakonu. Pokojnine so se morale 
prilagajati statističnim podatkom o mesečnih gibanjih povprečnih 
plač na zaposlenega v državi. Tudi po tej ureditvi so se pri tem 
upoštevali statistični podatki o gibanju bruto plač, preračunanih v 
neto vrednost po predpisih o pokojninskem in Invalidskem 
zavarovanju, saj je tudi ta zakon še naprej ohranil neto sistem. 
Preračun plač ima za posledico, ob nespremenjeni stopnji 
prispevkov in davkov, obračunanih od plač, povsem enako 
odstotno spremembo njihove ravni, kot izhaja iz bruto gibanj. 

Za razliko od ureditve, veljavne do konca leta 1999, pa so se 
morale po novem zakonu pokojnine uskladiti v istih rokih in 
tolikokrat, kot je veljalo za usklajevanje plač zaposlenih, za katere 
so veljale kolektivne pogodbe, posebni zakon oziroma dogovor 

med socialnimi partnerji. Le v primeru, če v posameznem 
koledarskem letu ne bi obstajal posebni zakon ali dogovor med 
socialnimi partnerji, bi se morala uskladitev pokojnin opraviti v 
mesecu februarju. 

Izvedba uskladitve je temeljila na ugotovljenem porastu povprečnih 
plač od meseca, iz katerega so bile plače upoštevane pri zadnji 
uskladitvi pokojnin. Uskladitev je veljala od prvega dne meseca, v 
katerem se je opravila. 

Tudi po tem zakonu ni obstajala možnost za zniževanje pokojnin, 
četudi bi bila gibanja povprečnih plač negativna. Novi zakon tudi 
ni pogojeval uskladitve z določenim predhodnim porastom plač, 
ki gaje zahteval prejšnji zakon, kar je imelo za posledico številčno 
manj uskladitev pokojnin v posameznem koledarskem letu. 

Po zakonski ureditvi, veljavni v letu 2000, prilagajanje pokojnin 
gibanju povprečnih plač ni bilo sprotno, tako kot to tudi ni bilo 
mogoče v preteklih obdobjih. Uskladitev pokojnin je bila možna 
šele tedaj, če je bil izpolnjen zakonsko določen rok in če je v 
obdobju od zadnje izvedene uskladitve nastala pozitivna 
sprememba v ravni povprečnih plač. Pokojnine so se tako lahko 
prilagodile pozitivnim spremembam šele tedaj, ko so bile te 
ugotovljene in, če je bil odprt rok za izvedbo uskladitve. 

Že pri upoštevanju zgolj veljavnega načina izplačevanja plač 
(izplačilo v posameznem mesecu predstavlja izplačilo za pretekli 
mesec) in sistema statističnega spremljanja teh gibanj, nastaja 
med časovnimi obdobji, na katera se nanašajo statistični podatki 
in med njihovo objavo ter takojšnjo možnostjo izvedbe uskladitve 
pokojnin, vedno dvomesečni časovni zamik. Le-ta pa se z 
določanjem posebnih rokov za izvedbo uskladitve lahko le še 
podaljša. 
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Posledica vsega tega je nujen razkorak v gibanjih plač in pokojnin 
v istem časovnem obdobju, ki ga še povečuje časovna pogojenost 
izvedbe uskladitve. Morebitno ujemanje statističnih podatkov v 
tem času je zato lahko zgolj naključno. Ta dejstva je seveda 
potrebno upoštevati pri ocenjevanju gibanj pokojnin in plač v enakih 
časovnih obdobjih. V nasprotnem primeru, kar se v praksi redno 
dogaja, kaj hitro sledijo ugotovitve o očitnih neskladjih v gibanjih. 

Do takih razkorakov ne more prihajati pri medsebojno korektno 
primerljivih obdobjih. Za katera obdobja v tem primeru gre, je 
razvidno iz zakonsko določenih rokov za izvedbo uskladitev 
pokojnin, določenih izven predpisov o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. V letu 2000 in v prvi polovici leta 2001 je urejal 
usklajevanje plač Zakon o minimalni plači in o regresu za letni 
dopust v obdobju 1999 - 2001 (ZMPUPR). Navedeni zakon je 
določal, da se v letu 2000 plače uskladijo v mesecu januarju. V 
primeru, da bo rast cen življenjskih potrebščin v tem letu dosegla 
4% glede na mesec december 1999, pa je bilo potrebno opraviti 
uskladitev plač tudi za naslednji mesec (po mesecu, v katerem je 
bil dosežen predhodno zahtevani porast življenjskih stroškov). 

Iz navedenega je za leto 2000 dejansko izhajal le en zanesljiv rok 
za izvedbo uskladitve pokojnin in sicer mesec januar, medtem ko 
je bil drugi le možen, pogojen z zakonsko določeno rastjo cen 
življenjskih potrebščin. 

V mesecu januarju 2000 so bili, glede na že omenjeni časovni 
zamik v načinu izplačevanja plač in veljavno tehniko spremljanja 
teh gibanj, objavljeni statistični podatki o ravni povprečnih plač, 
izplačanih za mesec november 1999. Ker so bile pri prejšnji 
uskladitvi, pokojnine prilagojene ravni povprečnih plač, izplačanih 
za mesec september 1999, je višino januarske uskladitve 
pogojevalo gibanje plač v obdobju november - september 1999. 
V tem času so povprečne plače porasle za 5%, zato je bilo za 
toliko potrebno uskladiti tudi pokojnine v mesecu januarju, s čimer 
so bile prilagojene novembrski ravni plač. 

Ker so, v nasprotju z makro ekonomskimi ocenami, podanimi 
konec leta 1999, cene življenjskih potrebščin že v mesecu juniju 

2000 presegle v zakonu določen 4% prag za izvedbo uskladitve 
plač, je bila v tem mesecu, zaradi obveznosti uskladitve plač, 
obvezna tudi izvedba uskladitve pokojnin. Pogojevale sojo gibanja 
povprečnih plač, izplačanih od meseca decembra 1999 do meseca 
maja 2000. Statistični podatki o tem so bili znani v tem mesecu. 
Ker so se v tem času povprečne plače povečala za 2,8%, je bilo 
za toliko potrebno v mesecu juliju uskladiti tudi pokojnine. 

Skupno povečanje pokojnin na podlagi sklepov o uskladitvah 
pokojnin, sprejetih v letu 2000 je znašalo 7,9%, povprečno 
povečanje glede na povprečje predhodnega leta pa 9,3%. V 
mesecu decembru 2000 izplačane pokojnine pa so bile dejansko 
višje od pokojnin, izplačanih v mesecu decembru 1999 za 8,1%, 
povprečje izplačanih pokojnin v tem letu pa je bilo od povprečja v 
letu 1999 višje za 9,8%. Dejansko višje povečanje izplačanih 
pokojnin je posledica strukturnih sprememb med prejemniki 
pokojnin. 

Uskladitve pokojnin, izvedene v letu 2000, so bile predvsem 
posledica gibanj povprečnih plač vseh zaposlenih v preteklem 
letu. V mesecu januarju izvedena uskladitev je v celoti temeljila na 
gibanjih povprečnih plač, doseženih v obdobju oktober- november 
1999, julijska uskladitev pa deloma tudi na spremembah v ravni 
povprečnih plač, doseženih v letu 2000, saj so podlago za izvedbo 
uskladitve predstavljala izplačila povprečnih plač v obdobju 
december 1999 - maj 2000. 

Razmerja med plačami in pokojninami 

Zakonske spremembe v načinu usklajevanja pokojnin se odražajo 
tudi v ravni izplačanih pokojnin v letu 2000. Drugačna gibanja 
pokojnin, izplačana v tem letu, v primerjavi s preračunanimi 
povprečnimi plačami, izplačanimi za isto obdobje, so vplivala na 
nekoliko nižja razmerja v primerjavi z razmerji, doseženimi v 
predhodnem letu. Povprečna izplačila plač in pokojnin v letu 2000 
in zaradi možnosti medsebojnih primerjav tudi izplačila v preteklih 
letih, so razvidna iz naslednje preglednice: 

leto plača starostna 
pokojnina 

invalidska 
pokojnina 

družinska 
pokojnina skupaj pokojnine 

1990 5.657 5.044 4.137 3.586 4.521 
1991 10.370* 7.651** 6.289** 5.420** 6.910** 
1992 30.811* 24.149** 19.891** 17.070** 21.883** 
1993 46.197* 34.433** 28.500** 24.430** 31.453** 
1994 59.274* 45.787** 37.666** 32.315** 41.494** 
1995 70.456* 54.907** 45.067** 38.670** 49.708** 
1996 81.239* 61.586** 50.278** 43.241** 55.660** 
1997 90.734* 68.407** 55.576** 47.910** 61.762** 
1998 99.425* 75.172** 60.788** 52.452** 67.808** 
1999 108.971* 83.706** 67.448** 58.268** 75.486** 
2000 120.560* 91.806** 73.970** 64.033** 82.868** 

povprečna plača je ugotovljena tako, da je povprečna bruto plača 

zmanjšana za povprečne prispevke in davke 

upoštevana so povprečna izplačila skupaj z varstvenim dodatkom brez 

odtegljajev akontacij dohodnine 
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Dejansko dosežena razmerja med povprečnimi izplačanimi 
pokojninami in povprečnimi plačami v posameznih letih so 

razvidna iz naslednje preglednice: 

leto starostna invalidska družinska skupaj 
1990 89,2 73,1 63,4 79,9 
1991 73,8 60,6 52,3 66,6 
1992 78,4 64,6 55,4 71,0 
1993 74,5 61,7 52,9 68,1 
1994 77,2 63,5 54,5 70,0 
1995 77,9 64,0 54,9 70,6 
1996 75,8 61,9 53,2 68,5 
1997 75,4 61,3 52,8 68,1 
1998 75,6 61,1 52,8 68,2 
1999 76,8 61,9 53,5 69,3 
2000 76,1 61,3 53,1 68,7 

Navedena razmerja se za čas, od vključno leta 1991 dalje, 
razlikujejo, če se zneski pokojnin primerjajo z zneski povprečnih 
neto plač, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije. Podatki 
o tovrstnih neto plačah se nanašajo na izplačila plač po odbitku 
akontacije davka in niso primerljivi z zneski povprečnih plač na 
zaposlenega, ugotovljenih v preteklih letih do vključno leta 1990. 
Tako tudi razmerja, izračunana ob upoštevanju povprečnih neto 
plač, ugotovljenih s strani Statističnega urada Republike Slovenije, 
niso povsem primerljiva z razmerji, doseženimi pred letom 1991. 

Gibanja dejansko doseženih razmerij, ob upoštevanju teh 
zneskov povprečnih neto plač in povprečnih pokojnin, so razvidna 

Povprečni zneski neto plač vseh zaposlenih po podatkih 
Statističnega urada Republike Slovenije, namesto preračunanih 
po določbah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
za čas od leta 1991 in povprečni zneski pokojnin, zmanjšani za 
odtegnjene akontacije davka v istem obdobju, ki jih je po mnenju 
nekaterih tudi potrebno prikazati, so razvidni iz naslednje 
preglednice: 

leto plača starostna 
pokojnina 

invalidska 
pokojnina 

družinska 
pokojnina skupaj pokojnine 

1991 10.322 7.533 6.220 5.365 6.816 
1992 30.813 23.977 19.835 17.056 21.775 
1993 46.826 34.611 28.467 24.424 31.366 
1994 60.089 45.344 37.524 32.270 41.174 
1995 71.279 54.344 44.900 38.615 49.326 
1996 81.830 61.008 50.109 43.186 55.270 
1997 91.199 67.799 55.405 47.850 61.352 
1998 99.919 74.477 60.598 52. 377 67.338 
1999 109.279 82.856 67.249 58.177 74.909 
2000 120.689 90.864 73.700 63.928 82.224 

t 

iz naslednje preglednice: 

O) 

s bo ri 
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leto vrsta pokojnine 
starostna invalidska družinska skupaj 

1991 73,0 60,3 52,0 66,0 
1992 77,8 64,4 55,4 70,7 
1993 73,9 60,8 55,2 67,0 
1994 75,4 62,4 53,7 68,5 
1995 76,2 63,0 54,2 69,2 
1996 74,6 61,2 52,8 67,5 
1997 74,3 60,8 52,5 67,3 
1998 74,5 60,6 52,4 67,4 
1999 75,8 61,5 53,2 68,5 
2000 75,3 61,1 53,0 68,1 

Še enkrat velja opozoriti na to, da iz navedene preglednice izhajajo 
podatki o doseženih razmerjih med dejansko izplačanimi 
pokojninami v posameznem letu in povprečnimi plačami za to 
leto. 

Vpliv drugih dajatev na raven pokojnin 

Na gmotni položaj upokojencev in prejemnikov drugih dajatev, ki 
jih izplačuje Zavod, vplivajo tudi druge pravice in prejemki iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Ker je po novem 
zakonu njihova višina v večini primerov pogojena z višino zneska 
najnižje pokojninske osnove, oziroma osnove za odmero dodatnih 
pravic, ki sta se spreminjali v istih rokih in enaki višini kot višina 
ostalih pokojnin, veljajo siceršnje ugotovitve o spremembi 
gmotnega položaja upokojencev na podlagi opravljenih uskladitev 
tudi za gibanja teh prejemkov. 

Pravice oziroma prejemki pretežno socialnega značaja, ki vplivajo 
na gmotni položaj upokojencev, so: 
- pravica do odmere pokojnine od najnižje pokojninske osnove, 
- zajamčeni znesek pokojnine v višini 35% najnižje pokojninske 
osnove, 
- pravica do varstvenega dodatka. 

Odmera pokojnine od najnižje pokojninske osnove 

Pokojnina se odmeri od najnižje pokojninske osnove v primeru, 
ko pokojninska osnova zavarovanca (po zakonu upravičenega 
do takšne odmere), izračunana na podlagi plač oziroma 
zavarovalnih osnov, ne dosega zneska najnižje pokojninske 
osnove, veljavne ob odmeri pokojnine. Najnižja pokojninska 
osnova, veljavna v mesecu decembru je znašala 75.466,32 SIT. 

Višina pripadajočega zneska pokojnine je odvisna od dopolnjene 
pokojninske dobe upravičenca in vrste pokojnine do katere je 
upravičen. Sprememba vrednotenja zavarovalne dobe po novem 
zakonu je vplivala na različno raven pokojnin, uveljavljenih po 
prejšnjih predpisih in po določbah novega zakona. Tako je lahko 
starostna pokojnina za 40 let pokojninske dobe (za moškega) 
oziroma 35 let (za žensko), odmerjena od navedene osnove v 
mesecu decembru 2000 znašala od najmanj 63.769,04,81 SIT 
do največ 64.146,37 SIT, za najnižjo možno zavarovalno dobo, s 
katero je mogoče pridobiti starostno pokojnino (za 15 let) pa 
26.413,21 SIT. Slednji znesek je po zakonu tudi zajamčena 
pokojnina, do katere je upravičen zavarovanec, ne glede na to, 
kako je bil zavarovan in kolikšno pokojninsko dobo je dopolnil. V 
mesecu juniju 2000 je bilo takšnih upravičencev 9.191. 

Globalne razlike, v ravni pokojnin, ki nastajajo zaradi drugačnega 
vrednotenja zavarovalne dobe, se bodo začele odpravljati z 
usklajevanjem že uveljavljenih pokojnin po določbah 151. člena 
zakona. Prva uskladitev pokojnin na tej podlagi bo izvedena v 
začetku leta 2001. 

Varstveni dodatek 

Varstveni dodatek k pokojnini je socialni korektiv, ki je namenjen 
izboljšanju materialnega položaja upokojencev z najnižjimi 
pokojninami. Do te dajatve so po novem zakonu upravičeni 
določeni prejemniki pokojnin, ki se jim izplačuje nižji znesek 
pokojnine od osnove za odmero dodatnih pravic in izpolnjujejo 
tudi določene premoženjske pogoje. Od leta 2001 dalje pa je 
pravica do te dajatve pogojena tudi z ugotavljanjem socialne 
ogroženosti upravičencev. 

V letu 2000 je to dajatev v povprečju uživalo 46.418 upravičencev, 
kar je za 2,0% več kot v letu poprej. Med starostnimi upokojenci 
se je število upravičencev v povprečju povečalo za 2,0%, število 
prejemnikov te dajatve med invalidskimi upokojenci za 2,2%, med 
prejemniki družinske pokojnine se je v povprečju povečalo za 
1,7%. 

Glede na posamezno vrsto pokojnine je bilo v letu 2000 v povprečju 
največ upravičencev do varstvenega dodatka med prejemniki 
družinske pokojnine in sicer 18.265 ali 20,8% vseh prejemnikov 
teh pokojnin. Med invalidskimi upokojenci je bilo do varstvenega 
dodatka upravičenih v povprečju 15.009 ali 15,3% vseh teh 
upokojencev. Med starostnimi upokojenci pa je to pravico imelo v 
povprečju 13.144 upravičencev ali 4,7% povprečnega števila teh 
upokojencev v minulem letu. 

Višina varstvenega dodatka se je v letu 2000 spreminjala na 
enak način in v istih rokih, kot se je spreminjala višina pokojnin. V 
povprečju najvišji zneski varstvenega dodatka so bili v tem letu 
izplačani prejemnikom družinskih pokojnin. Povprečni varstveni 
dodatek k tej pokojnini je znašal 15.467,00 SIT ali v povprečju 
10,1 % več kot v letu poprej. Povprečni varstveni dodatek k 
starostni pokojnini je znašal 13.022,00 SIT ali 9,8% več kot v 
predhodnem letu. Povprečni varstveni dodatek k invalidski 
pokojnini pa je znašal 12.451,00 SIT ali 9,4 % več kot v letu 1999. 
Povprečni varstveni dodatek je v letu 2000 je znašal 13.799,00 
SIT ali 9,8 % več kot leto poprej. 

Po novem zakonu mora Zavod vsako drugo leto preveriti ali 
upravičenci, ki so pridobili to dajatev, še naprej izpolnjujejo pogoje 
za njeno izplačilo. V letu 2000 te obveznosti ni bilo. 
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Višina dodatka za pomoč in postrežbo 

Po novem zakonu pripada uživalcem pokojnine in nekaterim 
zavarovancem, pri katerih je bila predhodno ugotovljena potreba 
po tuji negi in pomoči, dodatek za pomoč in postrežbo. Dodatek 
za pomoč in postrežbo se odmeri od osnove za odmero dodatnih 
pravic, ki se usklajuje na enak način kot pokojnine. Ob uveljavitvi 
zakona je bila navedena osnova določena v višini najnižje 
pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljavne v mesecu 
decembru 1999. 

Višji znesek dodatka za pomoč in postrežbo, izplačan v letu 2000 
je znašal v povprečju 44.290,94 SIT, nižji pa 22.145,47 SIT, kar 
za oba zneska pomeni v povprečju 9,3% več kot leto poprej. Višji 
znesek dodatka za pomoč in postrežbo, izplačan za mesec 
december 2000, je znašal 44.902,45 SIT, nižji pa 22.451,22 SIT, 
kar je 7,9% več kot v mesecu decembru 1999. 

Tudi novi zakon dopušča možnost določitve tretje višine dodatka 
za pomoč in postrežbo in sicer za najtežje prizadete kategorije 
upravičencev. Za njegovo določitev je še naprej pooblaščen Zavod. 
To pravico je bilo prvič mogoče uveljavljati od 1. januarja 1999 
dalje. Po sklepu skupščine Zavoda, sprejetem v letu 1998, je ta 
dodatek znašal toliko kot najnižja pokojnina za polno pokojninsko 
dobo. Glede na to, da tega pojma zakon ne pozna več, je po 
novem njegova višina enaka znesku osnove za odmero dodatnih 
pravic. Ker je bila določena v višini nekdanje najnižje pokojnine za 
polno pokojninsko dobo, se višina te dajatve ni spremenila. 

Navedeni dodatek je v letu 2000 znašal v povprečju 63.272,78 
SIT, kar je 9,3% več kot povprečje leto poprej, v mesecu decembru 
pa 63.272,78 SIT ali 7,9% več kot meseca decembra 1999. 

Višina invalidnin za telesno okvaro 

Po novem zakonu imajo pravico do invalidnine zavarovanci 
oziroma uživalci pokojnin z določeno telesno okvaro. V mesecu 
decembru 2000 je bilo med 23.113 upravičenci do invalidnine za 
telesno okvaro 22.443 ali 97,1% upokojencev in 670 ali 2,9% 
zavarovancev. 

Po zakonu se invalidnina odmeri od osnove za odmero dodatnih 
pravic, ki se usklajuje tako kot pokojnine. Ob uveljavitvi zakona je 
bila določena v višini najnižje pokojnine za polno pokojninsko 
dobo, veljavne v mesecu decembru 1999. Višina invalidnine je 
odvisna od vzroka za nastanek in stopnje telesne okvare. Zneski 
invalidnin za telesne okvare, ki so nastopile kot posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni se gibljejo od najmanj 10% 
do največ 24% osnove, odvisno od stopnje telesne okvare. Zneski 
invalidnin za telesne okvare, nastale kot posledica bolezni ali 
poškodbe izven dela pa po zakonu znašajo 70% teh zneskov, 
pogoj za pridobitev pravice pa je najmanj 50% telesna okvara. 

Invalidnine, izplačane za telesne okvare, ki so posledica poškodbe 
pri delu ali poklicne bolezni, so v letu 2000 znašale v povprečju od 
največ 15.185,46 SIT do najmanj 6.327,27 SIT ali 9,3% več kot v 
predhodnem letu. Višina izplačanih invalidnin za telesne okvare, 
ki so posledica poškodbe izven dela ali bolezni, pa se je gibala na 
ravni 70% teh zneskov, kot to zahteva zakon. 

V mesecu decembru 2000 izplačane invalidnine za telesne okvgre, 
ki so posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, so znaišale 
od največ 15.395,12 SIT do najmanj 6.414,63 SIT, invalidnine za 
telesne okvare, ki so posledica poškodb izven dela ali bolezni pa 
od največ 10.776,58 SIT do najmanj 4.490,63 SIT. Navedeni zneski 
so bili višji od invalidnin, izplačanih v mesecu decembru 1999 za 
7,9%. 

Dodatek za rekreacijo 

Tako kot po določbah prejšnjega zakona, ima tudi po novem 
zakonu pretežen del prejemnikov pokojnin pravico do dodatka 
za rekreacijo.Te pravice nimajo le prejemniki pokojnin, ki so pridobili 
pravico kot zavarovanci za ožji obseg pravic in upravičenci do 
pokojnin po prejšnjem zakonu o starostnem zavarovanju kmetov. 
Tudi novi zakon neposredno ne določa višine navedene dajatve, 
opredeljuje pa njeno valorizacijo, saj določa, da se v vsakem 
koledarskem letu uskladi dodatek za toliko, kot je za uskladitev 
regresa za letni dopust določeno s kolektivno pogodbo. Krog 
upravičencev, merila in kriterije za obliko in višino te dajatve je v 
tem okviru pooblaščena določiti skupščina Zavoda. 

Skupščina Zavoda je ostala tudi v letu 2000 pri že nekaj časa 
veljavnih kriterijih. Sklenila je, da bo dodatek izplačan v dveh 
različnih višinah v razmerju 1 : 2. Prejemniki pokojnin v znesku 
enakem ali nižjem od zneska osnove za odmero dodatnih pravic 
so upravičeni do dodatka v višini 57.940,00 SIT, ostali prejemniki 
pokojnin in uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki ne 
prejemajo plače pa v višini 28.970,00 SIT. 

Zaradi težav pri zagotavljanju potrebnih finančnih sredstev za to 
dajatev je skupščina Zavoda odločila, da se dodatek za rekreacijo 
izplača v dveh delih. V mesecu juniju je bilo izplačan 137.298 
upravičencem dodatek v višini 38.630 SIT, 332.325 upavičencem 
pa dodatek v višini 19.315 SIT. V mesecu novembru je bil izplačan 
drugi del dodatka za rekreacijo. Nižji znesek v višini 9.655 SIT je 
prejelo 334.960 upravičencev, višjega, v višini 19.310 SIT pa 
136.647 upravičencev. Za izplačilo dodatka za rekreacijo je bilo 
do konca meseca novembra 2000 porabljenih 17.885,4 milijona 
SIT. 

Prejemniki državne pokojnine 

Državna pokojnina je nova pravica v sistemu pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, uvedena z novim zakonom . V letu 
2000 je lahko pravico do te pokojnine pridobila le oseba, ki je 
poleg siceršnjih pogojev, določenih z navedenim zakonom, 
izpolnjevala tudi dodatne pogoje, določene v predpisih o socialnem 
varstvu za pridobitev denarne pomoči, kot edinega vira 
preživljanja. 

V letu 2000 je imelo pravico do državne pokojnine v povprečju 50 
upravičencev, v mesecu decembru tega leta pa je Zavod izplačal 
88 tovrstnih pokojnin. Število prejemnikov državnih pokojnin je 
zaenkrat nižje od ocen, ki so bile podane v času sprejemanja 
novega zakona. Razlog za tako stanje je verjetno v tem letu v 
nebistveni razliki med zneskom državne pokojnine in zneskom 
denarne pomoči kot edinega vira preživljanja. 

Državna pokojnina znaša 33,3% osnove za odmero dodatnih 
pravic. V letu 2000 je povprečna državna pokojnina znašala 
24.788,04 SIT, v mesecu decembru pa 25.130,28 SIT. 

Starostne in družinske pokojnine po Zakonu o 
starostnem zavarovanju kmetov 

Zavod po zakonu izplačuje tudi starostne in družinske pokojnine, 
ki so bile priznane in odmerjene v skladu z določbami prejšnjega 
Zakona o starostnem zavarovanju kmetov. Po novem zakonu je 
bila višina teh pokojnin določena v znesku za zadnji mesec pred 
njegovo uveljavitvijo, torej za mesec december 1999, nato pa se 
njihova višina usklajuje na enak način kot se usklajujejo druge 
pokojnine. Na enak način je bilo potrebno določiti tudi pokojnine 
upravičencev s statusom borca NOV pred 9.9.1943 oziroma do 
13.10.1943. 
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Starostne oziroma družinske pokojnine so v mesecu decembru 
1999 znašale 50% najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, 
za kmete borce NOV pa so bile enake znesku najnižje pokojnine 
za polno pokojninsko dobo. 

V letu 2000 je znašala povprečna starostna oziroma družinska 
pokojnina iz naslova starostnega zavarovanja kmetov 31.636,39 
SIT ali 9,3% več kot leto poprej, v mesecu decembru 2000 pa je 
znašala 32.073,18 SIT ali 7,9% več kot meseca decembra 1999. 
Starostne oziroma družinske pokojnine borcev NOV pred 9.9.1943 
oziroma do 13.10.1943, pa so v povprečju znašale 63.272,78 
SIT ali 9,3% več kot leto poprej, za mesec december 2000 pa je 
njihova pokojnina znašala 64.146,37 SIT, kar je 7,9% več kot 
meseca decembra lani. 

Vojaške pokojnine 

V skladu z določbami Zakona o pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev izplačuje 
Zavod tudi pokojnine in druge dajatve, priznane po določbah 
navedenega zakona. Le-te se usklajujejo v istih rokih in enaki 
višini, kot pokojnine. V letu 2000 je znašalo povprečje vseh vojaških 
pokojnin 136.918,00 SIT ali 9,3% več kot leto poprej, po 
posameznih vrstah pokojnin pa: starostnih 154.736,00 SIT ali 
9,6% več, invalidskih 131.606,00 SIT ali 9,5% več in družinskih 
pokojnin 107.595,00 SIT ali 9,6% več kot v letu 1999. 

Dodatki k pokojninam 

V skladu z Zakonom o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim 
državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz držav, nastalih na 
območju nekdanje SFRJ, Zavod mesečno izplačuje tudi t.i. 
dodatke k tem pokojninam. Dodatek pokriva del tečajnih razlik 
med vrednostjo tolarja in tuje valute, v kateri je pokojnina izplačana. 
V letu 2000 je povprečje vseh dodatkov znašalo 38.061,00 SIT, 
kar je 9,2% več kot v predhodnem letu. Glede na posamezno 
vrsto pokojnine pa je povprečni dodatek k starostnim pokojninam 
znašal 44.251,00 SIT ali 8,8% več, k invalidskim pokojninam, 
34.660,00 SIT ali 10,1% več in k družinskim pokojninam 28.549,00 
SIT ali 10,5% več kot v letu 1999. 

Akontacije pokojnin, ki so obveznost drugih držav, 
nastalih na območju nekdanje SFRJ 

Na podlagi odloka Vlade Republike Slovenije iz leta 1991 Zavod 
izplačuje tudi akontacije pokojnin upokojencem, ki so na določen 
dan imeli stalno prebivališče v državi, predstavljajo pa obveznost 
drugih držav, nastalih na območju nekdanje SFRJ, ki jo zaradi 
pretrganega plačilnega prometa ob osamosvojitvi Slovenije še 
vedno ni mogoče izpolnjevati. Akontacije teh pokojnin se usklajujejo 
na enak način kot druge pokojnine. Povprečje akontacij teh pokojnin 
je v letu 2000 znašalo 84.548,00 SIT kar je 11,1% več kot v 
predhodnem letu, po posameznih vrstah pokojnine pa: starostnih 
94.351,00 SIT ali 10,1% več, invalidskih 74.349,00 SIT ali 12,4% 
več ter družinskih 70.337,00 SIT ali 12,1% več kot v letu 1999. 

IV. FINANČNO POSLOVANJE 

ZAVODA V LETU 2000 

Poročilo o finančnem poslovanju Zavoda v letu 2000 predstavlja 
vse pomembnejše pogoje, ki so imeli večji vpliv na finančno 
poslovanje Zavoda v tem letu in podaja pregled bilance stanja, 
bilančnih podatkov o prihodkih in odhodkih ter prikaz finančnega 
rezultata poslovanja z obrazložitvami vseh važnejših postavk. 

Za poslovanje Zavoda je bilo leto 2000 izjemno leto in sicer zaradi 
številnih novih zakonov, uveljavljenih s 1.1.2000, od katerih sta 
dva zelo pomembno vplivala na vsebino in organizacijo dela 
Zavoda: 

začel je veljati nov sistemski Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, ki ni določil prehodnega obdobja 
za prilagoditev dela Zavoda novim določilom. Zaradi velikega 
števila novosti in sprememb v pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja je zahteval precejšnje spremembe 
v organiziranosti in odzivnosti strokovne službe Zavoda, 
predvsem tistih njenih enot, ki delujejo neposredno na področju 
izvajanja zavarovanja in informacijske tehnologije, posledično 
pa tudi v ostalih dejavnostih, ki so z njimi v povezavi. V začetku 
leta je bilo zato potrebno voditi oziroma izpeljati večino novo 
predpisanih postopkov ročno, vzpostaviti sistem informiranja, 
posredovati odgovore v zvezi z spremembami pravic 
zavarovancem, obveščati javnost itd. 
uveljavljen je bil nov Zakon o računovodstvu, ki je temeljito 
spremenil dotedanji način evidentiranja, spremljanja in 
uravnavanja poslovnih dogodkov ter izkazovanja poslovnih 
rezultatov. Povsem na novo je bilo potrebno vzpostaviti in 
prilagoditi sistem celotnega finančno-računovodskega 
poslovanja Zavoda, sistem knjiženja, bilančne sheme, 
pripraviti ustrezna navodila itd. S tem je bil Zavod vključen v 
enoten sistem evidentiranja javnofinančnih prihodkov in 
odhodkov na nivoju države. 

Ker so z zakonom predpisani podzakonski akti oziroma pravilniki 
in drugi predpisi na osnovi obeh navedenih zakonov sledili osnovni 
zakonodaji z zakasnitvijo, oziroma v letu 2000 sploh še niso bili 
sprejeti, je bilo na posameznih področjih poslovanja Zavoda precej 
problemov, ki so zahtevali dokaj hitre odzive, prilagoditve in rešitve. 

V letu 2000 so bile zato osnovne usmeritve in naloge Zavoda 
predvsem hitro usposabljanje in izobraževanje zaposlenih za 
izvajanje novih nalog, vzpostavitev vrste novih evidenc, izdelava 
računalniških programov, pripravljanje podlag za novo 
informacijsko podprte delovne postopke in za nadaljnjo uvajanje 
zakonskih določil v delovno okolje, zaposlovanje novih delavcev, 
načrtovanje opreme, ustanovitev novega oddelka za področje 
prispevkov, nudenje ustrezne pravne in strokovne pomoči 
zavarovancem itd. 

Zavod je vse naloge z dokaj zahtevnimi ukrepi in relativno velikimi 
napori sprotno reševal in jih v veliki večini tudi uspešno izvedel. 
Ažurno je vodil upokojitvene postopke, zavarovancem je nudil 
kvalitetno in strokovno pomoč pri uveljavljanju in varstvu pravic, 
prilagodil svoje poslovanje novim pogojem in uspel redno in 
pravočasno izplačevati vse pravice in obveznosti iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. 

1. POGOJI POSLOVANJA 

Kot je bilo že uvodoma navedeno, sta na poslovanje Zavoda in 
njegove finančne rezultate v letu 2000 pomembno vplivala nov 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in nov Zakon 
o računovodstvu, ki sta povzročila korenite spremembe na vseh 
področjih poslovanja, zlasti na področju izvajanja zavarovanja in 
na finančnem področju. 

V i^tu 2000 pa so bili uveljavljeni še nekateri drugi zakoni, predpisi, 
programi in sklepi, ki so, predvsem na finančnem področju, tudi 
znatno posegli v dotedanji način in delovanje Zavoda. To so zlasti 
Zakon o javnih financah, Zakon o načinu poravnave dospelih 
neplačanih obveznih dajatev, Zakon o prispevkih za socialno 
varnost, Zakon o Izvrševanju proračuna, Zakon o poračunavanju 
finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in 
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invalidskega zavarovanja, celoviti program Vlade Republike 
Slovenije za pokrivanje razlike med prihodki in odhodki Zavoda 
itd. 

V nadaljevanju je podan kratek pregled glavnih vplivov nove 
zakonodaje na pogoje in poslovanje Zavoda: 

1.1. Obveznosti Republike Slovenije in prispevna 
stopnja za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 

Zbirna prispevna stopnja prispevka delojemalcev in delodajalcev 
je v letu 2000 znašala 24,35%. Ostala je enaka znižani stopnji, ki 
je bila na zahtevo Vlade Republike Slovenije uveljavljena v letu 
1996, z zakonom o prispevkih za socialno varnost. Prispevna 
stopnja prispevka delodajalcev je bila v tem letu dvakrat znižana, 
in sicer s 1.2.1996 od 15,50% na 12,85% ter s 1.7.1996 z 12,85% 
na 8,85%. Skupno znižanje prispevne stopnje delodajalcev je 
znašalo 6,65 odstotnih točk. Prispevna stopnja delojemalcev je 
ostala nespremenjena (15,50%). 

Zaradi znižanja prispevne stopnje bi moral Zavodu manjkajoča 
sredstva zaradi razlike v višini prispevkov zagotoviti proračun 
Republike Slovenije že po določilih prejšnjega zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (z veljavnostjo do 
31.12.1999), ki je v 2. odstavku 221 .člena določal, da se s 
finančnim načrtom Zavoda opredelijo sredstva, ki jih zagotavlja 
proračun Republike Slovenije za zagotavljanje pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kadar drugi prihodki 
Zavoda ne zadostujejo za zagotavljanje navedenih pravic. 

Tudi v letu 2000 Republika Slovenija v Proračunu za leto 2000 ni 
zagotovila zadostnih sredstev za pokrivanje razlike med prihodki 
in odhodki Zavoda. Na ta način v letu 2000 nista bili, dosledno, 
izvedeni določili 233. in 234. člena novega zakona, ki enako kot 
prejšnji prejšnji zakon, a še bolj izrecno, določata, da razliko med 
prihodki Zavoda iz prispevnih stopenj in drugih virov in odhodki 
ter njegovo likvidnost zagotavlja država iz državnega proračuna 
oziroma iz drugih virov. Enako določilo vsebuje tudi zakon o 
poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je bil sprejet 
30.8.2000. 

1.2. Uveljavitev Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju 

Z uveljavitvijo tega zakona je bila uveljavljena že druga reforma 
sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v zadnjem 
desetletju. Zakon je sprejel Državni zbor Republike Slovenije dne 
23.12.1999, z veljavnostjo od 1.1.2000 dalje. To je eden 
najpomembnejših sistemskih zakonov, ki ureja pravice s področja 
socialne varnosti v državi. V primerjavi s prej veljavnim zakonom 
v večini primerov ohranja dotedanje pravice, jih na nekaterih 
področjih nadgrajuje, na drugi strani pa precej spreminja 
upokojitvene pogoje, določa novo dolžino zahtevane pokojninske 
dobe, znižuje odmerno stopnjo za pokojnine, postopno uvaja nova 
razmerja med najnižjo in najvišjo pokojnino, spreminja način 
usklajevanja pokojnin, uvaja novo kategorijo t.i. državnih pokojnin 
in vdovskih pokojnin, natančneje določa obveznosti državnega 
proračuna do Zavoda, določa 23-letno prehodno obdobje za 
prilagoditev pravic, uvaja nove evidence in obveznosti Zavoda in 
številne druge novosti. 

Na finančno poslovanje Zavoda so vplivala predvsem naslednja 
določila navedenega zakona: 
a) 232. člen je poleg starih določil nove obveznosti Republike 

Slovenije iz državnega proračuna, npr. povračila za varstvene 
dodatke, za poravnavo obračunanih in neplačanih prispevkov 

invalidskih podjetij, za državne pokojnine, oskrbnine, 
prispevke delodajalcev za zavarovance, ki so na 
starševskem dopustu itd. V letu 2000 so bile načrtovane 
obveznosti države do Zavoda za 11,7 milijard SIT ali 26,4% 
več, kot je bilo določeno in sprejeto z državnim proračunom 
za leto 2000. 

b) 6. odstavek 223. člena je določil novo obveznost Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za plačilo 
prispevkov delodajalca, za zavarovance, ki se jim izplačuje 
nadomestilo plače za čas bolezni nad 30 dni. Na osnovi tega 
bi se morali povečati prihodki Zavoda za okoli 1,9 milijarde 
SIT. Zavod je to postavko prihodkov v skladu z zakonom 
vključil v finančni načrt za leto 2000, plačilo prispevka pa se 
ni izvajalo. Državni zbor Republike Slovenije je namreč dne 
30.8.2000 sprejel spremembe in dopolnitve zakona o 
prispevkih za socialno varnost, s katerimi je določil, da bo 
nova obveznost ZZZS uveljavljena šele s 1.1.2001, kar je 
pomenilo za toliko manjše prihodke Zavoda in s tem vplivalo 
na slabši finančni rezultat Zavoda za leto 2000. 

c) Določilo 5. odstavka 223. člena je spremenilo obveznost 
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ). S tem 
je bilo ukinjeno dotedanje plačilo prispevka zavarovanca (po 
stopnji 15,5%) in uvedeno plačilo prispevka delodajalca (po 
stopnji 8,85%), kar je v letu 2000 zmanjšalo prihodke Zavoda 
iz tega naslova za 43%. Določba 5. odstavka istega člena 
zakona, se je torej nasprotno, v primerjavi z že navedenim 6. 
odstavkom istega člena, v celoti izvajala, kar je dodatno 
negativno vplivalo na finančno poslovanje in finančni rezultat 
Zavoda v letu 2000. 

d) S 150. členom zakona je bil s 1.1.2000 določen nov način 
usklajevanja pokojnin na podlagi podatkov o gibanju 
povprečnih plač na zaposlenega in v rokih, ki veljajo za 
usklajevanje plač. Prva valorizacija pokojnin, v višini 5%, je 
bila izvedena s 1.1.2000, s 1.7.2000 pa še druga, v višini 
2,8%, ki po makroekonomskih izhodiščih ni bila načrtovana. 
Zavod je na verjetnost druge valorizacije pokojnin v finančnem 
načrtu za leto 2000 Vlado Republike Slovenije sicer opozoril, 
ni pa mogel postavke, zaradi planskih makroekonomskih 
izhodišč, neposredno vključiti med pričakovane odhodke za 
leto 2000. Druga valorizacija pokojnin je pomenila v letu 2000 
dodatno povečanje odhodkov Zavoda za 7,5 milijarde SIT. 

1.3. Uveljavitev Zakona o računovodstvu 

Zakon je bil sprejet 23.3.1999 z veljavnostjo od 1.1.2000 dalje. S 
tem je bil na novo urejen in določen sistem računovodskega 
evidentiranja, obračunavanja in poročanja za proračun in 
proračunske porabnike ter pravne osebe s področja javnega 
prava, v okvir katerih sodi tudi Zavod. 

Bistvena novost pri izkazovanju prihodkov in odhodkov je v 
evidentiranju poslovnih dogodkov. Ti so se do tedaj evidentirali po 
dnevu nastanka, od 1.1.2000 pa se evidentirajo po načelu denarnih 
tokov, t.j. z dnem, ko se izvede plačilo. Predpisana je bila tudi 
nova ekonomska klasifikacija prihodkov in odhodkov. 

Za izdelavo zaključnega računa Zavoda za leto 1999 so torej 
veljala še določila starega zakona o računovodstvu o knjiženju 
po dnevu nastanku dogodka, zato so bili, enako kot prejšnja leta, 
v zaključni račun za leto 1999 vključeni tudi poslovni dogodki, ki 
so nastali v mesecu decembru 1999, njihovo plačilo pa je bilo, 
glede na roke zapadlosti računov, izvedeno šele v mesecu 
januarju 2000. 

Po navodilih Ministrstva za finance je bil izdelan finančni načrt 
Zavoda za leto 2000 tako, da so bili vanj vključeni le tisti prihodki 
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in odhodki Zavoda, ki poprej niso bili že vključeni v zaključni 
račun leta 1999. Zasledovalo se je načelo, da se poslovni dogodek 
lahko evidentira le enkrat. To je pomenilo, da je bilo v finančni 
načrt Zavoda za leto 2000 vključenih pri posameznih vrstah 
odhodkov le 11 mesečnih izdatkov oz. prejemkov ali po realiziranih 
podatkih za leto 2000 za 5.154,2 milijonov SIT manj odlivov 
sredstev ter za 731,9 milijonov SIT manj prilivov sredstev oz. 
prihodkov, ki so bili že izkazani kot odhodki oziroma prihodki leta 
1999. 

V mesecu juniju 2000 je Ministrstvo za finance na skupnem 
sestanku predstavnikov Zavoda in ZZZS podalo navodilo in v 
mesecu juliju 2000 tudi pisno naslovilo na Zavod obvestilo, da se 
knjiženje poslovnih dogodkov v letu 2000 dosledno izvaja po 
novem zakonu in s tem po načelu denarnega toka. Zavod in 
ZZZS sta na to obvestilo ministrstvu večkrat posredovala pisne 
zahtevke za uradno navodilo o evidentiranju poslovnih dogodkov 
v letu 2000 in v njih tudi pojasnila posledice zaradi dvojnosti knjiženj 
istih poslovnih dogodkov. Ministrstvo za finance je meseca 
novembra 2000 ponovno potrdilo svoje stališče o načinu knjiženja. 

Zaradi navedenega so bile s tem v finančnem načrtu Zavoda za 
leto 2000 načrtovane nižje postavke prihodkov in odhodkov. 
Neposredna primerjava realizacije prihodkov in odhodkov leta 
2000 s finančnim načrtom za leto 2000, kakor tudi z rezultati leta 
1999, zaradi tega ni povsem realna. Zato zakonodajalec, v obrazcih 
računovodskih izkazih zaključnega računa za leto 2000, ni 
predvidel primerjave podatkov za leto 1999 in 2000. 

V zvezi s to problematiko je bil na pobudo Zavoda in ZZZS, dne 
10.1.2001, sklican poseben sestanek predstavnikov Ministrstva 
za finance, Računskega sodišča Republike Slovenije ter 
predstavnikov ZZZS in Zavoda, katerega sklepi so, da se bilančni 
rezultati v letu 2000 izkazujejo po denarnih tokovih. V 
računovodstvu je za leto 2000 zato potrebno izvesti dodatne 
knjigovodske vknjižbe, bilančni podatki za leto 1999 pa ostajajo 
nespremenjeni. Oba zavoda izdelata korigiran prikaz finančnega 
načrta za leto 2000, v katerega vključita ustrezne postavke 
prihodkov in odhodkov. Pri primerjavi rezultatov morajo zavodi 
posebej opozoriti na spremembe v knjiženih in načrtovanih podatkih 
ter jih posebej prikazati. Računsko sodišče bo ob revidiranju 
poslovanja zavodov tako nastale okoliščine upoštevalo. 

Navedena knjigovodska zakonodaja je vplivala na finančni rezultat 
Zavoda v letu 2000, saj ga poslabšuje za 4.422,3 milijonov SIT. 

1.4. Finančni načrt Zavoda za leto 2000 

Po sprejetem finančnem načrtu Zavoda za leto 2000 v mesecu 
oktobru 1999, je skupščina Zavoda dne 31.5.2000, zaradi novih 
makroekonomskih izhodišč in spremenjenih okoliščin, predvsem 
pa zaradi sprejema novega zakona, sprejela nov finančni načrt 
Zavoda za leto 2000. V njem je v skladu z 206., 233., 234. in 236. 
členom zakona predvidela 162,1 milijard SIT sredstev iz državnega 
proračuna ali za 8,5 milijard SIT več, kot je bilo določeno v 
državnem proračunu za leto 2000. Ob tem je potrebno poudariti, 
da je Zavod Vlado Republike Slovenije že ob izdelavi prvega 
predloga finančnega načrta za leto 2000, z dne 21.10.1999, 
opozoril, da je v Državnem zboru predvidena za 10 milijard SIT 
nižja obveznost od načrtovane v finančnem načrtu Zavoda za 
leto 2000. Finančni načrt Zavoda za leto 2000 je bil, dne 5.6.2000, 
posredovan skupaj s posebnimi ugotovitvami, sklepi, opozorili in 
predlogi Vladi Republike Slovenije v soglasje. 

Zavod soglasja na finančni načrt s strani Vlade Republike Slovenije 
vse do danes še ni prejel, na urgenco pa je v zadnjih dneh meseca 
decembra 2000 prejel dopis Ministrstva za finance, s katerim je 
obveščen, da na finančni načrt Zavoda za leto 2000 ministrstvo 
nima pripomb. Glede na to, da je soglasje na finančni načrt z 
zakonom izrecno predpisano in ker je bila v finančnem načrtu 
Zavoda podrobno opisana finančna problematika, povzroča molk 
Vlade Republike Slovenije številne neprijetnosti, predvsem pa so 
iz tega razloga ostale v letu 2000 mesečne akontacije iz državnega 
proračuna Republike Slovenije po 232. členu zakona na višini 
predhodnega leta, kar je dodatno vplivalo na likvidnost Zavoda. 

Glede na že omenjene sklepe s posebnega sestanka 
predstavnikov Ministrstva za finance, Računskega sodišča, ZZZS 
in Zavoda, v zvezi z evidentiranjem in izkazovanjem poslovnih 
dogodkov v letu 2000 po novem zakonu o računovodstvu in 
sklepa o izdelavi korekcije prikaza finančnega načrta za leto 
2000, je Zavod poleg korekcije vknjižb v letu 2000 pripravil tudi 
korekcije prikaza finančnega načrta za leto 2000. Korekcije glavnih 
postavk odhodkov korigiranega prikaza finančnega načrta za 
leto 2000 so razvidne iz naslednje preglednice: 

poročevalec, št. 30 22 25. april 2001 



Preglednica št.1: Korigirani prikaz finančnega načrta za leto 2000 

- zneski v milijonih SIT 

Za p 
št. ELEMENTI 

realizacija 
v letu 1999 

finančni 
načrt za 
leto 2000 

indeks 
FN 2000 

korigirani 
prikaz 
FN za 1.2000 

indeks 
kor.FN 00 

reliz. 1999 reliz. 1999 
1 2 3 4 5=4:3 6 7=6:3 

I. PRIHODKI 
1. prispevki zavarovancev 211.417,2 231.713,2 109,6 231.713,2 109,6 
2. prispevek delodajalcev 125.287,2 138.697,1 110,7 138.697,1 110,7 
3. prispevek samozaposlenih 19.613,9 21.566,3 110,0 21.566,3 110,0 
4. izterjava neplačanih prispevkov 0,0 8.000,0 - 8.000,0 - 
5. drugi prispevki 1.996,4 2.169,0 108,6 2.169,0 108,6 
6. SKUPAJ PRISPEVKI (1,do 5.) 358.314,7 402.145,6 112,2 402.145,6 112,2 
7. transferni prihodki (8.do 12.) 150.477,3 173.744,5 115,5 173.744,5 115,5 
8. - obveznosti države 145.525,9 162.069,0 111,4 162.069,0 111,4 
9. - prispevki ZRSZ 4.732,3 2.941,2 62,2 2.941,2 62,2 

10. - prispevki ZZZS 0,0 1.900,0 - 1.900,0 - 
11. - prilivi Kapitalske družbe, d.d. 0,0 6.593,3 - 6.593,3 - 
12. - drugi transferni prihodki 219,1 241,0 110,0 241,0 110,0 
13. drugi prihodki 4.383,7 4.559,2 104,0 4.559,2 104,0 
14. SKUPAJ PRIHODKI (6.+7.+13.) 513.175,7 580.449,3 113,1 580.449,3 113,1 

II. ODHODKI 
15. pokojnine 441.027,3 482.829,7 109,5 482.829,7 109,5 
16. sredstva za zagotavljanje 

socialne varnosti 
20.641,1 22.548,7 109,2 22.548,7 109,2 

17. nadomestila plač 18.256,9 21.043„6 115,3 21.043,6 115,3 
18. transferi neprofitnim organizacij. 276,9 654,6 236,4 654,6 236,4 
19. prispevki za zdravstveno zav. 

upok.od nadomestil plač 
39.762,2 39.968,1 100,5 43.539,6 109,5 

20. stroški službe Zavoda, v tem: 3.559,8 3.654,9 102,7 3.906,5 109,7 
21. - plače in drugi izdatki zaposlenim 1.946,9 1.980,4 101,7 2.138,6 109,8 
22. - prispevki zaposlenih 272,3 276,2 101,4 301,3 110,7 
23. - drugi izdatki 1.340,6 1.398,3 104,3 1.466,6 109,4 
24. drugi odhodki 2.879,3 3.156,4 109,6 3.156,4 109,6 
25. SKUPAJ ODHODKI (15.do 20.+24.) 526.403,5 573.856,0 109,0 577.679,1 109,7 

III. FINANČNI REZULTAT 
26. Presežek ali primanjkljaj (14.manj 25.) -13.227,8 6.593,3 2.770,2 " 

Korigirani prikaz finančnega načrta Zavoda za leto 2000 je izdelan 
tako, da so izvedene le korekcije odhodkov, ki upoštevajo tedanje 
makroekonomske predpostavke za prihodke in odhodke, kot so 
veljale ob izdelavi finančnega načrta Zavoda za leto 2000. 

V korigiranem prikazu finančnega načrta tudi niso upoštevana 
dejanska gibanja v letu 2000, ki v primerjavi z izhodišči za izdelavo 
finančnega načrta kažejo, da je bila rast: 

plač v Republiki Sloveniji v letu 2000 višja od načrtovanih po 
makroekonomskih izhodiščih, 
cen življenjskih potrebščin (inflacije) višja od z izhodišči 
načrtovane, 
izhodiščne plače za negospodarstvo višja od z izhodišči 
načrtovane, kar pomeni, da so bile načrtovane postavke v 
navodilih za upoštevanje makroekonomskih izhodišč, glede 
na dejanska gibanja, podcenjene. 
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1.5. Zakon o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije 

Republika Slovenija bi morala po zakonskih določilih (v okviru 
obveznosti po 233. členu zakona) v letu 2000 iz državnega 
proračuna, oziroma iz drugih virov, zagotoviti Zavodu zadostna 
sredstva za pokritje razlike med prihodki in odhodki. Vendar pa so 
bila že ob pripravi predloga proračuna za leto 2000 finančna 
izhodišča med Vlado Republike Slovenije in Zavodom 
neusklajena, saj je bila s strani Vlade Republike Slovenije postavka 
obveznosti proračuna do Zavoda (enako kot vsa leta od 1996 
dalje), določena prenizko. Na to neskladje je Zavod v vlogi za 
pridobitev soglasja k finančnemu načrtu za leto 2000 tudi posebej 
opozoril s posebnimi ugotovitvami, sklepi in predlogi, ki so bili 
priloga k finančnem načrtu. V njih je Vladi Republike Slovenije 
predlagal, da se v skladu z 232. in 233. členom zakona sprejmejo 
potrebni sklepi za izravnavo med prihodki in odhodki Zavoda, kar 
pomeni, da bi se moralo zagotoviti v okviru Državnega proračuna 
za 8,5 milijard SIT več sredstev, kot je bilo sprejeto; da ponovno 
preveri realnost makroekonomskih postavk, zaradi velike 
verjetnosti višje rasti plač od načrtovanih izhodišč, kar bo lahko 
pomenilo po oceni za najmanj okoli 5 milijard SIT večje odhodke 
za pokojninske in invalidske dajatve Zavoda; da učinki zakona o 
načinu poravnave dospelih neplačanih obveznih dajatev in 
pospešenih izterjav ne bodo povečali prihodkov Zavoda za 
pričakovanih 8 milijard SIT; da ZZZS ne realizira nakazil 
prispevkov pod 223. členu zakona načrtovanih v višini 1,9 milijard 
SIT; da ZRSZ izvaja nižja nakazila prispevkov po istem členu 
zakona, kar bo pomenilo za okoli 1,9 milijard SIT nižje prihodke 
Zavoda; da naj se umakne tožba Republike Slovenije za plačilo 
nadomestila za delo DURS, kar bi pomenilo skupaj z zamudnimi 
obrestmi povečanje odhodkov Zavoda za okoli 7 milijard SIT. 

Na osnovi podatkov o julijski realizaciji prihodkov in odhodkov po 
izvedeni drugi (nenačrtovani po državnih makroekonomskih 
izhodiščih) valorizaciji pokojnin, ki je poleg manjših prihodkov od 
ZZZS in ZRSZ v višini 3,8 milijard SIT, povečala odhodke za 7,5 
milijard SIT, je Zavod v mesecu juliju in avgustu 2000 izdelal 
posebno poročilo Vladi o finančnem položaju Zavoda z vzroki za 
nastali finančni primanjkljaj z analizo in projekcijo prihodkov in 
odhodkov do konca leta 2000. Vlado Republike Slovenije je opozoril, 
da je ob koncu leta pričakovati primanjkljaj v višini okoli 14 milijard 
SIT, in da bo zaradi vračila posojil iz leta 1999 (v višini okoli 10 
milijard SIT) potrebna zadolžitev Zavoda za okoli 30 milijard SIT, 
oziroma da bo primanjkljaj in zadolžitev lahko celo višja, v kolikor 
ne bodo realizirane še nekatere druge postavke (da ne bo 
realizirana povečana izterjava s strani DURS, da ne bo umaknjena 
tožba proti Zavodu za plačilo storitev DURS za leti 1997 in 1998, 
da ne bo realiziran za leto 2000 določen priliv sredstev s strani 
Kapitalske družbe). 

Poročilo Zavoda je Vlada Republike Slovenije obravnavala in dne 
10.8.2000 sprejela Sklepe o ukrepih za uravnoteženje proračuna 
Republike Slovenije za leto 2000, v katerih je določila: da se 
ocenjeni primanjkljaj Zavoda pokriva s sredstvi Kapitalske družbe 
d.d. (KAD), ki v letu 2000, predčasno, v znesku 6 mlrd SIT, izpolni 
obveznosti iz leta 2001 in da se bo Zavod, za kritje primanjkljaja, 
lahko zadolžil na osnovi zakona o spremembi in dopolnitvi zakona 
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2000, ki ga 
bo Vlada Republike Slovenije poslala Državnemu zboru Republike 
Slovenije v sprejem po hitrem postopku. 

Na osnovi tega je Državni zbor Republike Slovenije 15. septembra 
2000 sprejel spremembe in dopolnitve zakona o izvrševanju 
proračuna za leto 2000, s katerimi je določil, da se zadolževanje 
Zavoda ne šteje v kvoto zadolževanja državnega proračuna. 
Zavod je na tej osnovi dne 19.10.2000 tudi prejel pooblastilo oz. 

soglasje Vlade Republike Slovenije, da za izplačevanje zakonsko 
določenih pravic in obveznosti v letu 2000, najame ustrezna 
posojila. 

1.6. Uveljavitev Zakona o javnih financah 

Zakon o javnih financah je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 
dne 16.9.1999, z veljavnostjo od 15.10.1999 dalje. Zakon na novo 
ureja sestavo, pripravo in izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije in proračunov lokalnih samoupravnih skupnosti, 
upravljanje s premoženjem države in občin, njihovo zadolževanje, 
poroštva, upravljane njihovih dolgov, računovodstvo in nadzor. 
Na novo določa tudi pravila pri sestavi in predložitvi letnih 
poročil, finančnih načrtov in proračunskem nadzoru, ki se 
uporabljajo za Zavod v obveznem delu zavarovanja. Po tem 
zakonu se Zavod vključuje v enotni sistem zakladniškega računa, 
za katerega so se priprave že pričele. 

Strokovna služba Zavoda je na tej osnovi sprejela ustrezne 
usmeritve za prilagoditev poslovanja v letu 2000 zakonsko 
določenim pravilom, ki urejajo predvsem sestavo in predložitev 
finančnih načrtov, upravljanje denarnih sredstev, računovodski 
način izkazovanja rezultatov, predložitev letnih poročil, 
zadolževanje in dajanje poroštev ter proračunski nadzor. 

1.7. Celoviti program Vlade Republike Slovenije za 
pokrivanje razlike med prihodki in odhodki 
Zavoda 

Vlada Republike Slovenije je dne 11.11.1999 sprejela sklep in 
celoviti program za pokrivanje razlike med prihodki in odhodki 
Zavoda ter z njim zadolžila organe KAD, Ministrstvo za finance - 
Davčno upravo Republike Slovenije (DURS), Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve (MDDSZ) in Zavod za njegovo 
realizacijo in sprejem potrebnih odločitev in ukrepov za zagotovitev 
sredstev za postopno pokrivanje primanjkljaja Zavoda v obdobju 
od leta 1999 do 2001. 

S programom Vlade Republike Slovenije je bilo določeno, da 
mora KAD, na podlagi zakonskih določil o namembnosti njene 
ustanovitve, zagotoviti Zavodu v obdobju 1999-2001 za pokrivanje 
primanjkljaja Zavoda sredstva v višini 15,0 milijard SIT, in sicer v 
letu 1999 sredstva v višini 3,0 milijard SIT in v letih 2000 in 2001 
po 6,0 milijard SIT. Nadalje je bilo s programom določeno, da mora 
DURS v letu 2000 izterjati za 10,0 milijard SIT zapadlih neplačanih 
prispevkov iz preteklih let, od tega 0,7 milijarde SIT v letu 1999, 
8,0 milijard SIT v letu 2000 in 1,3 milijarde SIT v letu 2001. V ta 
namen je bil sprejet tudi zakon o načinu poravnave dospelih 
neplačanih obveznih dajatev, ki določa možnost predčasne 
poravnave in obročnega plačila zapadlih neplačanih obveznosti 
pod ugodnejšimi pogoji. Nadalje je bilo s programom določeno, da 
mora Zavod v okviru svojih možnosti in pristojnosti v letih 2000- 
2001 zagotoviti sredstva v višini 1,0 milijarde SIT. 

Program Vlade Republike Slovenije se je v letih 1999 in 2000 
uresničeval z naslednjimi rezultati: 

a) Kapitalska družba, d.d. 

Dne 24.12.1999 je bila sklenjena pogodba med Zavodom in KAD, 
po kateri je KAD do konca meseca februarja 2000 Zavodu 
zagotovila 3,0 milijarde SIT za leto 1999, od katerih je Zavod 
namensko uporabil 2.406,7 milijonov SIT za pokritje nekritega 
primanjkljaja iz leta 1998. V letu 2000 je Zavod na podlagi te 
pogodbe in aneksov od KAD v mesecu juniju, oktobru in decembru 
prejel še 6,0 milijard SIT. 
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Nato je Vlada Republike Slovenije v mesecu avgustu 2000, po 
prejetem Zavodovem Poročilu o finančnem položaju z vzroki za 
nastali finančni primanjkljaj z analizo in projekcijo prihodkov in 
odhodkov do konca leta 2000, s Sklepom o ukrepih za 
uravnoteženje proračuna Republike Slovenije za leto 2000 
določila, da mora KAD predčasno, že v letu 2000, izpolniti tudi 
obveznost iz pogodbe o pokrivanju razlike med prihodki in odhodki 
Zavoda za leto 2001 v višini 6,0 milijard SIT, ki so bili predvideni 
za nakazilo v letu 2001. Z dodatnim aneksom k osnovni pogodbi, 
je KAD Zavodu ta sredstva nakazala v mesecu decembru leta 
2000. 

Na osnovi tega in zakonskih sprememb v načinu izkazovanja 
prihodkov po novih računovodskih predpisih, Zavod v letu 2000 
izkazuje v svojih računovodskih izkazih od KAD prejeta dodatna 
sredstva za pokrivanje razlike med odhodki in prihodki v višini 
13,3 milijard SIT. 

b) DURS 

DURS je po sklepu Vlade Republike Slovenije pričela s pospešenim 
izterjevanjem zapadlih neplačanih prispevkov, vendar pa zaradi 
specifičnih finančnih razlogov dolžnikov (nelikvidnost, stečaji, 
likvidacije, neobstoječa podjetja itd.), ni uspela realizirati programa 
Vlade Republike Slovenije po kateri bi morala realizirati povečano 
izterjavo prispevkov iz preteklih let v višini 8,0 milijard SIT. Rezultati 
kažejo, da je bilo skupaj z zamudnimi obrestmi realizirano 322,6 
milijonov SIT, kar predstavlja le 4,0 % načrtovanega zneska. 

c) Zavod 

Zavod je na osnovi celovitega programa in ukrepov Vlade 
Republike Slovenije, dne 16.12.1999, sprejel »Operativni pro- 
gram ukrepov za izboljšanje finančnega položaja Zavoda za leto 
2000 in 2001«, v katerem je v okviru zelo omejenih možnosti 
(njegovi odhodki so v več kot 98% vezani na zakonska določila) 
določil ukrepe za realizacijo sklepa Vlade Republike Slovenije. 
Program je na podlagi že izvedenih ukrepov dopolnil in meseca 
septembra 2000 sprejel »Celoviti program varčevalnih ukrepov 
Zavoda v letu 2000« in ga posredoval v vednost Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvu za finance. 

Iz pregleda realizacije celovitega programa ukrepov je razvidno, 
da je bil del programa varčevalnih ukrepov v letu 2000 izveden že 
ob sprejemu finančnega načrta za leto 2000, del pa je Zavod 
izvajal z zmanjševanjem stroškov pri operativnem izvajanju nalog. 
S tem je Zavod pripomogel k zmanjšanju razlike med odhodki in 
prihodki v letu 2000 v skupni višini 826,5 milijonov SIT in realiziral 
82% zahtevanega prihranka. 

1.8. Uveljavitev Zakona o načinu poravnave dospelih 
neplačanih obveznih dajatev 

Zakon o načinu poravnave neplačanih obveznih dajatev je bil 
sprejet 23.12.1999, kot eden izmed ukrepov celovitega programa 
Vlade Republike Slovenije za pokrivanje razlike med prihodki in 
odhodki Zavoda, z dne 11.11.1999. Namen zakona je bil, da bi se 
s strani DURS povečala izterjava prispevkov oziroma bistveno 
zmanjšala višina zapadlih neplačanih obveznosti iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, ki so po stanju na dan 31.12.1999 
znašale 19,6 milijard SIT. 

Z zakonom je bilo dolžnikom omogočeno plačilo zapadlega dolga 
za neplačane prispovke iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja na tri načine: s takojšnjim plačilom dolga s 17% 
popustom, z možnostjo plačila v največ 60 obrokih ter z možnostjo 
plačila dolga iz prispevkov od izplačil v bonih v obdobju od 1991— 
1995. Pri zadnjem načinu so se zamudne obresti odpisale, glavnica 

pa se je valorizirala na dan 31.12.1999. Z zakonom predpisane 
pogoje je izpolnjevalo 7.431 dolžnikov, vlogo za poplačilo dolga 
pa je oddalo DURS-u le 1.684 dolžnikov. 

Finančni učinki tega zakona za Zavod so bili predvideni v bistveno 
višji višini, kot kaže realizacija: 

a) Za uveljavitev pravice do takojšnjega plačila prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje se je prijavilo 113 
prosilcev. DURS je ugodno rešila 94 vlog. Znesek dolga iz 
naslova prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
ki se nanaša na ugodno rešene vloge znaša 156,0 milijonov 
SIT. 

b) Za obročno plačilo prispevkov je podalo vlogo 1.567 prosilcev, 
od katerih je 1.268 prosilcev izpolnjevalo pogoje po zakonu. 

c) Skupni znesek dolga teh prosilcev znaša 2.421,0 milijonov 
SIT. Po zakonskih določilih bodo neporavnane obveznosti 
plačane Zavodu v 60 mesečnih obrokih, pri tem, da mesečno 
plačilo ne sme biti manjše od 10.000 SIT. 

d) Za plačilo dolga iz naslova prispevkov od izplačil v bonih v 
obdobju od 1991-1995 so se prijavile 4 pravne osebe. DURS 
je ugodno rešila 3 vloge, znesek dolga iz naslova prispevkov 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa znaša 181,0 
milijonov SIT. 

Od sprejema tega zakona do 31.12.2000 so fizične in pravne 
osebe poravnale zaostale prispevke za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje v višini 322,6 milijonov SIT. 

Ob predpostavki, da bodo plačani vsi obroki in izvršena poplačila 
iz naslova bonov, bo Zavodu v petih letih po tem zakonu vplačanih 
2.758,0 milijonov SIT zaostalih terjatev. 

1.9. Neplačani in odloženi prispevki 

Za nemoteno poslovanje in likvidnost Zavoda je neobhodno 
pomembno redno tekoče plačevanje prispevkov zavezancev, 
njegov nadzor in izterjava. Po 228. členu novega zakona, nadzor 
nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje opravlja DURS, ki tudi 
pobira, izterjuje ter vodi ustrezne evidence o plačanih prispevkih 
za posamezne zavarovance. 

Na podlagi podatkov Agencije za plačilni promet (APP), ki trenutno 
še deluje in opravlja funkcijo plačilnega prometa za pravne osebe, 
ter DURS Zavod redno dnevno in mesečno spremlja realizacijo 
vplačanih prispevkov, ter evidentira stanje neplačanih prispevkov 
za pravne in fizične osebe. 

Podatki o višini plačanih prispevkov so podrobno navedeni v 
poglavju prihodkov Zavoda za leto 2000. Na tem mestu je podana 
le zbirna informacija o višini zapadlih neplačanih oziroma odloženih 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

a) Neplačani prispevki po podatkih APP za pravne osebe 
Na dan 31.12.2000 so znašale dospele in neporavnane obveznosti 
pravnih oseb za prispevke iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja 1.039,9 milijonov SIT. Po stanju na dan 31.12.1999 je 
bilo tovrstnih neplačanih prispevkov za 2.252,5 milijonov SIT. Stanje 
neplačanih prispevkov pravnih oseb se je v letu 2000 v primerjavi 
z letom 1999 znižalo za 53,8 % oziroma za 1.212,6 milijonov SIT, 
vendar je znižanje stanja dolgov v veliki meri pripisati posledicam 
določil zakona o finančnem poslovanju podjetij, po katerem je 
prišlo do izbrisa določenih poslovnih subjektov in njihovih dolgov, 
ne pa toliko večji disciplini in izterjavi. 
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b) Neplačani prispevki po podatkih DURS za fizične osebe 
Fizične osebe so na dan 31.12.2000 Zavodu, od leta 1992 dalje, 
kumulativno dolgovale 18.939,6 milijonov SIT. V tem znesku je 
zajeto 17.372,4 milijonov SIT neplačanih prispevkov po stanju 
31.12.1999. Iz teh podatkov izhaja, da se stanje zapadlih in 
neplačanih prispevkov fizičnih oseb do konca leta 2000 ni znižalo, 
temveč celo povišalo za 1.567,1 milijonov SIT ali za 9,0 %. 
Povišanje neplačanih prispevkov fizičnih oseb je predvsem 
posledica povišanja zavarovalnih osnov za samostojne podjetnike 
posameznike. 

c) Z zakoni odloženi prispevki 
Posebno kategorijo prispevkov predstavljajo prispevki, katerih 
plačilo je odloženo na podlagi posebnih zakonov. 

V letu 1995 so v znesku 585,7 milijonov SIT zapadle v plačilo 
obveznosti iz naslova z zakonom odloženih prispevkov podjetjem, 
ki so svoj kapital prenesla na Sklad Republike Slovenije za razvoj 
ter Slovenskim železnicam v skupnem znesku 14,9 milijonov 
EUR. 

Plačilo prispevkov podjetij je bilo s posebnimi zakoni kasneje 
ponovno odloženo, tako da so obveznosti prvih zapadle v plačilo 
konec leta 1996 in naj bi se vplačevale v mesečnih obrokih do 
25.11.1999. Po podatkih DURS njihovi neporavnani prispevki na 
dan 31.12.2000 še vedno znašajo 1,0 milijon SIT, zaradi blokiranih 
žiro računov teh pravnih oseb. 

Slovenskim železnicam so obveznosti zapadle v plačilo sredi leta 
1997. V začetku leta 1998 je bil z zakonom sprejet ponoven odlog 
plačila zapadlih obveznosti, in sicer do 25.7.2002. Te po stanju na 
dan 31.12.2000 znašajo 12,7 milijonov EUR oziroma 2.686,1 
milijonov SIT. 

Skupaj znašajo zapadle neplačane z zakonom odložene 
obveznosti iz prispevkov 2.687,1 milijonov SIT. 

1.10. Zakonska zadolžitev Zavoda za odpis, delni 
odpis, odlog ter obročno odplačevanje 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 

Z uveljavitvijo novega zakona je bila prekinjena dve leti trajajoča 
praznina na področju odpisovanja prispevkov, ko ni bil določen 
niti način, niti institucija, ki bi te naloge izvajala. 

Nov zakon je v 228. členu naložil DURS, da »opravlja nadzor nad 
obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zbira, izterjuje ter vodi ustrezne evidence 
o vplačanih prispevkih za posamezne zavarovance. Skupščina 
Zavoda na predlog upravnega odbora Zavoda odpisuje, delno 
odpisuje, dovoljuje odlog ter obročno odplačevanje in vračilo 
prispevkov za obvezno zavarovanje. 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 najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi,tega zakona«. 
Zavod meni, da bi glede na to, da DURS opravlja obračun 
prispevkov, nadzor nad plačilom prispevkov ter prisilno izterjavo, 
potrebno, zaradi racionalizacije postopka, določiti DURS kot 
pristojni organ za odpis prispevkov. 

Sklep o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog ter obročno 
odplačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje je skupščina Zavoda sprejela dne 31.5.2000. 
Osnovno vodilo pri pripravi vsebine, za izenačitev morebitnih 
možnosti olajšav, je bilo upoštevanje postopkov, ki so na tem 
področju že veljali in še vedno veljajo za davke in za nekatere 
prispevke za socialno varnost. 

Glede na zakonsko določbo in v skladu s sklepom o kriterijih je 
skupščina Zavoda v letu 2000 sprejela sklepe, po katerih se: 
a) odpišejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

za 263 zavezancev, katerih bruto prejemki na družinskega 
člana ne dosegajo zajamčene plače, v skupnem znesku 
137.857.972,97 SIT s pripadajočimi neplačanimi zamudnimi 
obrestmi; 

b) odpišejo ali delno odpišejo prispevki za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje za 57 zavezancev, katerih bruto 
prejemki na družinskega člana znašajo do 150% zajamčene 
plače in so socialno ogroženi, v skupnem znesku 
19.848.469,27 SIT s pripadajočimi neplačanimi zamudnimi 
obrestmi; 

c) odpišejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
za 18 zavezancev zaradi zastaranja pravice do prisilne 
izterjave, v skupnem znesku 2.006.793,23 SIT s pripadajočimi 
neplačanimi zamudnimi obrestmi; 

d) zavrne 102 vlogi zaradi neizpolnjevanja kriterijev, v skupnem 
znesku 42.925.177,93 SIT s pripadajočimi neplačanimi 
zamudnimi obrestmi; 

e) zavrne in zavrže 6 vlog pravnih oseb, v skupnem znesku 
268.138.981,65 SIT; 

f) zavrže 141 vlog zaradi nepopolnosti vlog oziroma 
neizpolnjevanja pogojev za uvedbo postopka. 

1.11. Tožba Republike Slovenije za plačilo 
nadomestila za delo DURS za leti 1997 in 1998 

Zavodu je bila v mesecu juliju 2000 vročena tožba, ki jo je preko 
Državnega pravobranilstva vložila Republika Slovenija. Po tej tožbi 
bi moral Zavod za leti 1997 in 1998 plačati nadomestilo za delo 
DURS v višini glavnice 3,8 milijarde SIT s pripadajočimi zamudnimi 
obrestmi. Zavod je tožbi ugovarjal z naslednjimi utemeljenimi 
razlogi: 

Po zakonski ukinitvi Republiške uprave za javne prihodke, s 
katero je imel Zavod sicer sklenjeno pogodbo o plačilu 
nadomestila, ni bilo več osnove za plačilo. 
Zaradi spremembe predpisov je pogodba iz leta 1992 
brezpredmetna in neveljavna. 
V letu 1997 in 1998 Zavod in DURS nista sklenila nobene 
pogodbe, na osnovi katere bi se lahko izvajalo plačilo. 
V letu 1999 je Ministrstvo za finance izdalo Uredbo, po kateri 
Zavod ni dolžan plačevati nadomestila za delo DURS do konca 
leta 2000, iz česar je sklepati, da velja tudi za nazaj. 

V letu 1997 in 1998 je Ministrstvo za finance pri pripravi finančnega 
načrta tudi nasprotovalo načrtovanemu plačilu tega nadomestila, 
ker tovrstno plačilo povečuje odhodke Zavoda, hkrati pa tudi 
povečuje višino sredstev, ki jih mora država zagotoviti Zavodu iz 
državnega proračuna. 

Od pristojnih ministrov je Zavod najprej prejemal navodila, da ne 
plačuje nadomestila DURS, nato pa zagotovila, da bo tožba 
umaknjena. Vendar do danes Zavod o tem še ni dobil obvestila. 
Ministrstvo za finance pa je v mesecu januarju 2001 ponovno 
izdalo Uredbo, po kateri Zavodu do konca leta 2001 ni potrebno 
plačati nadomestila. 

1.12. Likvidnost Zavoda 

Zavod je moral za plačilo z zakonom določenih pokojninskih in 
invalidskih dajatev že ob koncu leta 1999 najeti posojila, ki so 
zapadla v plačilo v začetku leta 2000. Ministrstvo za finance je za 
zagotavljanje tekoče likvidnosti Zavoda že od meseca januarja 
2000 redno mesečno sodelovalo pri zagotavljanju sredstev 
Zavodu. Tako je v okviru svojih možnosti financiranja zagotavljalo 
Zavodu povečane oziroma predčasne prijive sredstev, vendar 
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vse v okviru svoje prenizko planirane obveznosti po 233. členu 
novega zakona, do Zavoda. Zaradi poplačila posojil iz leta 1999 in 
zaradi višje valorizacije pokojnin od načrtovane, bi se, brez 
pospešenega nakazovanja sredstev iz 232. in 233. člena zakona 
določene obveznosti državnega proračuna s strani Zakladnice 
Ministrstva za finance, v Zavodu likvidnostne težave pojavile že 
veliko prej, v začetku jeseni. 

Iz tega razloga so bila sredstva za leto 2000, ki so bila z državnim 
proračunom določena za financiranje pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v letu 2000, v celoti izčrpana že v 
mesecu novembru 2000: sredstva tekočih obveznosti (po 232. 
členu novega zakona) v višini 43.502,9 milijonov SIT in sredstva 
iz dodatne obveznosti (po 233. členu novega zakona) v višini 
110.117,3 milijonov SIT, oziroma skupaj v višini 153.620,2 milijonov 
SIT. ' 

Likvidnostni primanjkljaj, ki ga ni bilo mogoče več v celoti reševati 
s prilivi iz državnega proračuna, se je, v skladu z opozorili, prvič 
pojavil v mesecu oktobru 2000. Zavod je moral za zagotovitev 
pravočasnega in nemotenega izplačila obveznosti, na podlagi 
zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o izvrševanju proračuna, 
sklepa Vlade Republike Slovenije, ki je Zavodu to naložil, soglasja 
Ministrstva za finance, v organizaciji in aranžmaju Zakladnice 
Ministrstva za finance, najeti likvidnostna posojila pri poslovnih 
bankah v Sloveniji. Posojila so bila najeta v višini 7.500 milijonov 
SIT in s fiksnim rokom vračanja. Zapadlost kreditov je pogodbeno 
določena za obdobje januar-april 2001. 

V mesecu novembru in decembru 2000 je moral Zavod najeti še 
dodatna posojila. Najem posojil se je enako kot v mesecu oktobru, 
izvedel v organizaciji in aranžmaju Zakladnice Ministrstva za fi- 
nance. Večji del posojil je bil najet po pogojih s fiksnim rokom 
vračila (od tega del pri Zakladnici Ministrstva za finance), preostali 
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del pa z obnavljanjem črpanja, kar pomeni, da se posojila črpajo 
ob izplačilu pokojnin in se vračajo med mesecem s tekočimi prilivi 
od prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
Zapadlost posojil s fiksnim rokom vračanja je pogodbeno določena 
za obdobje januar-april 2000, zapadlost kreditov z obnavljanjem 
pa je določena z zapadlostjo najkasneje v mesecu juniju leta 
2001. 

Za zagotovitev nemotenega izplačila pokojninskih in invalidskih 
obveznosti, ki so vezane na določen dan v mesecu, za katerega 
je absolutno nemogoče natančno napovedati višino prilivov 
sredstev od prispevkov, je Zavod zaradi morebitnih nižjih prilivov 
sredstev od prispevkov, kar bi lahko na določen dan onemogočilo 
izplačila obveznosti, s svojo matično banko sklenil tudi pogodbo 
za posojilo po načelu tekočega računa. Na osnovi te pogodbe 
lahko Zavod, v primeru manjših prilivov sredstev, izkaže negativno 
stanje na svojem žiro računu do določenega zneska. S tem je 
zagotovljena večja finančna varnost ob nihanjih v prilivih in tudi 
večja možnost za spoštovanje pogodbenih določil o rokih vračanja 
posojil.Tovrstno posojilo se zaključi z mesecem novembrom 2001. 

Po stanju konec meseca oktobra je tako znašala višina kreditov 
7.500,0 milijonov SIT, meseca novembra 22.159,0 milijonov SIT 
in meseca decembra 23.239,1 milijonov SIT. Sklenjeno je bilo 32 
pogodb s poslovnimi bankami iz Slovenije. Obrestne mere 
najetih posojil znašajo od TOM + 2,0% do TOM + 3,6%. Zavod so 
po določilih posojilnih pogodb za zadnje dva meseca leta 2000 
bremenili stroški obresti v višini 86,8 milijonov SIT. Posojila se 
bodo vračala v letu 2001 postopoma iz prilivov od prispevkov in 
iz nakazil sredstev iz državnega proračuna. Obresti za najeta 
posojila bodo dodatno bremenila finančno poslovanje Zavoda v 
letu 2001, njihova višina, pa je predvsem odvisna od dinamike 
prilivov sredstev in višine določenih sredstev s strani državnega 
proračuna Republike Slovenije. 

odlivi - odlivi za izplačilo zakonskih obveznosti 
saldo posojil - stanje posojil konec meseca 

Grafični prikaz št.1: Prikaz likvidnostnega položaja Zavoda v letu 2000 
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prilivi □ odlivi ■ saldo posojil 
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Iz grafičnega prikaza je razvidno, da so bili: 

v mesecu januarju v primerjavi z ostalimi meseci, višji tako 
odlivi kot prilivi. Odlivi so bili višji zato, ker je Zavod vračal 
najeta posojila iz leta 1999, prilivi pa zato, ker je bil zagotovljen 
ustrezno višji transfer sredstev iz državnega proračuna 
zaradi vračanja posojil; 
v mesecu juniju odlivi višji zaradi izplačila prvega dela dodatka 
za rekreacijo upokojencev. Zagotovitev likvidnosti je omogočil 
višji priliv iz državnega proračuna; 
v mesecu oktobru prilivi sredstev niso več zagotavljali plačila 
obveznosti. Prvič v letu se je pojavil likvidnostni primanjkljaj, 
zato je moral Zavod najeti posojila; 
v mesecu novembru odlivi dodatno višji zaradi izplačila 
drugega dela dodatka za rekreacijo upokojencev. Razliko 
med prilivi in odlivi je Zavod pokril z najemom posojil pri 
poslovnih bankah; 
v mesecu decembru prilivi približno enaki odlivom zaradi višjih 
prispevkov, ki so se izplačevali zaradi 13. plače oziroma 
božičnice ter priliva sredstev KAD v višini 6.500,0 milijonov 
SIT. Iz teh virov je Zavod vračal najeta posojila v mesecu 
novembru in decembru, kar bi pomenilo nezmožnostizplačila 
decembrskih pokojnin, če Zavod ne bi razlike pokril z najemom 
posojil. 

2. BILANCA STANJA 

Bilanca stanja je izkaz premoženja Zavoda. 

Zavod je v skladu z zakonom o računovodstvu in ostalimi 
računovodskimi predpisi izdelal bilanco stanja na dan 31.12.2000 
in otvoritveno bilanco stanja na dan 1.1.2000, s katero se je 
izvedla prilagoditev knjiženja poslovnih dogodkov po načelu 
denarnega toka. 

Otvoritvena bilanca tako vključuje prihodke in odhodke Zavoda, 
ki so bili obračunani v letu 1999 in plačani v letu 2000. Na dan 
01.01.2000 so s tem v otvoritveno bilanco vključeni neplačani 
odhodki v višini 5.154,2 milijonov SIT in neplačani prihodki v višini 
731,9 milijonov SIT. Razlika med neplačanimi prihodki in odhodki 
v višini 4.422,3 milijonov SIT povečuje splošni sklad in se v tej 
višini razlikuje od bilance stanja z dne 31.12.1999. S tem je bilo po 
knjigovodskih predpisih omogočeno knjiženje prihodkov in 
odhodkov Zavoda v letu 2000 v skladu z novimi predpisi. 

Iz bilance stanja, na dan 31.12.2000, je razvidno, da znaša aktiva 
t.j. premoženje Zavoda 6.697,8 milijonov SIT. Pasiva oziroma 
obveznosti do virov sredstev znašajo 6.697,8 milijonov SIT. Zavod 
izkazuje sredstva vrednostno enaka obveznostim do virov 
sredstev, kar izkazuje bilančno ravnotežje. 

Na strani sredstev je razvidno, da ima Zavod razporejena 
sredstva po načelu likvidnosti približno v enaki višini. 

Med dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju sodijo 
nepremičnine, oprema in druga opredmetena sredstva Zavoda, 
ki so manj likvidna in znašajo 3.355,9 milijonov SIT oziroma 50,1% 
aktive. V okviru kratkoročnih sredstev so izkazana denarna 
sredstva na računu Zavoda v višini -2.788,4 milijonov SIT in 
neplačani odhodki v višini 5.922,1 milijonov SIT kar skupaj 
predstavlja 49,7% aktive. Primerjava te postavke s postavko v 
otvoritveni bilanci kaže, da so se kratkoročna sredstva na dan 
31.12.2000 zmanjšala za približno 50,5%, kar je posledica najema 
posojila po načelu tekočega računa v znesku 2.788,4 milijonov 
SIT. Obveznosti do virov sredstev sestavljajo kratkoročne 
obveznosti Zavoda in lastni viri ter dolgoročne obveznosti. 
Obveznosti do virov sredstev se razporejajo po načelu zapadlosti. 

V okviru kratkoročnih obveznosti so poleg drugih obveznosti 
izkazane obveznosti za najeta posojila pri poslovnih bankah v 
znesku 20.450,0 milijonov SIT, ki zapadejo v plačilo tekom leta 
2001, obračunani prispevek za prostovoljno zdravstveno 
zavarovanje upokojencev v znesku 1.786,0 milijonov SIT in 
prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje upokojencev v 
znesku 3.676,1 milijonov SIT, ki zapadeta v plačilo v januarju 
2001. Primerjava te postavke s postavko v otvoritveni bilanci 
kaže, da so se kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2000 
povečale za približno 69%, kar je posledica višjih najetih posojil 
pri poslovnih bankah v primerjavi z letom 1999, ki so na dan 
31.12.2000 skupaj s posojilom po načelu tekočega računa znašala 
23.337,2 milijonov SIT. 

Iz bilance stanja Zavoda, po stanju na dan 31.12.2000, je razvidno, 
da Zavod izkazuje šest krat višje obveznosti do poslovnih bank 
zaradi najetih posojil, kot znaša vrednost zavodovega 
premoženja. 

V okviru lastnih virov in dolgoročnih obveznosti je izkazan splošni 
sklad, ki vključuje opredmetena osnovna sredstva v znesku 
2.670,3 milijonov SIT, finančne naložbe v višini 660,1 milijonov 
SIT in presežek odhodkov nad prihodki v znesku 23.258,7 
milijonov SIT. Razlika med lastnimi viri in dolgoročnimi obveznostmi 
je saldo splošnega sklada, ki izkazuje v breme 19.928,3 milijonov 
SIT. 
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Preglednica št. 2: Bilanca stanja na dan 1.1.2000 in 31.12.2000 

-zneski v milijonih SIT 

01.01.2000 31.12.2000 Indeks 

SREDSTVA 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

Kratkoročna sredstva 

Zaloge surovin in materiala 

AKTIVA SKUPAJ 

3.331,6 

6.735,4 

7,4 

10.074,4 

3.355,9 

3.334,5 

7,4 

6.697,8 

100,7 

49,5 

100,0 

66,4 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 

Lastni viri in dolgoročne obveznosti 

PASIVA SKUPAJ 

15.716,0 

-5.641,6 

10.074,4 

26.546,1 

-19.848,3 

6.697,8 

168,9 

351,8 

66,4 

3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Iz bilančnih podatkov je razvidno, da je Zavod v letu 2000 realiziral 
celotne prihodke v višini 573.564,3 milijonov SIT in celotne 
odhodke v višini 587.905,5 milijonov SIT. Skupni prihodki so bili za 
14.341,2 milijonov SIT nižji od skupnih odhodkov, kar predstavlja 
primanjkljaj Zavoda v enaki višini. 

V naslednji preglednici je prikazan rezultat poslovanja Zavoda za 
leto 2000 v primerjavi s korigiranim prikazom finančnega načrta 
Zavoda za leto 2000. Prikazani so tudi bilančni rezultati za leto 
1999, vendar realizacija leta 2000 z njimi, iz že pojasnjenih 
razlogov, ni povsem primerljiva. 

Preglednica št. 3: Prikaz prihodkov in odhodkov Zavoda v letu 2000 

- zneski v milijonih SIT 

Zap. 
št. 

Elementi 
realizacija 

1999 
korigiran 
prikaz FN 

2000 

realizacija 
2000 

indeks 
2000 
1999 

izpolnitev 
KFN v % 

1 2 3 4 5 6=5:3 7=5:4 

1. SKUPAJ PRIHODKI 513.175,7 580.449,3 573.564,3 111,8 98,8 

2. SKUPAJ ODHODKI 526.403,5 577.679,1 587.905,5 111,7 101,8 

3. Presežek ali primanjkljaj 
(1. manj 2.) 

-13.227,8 2.770,2 -14.341,2 - - 

3.1. Prihodki 

Celotni prihodki Zavoda so bili doseženi v višini 573.564,3 milijonov 
SIT, kar pomeni 98,8% izpolnitev korigiranega prikaza finančnega 
načrta Zavoda za leto 2000. 

Zaradi zakonsko določenih sprememb v načinu knjigovodskega 
evidentiranja prihodkov v letu 2000 po likvidnostnem toku, so bili 
med prihodke Zavoda leta 2000 naknadno vključeni tudi prilivi 
sredstev v mesecu januarju leta 2000 v višini 731,9 milijonov SIT, 

ki so se nanašali na leto 1999 in bili tudi že knjiženi v zaključni 
račun leta 1999. Realizirani prihodki Zavoda v letu 2000 so bili v 
primerjavi z realiziranimi v letu 1999 tako višji za 11,8%. 

Prihodki od prispevkov so se povečali za 11,5%, transferni 
prihodki pa za 12,7%. Slednje je tudi vzrok za to, da se je glede na 
enako obdobje leta 1999 nekoliko spremenila struktura prihodkov. 
Tako predstavljajo v strukturi, prihodki od prispevkov 69,6% 
(69,8% v letu 1999) transferni prihodki 29,6% (29,3% v letu 1999) 
in drugi prihodki 0,8% ( 0,9% v letu 1999). 
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3.1.1. Prihodki od prispevkov so bili doseženi v višini 399.575,5 
milijonov SIT, ali 99,4% načrtovanih, kar je za 0,6% manj od 
načrtovanih. V primerjavi z letom 1999 so bili višji za 11,5%. Na 
višino teh prihodkov vplivajo predvsem višina plač oziroma 
zavarovalnih osnov, število zaposlenih, višina prispevne stopnje, 
izterjava neplačanih prispevkov in višina zamudnih obresti iz 
naslova prispevkov. 

a) Prihodki od prispevkov zavarovancev iz bruto plač in 
zavarovalnih osnov so znašali 236.311,0 milijonov SIT, 
oziroma za 2,0% več, kot so bili letno načrtovani. V primerjavi 
s preteklim letom so porasli za 11,8%, v strukturi vseh 
prihodkov pa ta prispevek predstavlja 41,2 %. 
Iz strukture plačnikov prispevkov zavarovancev je razvidno, 
da so zavarovanci pravnih oseb plačali skupaj 224.636,1 
milijonov SIT ali 95,1% teh prispevkov (v letu 1999 je znašal 
ta delež 95,3%), zavarovanci zaposlenih pri fizičnih osebah 
pa 11.674,8 milijonov SIT ali 4,9% prispevkov zavarovancev 
(4,7% v letu 1999). 

b) Prihodki od prispevkov delodajalcev so bili doseženi v višini 
139.532,6 milijonov SIT in so predstavljali 24,3% skupnih 
prihodkov Zavoda. Finančni načrt je bil presežen za 0,6%. V 
primerjavi z letom 1999 so re povečali za 11,4%. 
Največji delež v strukturi plačnikov teh prispevkov imajo 
prispevki za zaposlene pri pravnih osebah, ki v višini 
125.521,9 milijonov SIT znaša 90,0% vseh prispevkov 
delodajalcev (89,2% v letu 1999). Po višini strukturnih deležev 
sledijo prispevki za zaposlene pri fizičnih osebah (5,1%), 
posebni prispevki za zavarovalno dobo s povečanjem (4,1%) 
in prispevki za zaposlene pri lastnikih kmetijskih zemljišč 
(0,8%), sledijo prispevki za učence v učnem razmerju, 
pavšalni prispevki za posebne primere zavarovanja in 
prispevki za posebne primere iz drugih pravnih razmerij. 

c) Prihodki od prispevkov samozaposlenih so v znesku 21.309,2 
milijonov SIT izpolnili letno načrtovane z 98,8% in so v 
primerjavi z letom 1999 porasli za 8,6%. 
Med te prispevke, ki so v letu 2000 predstavljali le 3,7% 
skupnih prihodkov Zavoda, se vštevajo: prispevek od fizičnih 
oseb od zavarovalne osnove ( v višini 7.432,3 milijonov SIT 
je bil za 13,5% višji od realizacije v letu 1999), prispevek iz 
zavarovalne osnove (v višini 12.536,1 milijonov SIT za 9,7% 
višji kot v letu 1999), prispevek od lastnikov kmetijskih 
zemljišč (1.174,4 milijonov SIT in za 23,1% nižji kot v letu 
1999) in posebni prispevki za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje za zavarovalno dobo s povečanjem od oseb, ki 
opravljajo samostojno dejavnost (166,5 milijonov SIT in za 
52,7% višji kot v letu 1999). 
Prispevki samozaposlenih se plačujejo od zavarovalne 
osnove. Zakon v 209. členu določa 7 zavarovalnih osnov (po 
starem zakonu 4 zavarovalne osnove), v višini od minimalne 
plače do bruto najvišje pokojninske osnove. S tem je novi 
zakon znižal do sedaj veljavno najnižjo zavarovalno osnovo 
in dodal dve novi zavarovalni osnovi in hkrati zvišal najvišjo 
zavarovalno osnovo. 

V primerjavi z letom 2000 so se zmanjšali prispevki delodajalcev 
za zaposlene pri lastnikih kmetijskih zemljišč za 30,1% In prispevki 
lastnikov kmetijskih zemljišč za 23,1%. Kmetje so do novega 
zakona plačevali prispevke najmanj od zneska najnižje bruto 
pokojninske osnove, po novem pa se kmetje, enako kot 
samozaposleni, razvrščajo v ustrezno zavarovalno osnovo na 
podlagi zadnje odločbe o odmeri davka od dohodka iz kmetijstva, 
obvestila o višini katastrskega dohodka in podatka o plačanih 
prispevkih. Večina kmetov je razvrščena v prvo zavarovalno 
osnovo v višini minimalne plače, zato so se prispevki kmetov v 
letu 2000 znižali. 

Med prihodki od prispevkov so se glede na leto 1999 najbolj 
povečali prispevki delodajalcev za učence v učnem razmerju (za 
108,0%), predvsem zaradi nove generacije vajencev, in prispevki 
samozaposlenih za zavarovalno dobo s povečanjem (za 52,7%), 
vendar ti prispevki v absolutnem znesku zanemarljivo vplivajo na 
višino celotnih prihodkov od prispevkov. 

d) Ostali prispevki za socialno varnost so bili realizirani v višini 
2.398,9 milijonov SIT in so finančni načrt presegli za 10,6%. V 
primerjavi z letom 1999 so bili višji za 20,2%. Sestavljajo jih 
predvsem zamudne obresti (84,2%) in pozneje vplačani 
prispevki za socialno varnost. 

e) Prispevki iz preteklih let 
Za zagotovitev ločene evidence za vplačilo zapadlih 
prispevkov iz preteklih let, izterjanih s strani DURS na podlagi 
zakona o načinu poravnave dospelih neplačanih dajatev in 
drugih ukrepov in v skladu s celovitim programom Vlade 
Republike Slovenije za pokrivanje razlike med prihodki in 
odhodki Zavoda, je bil v maju 2000 odprt nov vplačilni račun 
za vplačilo pozneje vplačanih prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje iz preteklih let. Do vzpostavitve nove 
evidence so bili izterjani prispevki iz preteklih let v obdobju 
januar-maj 2000 knjiženi na obstoječe vplačilne račune. Po 
analitičnih podatkih in podatkih DURS so v letu 2000 znašali 
taki prilivi prispevkov skupaj 322,6 milijonov SIT. Na nov 
poseben vplačilni račun Zavoda za te prispevke je bilo v 
obdobju junij-december 2000 vplačanih 23,7 milijonov SIT. 

3.1.2. Transferni prihodki (sredstva iz javnofinančnih insitucij) so 
znašali 169.607,8 milijonov SIT, kar pomeni 97,6% načrtovanih 
prilivov po finančnem načrtu Zavoda. V primerjavi z letom 1999 
so višji za 12,7%. Obsegajo sredstva proračuna, KAD, ZRSZ in 
drugih. 

3.1.2.1. Sredstva iz državnega proračuna 
Ta sredstva vključujejo 43.502,9 milijonov SIT zakonskih 
obveznosti za ugodnejše pokojnine ro posebnih predpisih (po 
232. členu novega zakona) in 110.117,3 milijonov SIT dodatni 
transferov iz državnega proračuna za pokrivanja negativne razlike 
med prihodki in odhodki Zavoda (po 233. členu novega zakona). 
Skupaj ta sredstva znašajo 153.620,2 milijonov SIT, finančni načrt 
pa je bil dosežen s 94,8%. 

232. člen zakona določa zakonske obveznosti državnega 
proračuna (t.i. tekoče obveznosti iz državnega proračuna), iz 
naslova katerih Zavod, namesto države, izvaja plačilo posebnih 
pravic po zakonu o poračunavanju finančnih obveznostih 
Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Po oceni iz finančnega načrta Zavoda za leto 2000 bi morale te 
obveznosti države znašati 51.020,4 milijonov SIT, v sprejetem 
državnem proračunu za leto 2000 pa so bile določene tekoče 
obveznosti iz državnega proračuna v višini 43.502,9 milijonov 
SIT. Manjkajočo razliko v višini 7.517,5 sredstev naj bi država 
Zavodu zagotovila s povečanimi prilivi sredstev iz povečane 
izterjave prispevkov iz preteklih let s strani DURS. 

Svoje obveznosti za ugodnejše pokojnine po posebnih predpisih 
poravnava proračun Republike Slovenije v mesečnih akontacijah 
na podlagi potrjenega finančnega načrta Zavoda in sprejetega 
proračuna Republike Slovenije . Kljub temu, da je bila ob sprejemu 
proračuna mesečna akontacija določena v višini 3.625,2 milijonov 
SIT, je dejansko v letu 2000 (zaradi nepodanega soglasja Vlade 
Republike Slovenije k finančnemu načrtu Zavoda za leto 2000) 
mesečno znašala dosti manj, le 2.694,9 milijonov SIT. 

Zavod je v skladu z zakonom o poračunavanju obveznosti 
Republike Slovenije do Zavoda v mesecu avgustu 2000 prejel 

poročevalec, št. 30 30 25. april 2001 



nakazilo iz naslova poračuna obveznosti Republike Slovenije po 
polletnem obračunu tekočih obveznosti za leto 2000 v znesku 
11.027,1 milijonov SIT. Celotna sredstva do planirane višine v 
državnem proračunu (43.502,9 milijonov SIT) so bila dokončno 
izčrpana v mesecu novembru. 

Prilivi proračuna po 233. členu zakona so po finančnem načrtu 
Zavoda za leto 2000 znašali 110.117,3 milijonov SIT in so bili 
usklajeni z zneskom določenim z državnim proračunom za leto 
2000. Ta sredstva zagotavlja Republika Slovenija iz državnega 
proračuna za pokrivanje razlike med prihodki Zavoda iz 
prispevkov in drugih virov ter odhodki Zavoda, zaradi prenizke 
prispevne stopnje. Zaradi pospešene dinamike prilivov iz 
državnega proračuna so bila dodatna sredstva dokončno 
izčrpana v mesecu novembru 2000. S tem hitrejšim nakazovanjem 
pa je bilo, kot že omenjeno, zagotovljeno Zavodu redno mesečno 
izplačevanje pokojninskih in invalidskih obveznosti. 

3.1.2.2. Sredstva Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje 
(ZRSZ) 
Prilivi Zavoda s strani ZRSZ (določeni kot transfemi prihodki) so 
sredstva od prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
za brezposelne osebe. V letu 2000 so znašali 2.528,2 milijonov 
SIT. V primerjavi z letom 1999 so bili nižji za 46,6% ali 2.204,1 
milijonov SIT, kar je posledica realizacije določila novega zakona, 
po katerem se je spremenila prispevna stopnja zavarovancev za 
plačilo prispevkov za brezposelne osebe s 15,5% na prispevno 
stopnjo delodajalcev - 8,85%. Finančni načrt je bil predvsem zaradi 
nižjega števila brezposelnih dosežen le s 86,0%. 

3.1.2.3. Sredstva KAD 
Med transfernimi prihodki je po predpisani bilančni shemi prikazan 
tudi priliv namenskih sredstev KAD. Ta obveznost na podlagi 9. 
člena novega zakona izhaja iz celovitega programa Vlade 
Republike Slovenije za pokrivanje primanjkljaja Zavoda v letu 
1999 in 2000 ter dodatnem sklepu Vlade Republike Slovenije, da 
KAD predčasno v letu 2000 nakaže tudi sredstva, predvidena za 
leto 2001. Zavod iz tega naslova, upoštevaje nove računovodske 
predpise, izkazuje v računovodskih izkazih v letu 2000: preostala 
prejeta sredstva v mesecu januarju 2000 v višini 706,7 milijonov 
SIT, v mesecu februarju v višini 593,3 milijonov SIT, v mesecu 
juniju v višini 2.000 milijona SIT, v mesecu oktobru 3.500 milijonov 
SIT in v mesecu decembru v višini 6.500 milijonov SIT, oziroma 
skupaj 13.300 milijonov SIT. 

3.1.2.4. Drugi transferni prihodki 
Drugi transferni prihodki pomenijo dokupe pokojninske dobe za 
delavce, ki delajo z azbestom in so znašali 159,4 milijonov SIT. V 
primerjavi s preteklim letom so ti dokupi nižji za 27,3%. 

3.1.3. Druge prihodke sestavljajo prihodki od dokupa pokojninske 
dobe (26,8%), prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
zavarovancev prostovoljnega zavarovanja (45,2%), prihodki od 
obresti (8,7%), prihodki iz naslova lastnega dela na trgu (7,4%) in 
drugi nedavčni prihodki (11,9%). Realizirani so bili v višini 4.381,0 
milijonov SIT in so dosegli 96,1% letnega finančnega načrta. V 
primerjavi z letom 1999 so bili za 0,1% nižji. Največji porast 
izkazujejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
zavarovancev prostovoljnega zavarovanja (za 7,9%) in so 
dosegli 98,4% finančnega načrta. 

Iz grafičnega prikaza je razvidno, da v strukturi prihodkov 
predstavljajo 92,3% prispevki zavarovancev, prispevki 

delodajalcev in obveznosti države. Prispevki delodajalcev so nižji 
od prispevkov zavarovancev zaradi nižje prispevne stopnje. 

Grafični prikaz št. 2: Struktura prihodkov Zavoda v letu 2000 
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3.2. Odhodki 

Celotni odhodki Zavoda so bili doseženi v višini 587.905,5 
milijonov SIT, kar pomeni, da za 1,8% presegajo letno načrtovano 
postavko. V primerjavi z letom 1999 so porasli za 11,7%. 
V primeru, da bi še veljal prejšnji način usklajevanja pokojnin in 
posledično drugih dajatev, pa bi bili celotni odhodki Zavoda višji 
še za približno 25.500milijonov SIT. 

Preseganje odhodkov v primerjavi s korigiranim prikazom 
finančnega načrta je predvsem posledica nižjih ocen v 
makroekonomskih izhodiščih, ki so bila kot podlaga za izdelavo 
finančnega načrta za leto 2000 prenizko ocenjena (rast plač, 

življenjskih potrebščin, izhodiščne plače za negospodarstvo in s 
tem povezana dodatna valorizacija pokojnin). 

Po strukturi tvori odhodke Zavoda pet glavnih skupin: pokojnine 
(83,5%), sredstva za zagotavljanje socialne varnosti (3,9%), 
nadomestila plač (3,8%), prispevki za zdravstveno zavarovanje 
upokojencev in od nadomestil plač (7,5%) in drugi odhodki 
(transferi neprofitnim organizacijam, stroški službe Zavoda, izdatki 
za blago in storitve ter drugi stroški , skupaj 1,3%). 

Strukturo odhodkov Zavoda za leto 2000 prikazuje naslednji 
grafični prikaz: 

Grafični prikaz št. 3: Struktura odhodkov Zavoda v letu 2000 
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Grafični prikaz nazorno prikazuje, da kar 98,7% odhodkov 
Zavoda predstavljajo z zakoni določene pravice in obveznosti iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

3.2.1. Izdatki za pokojnine, ki se po zakonu valorizirajo v odvisnosti 
od rasti plač, so bili skupaj z izplačilom dodatka za rekreacijo 
realizirani v višini 490.681,7 milijonov SIT in so zaradi večje rasti 
plač in uskladitve pokojnin od načrtovane, za 1,6% presegli letno 
načrtovano postavko, oziroma za 7.852,0 milijonov SIT. V 

primerjavi z enakim obdobjem lani so bili višji za 11,3%. Pokojnine 
so bile v letu 2000 valorizirane dvakrat, in sicer januarja za 5% in 
julija za 2,8%. Največji delež v strukturi izdatkov za pokojnine in 
sicer 61,7% predstavljajo starostne pokojnine v Sloveniji v višini 
302.955,0 milijonov SIT. 

Na višino pokojnin in drugih denarnih dajatev, vpliva poleg rasti 
plač, tudi število prejemnikov pokojnin. Porast števila prejemnikov 
pokojnin je razviden iz naslednje preglednice: 
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Preglednica št. 4: Pregled povprečnega števila prejemnikov pokojnin 

vrste 
pokojnin 

povprečno š tevilo prejemnikov pokojnin povprečna stopnja rasti v % 
realizacija 

1999 
načrt 
2000 

realizacija 
2000 

realizacija 
1999 

načrt 
2000 

realizacija 
2000 

starostne 276.255 281.290 282.005 1,8 1,8 2,1 
invalidske 97.382 98.050 97.804 -0,1 0,7 0,4 
družinske 86.643 87.580 86.976 1,2 1,1 0,4 
kmečke 11.059 9.850 9.744 -11,8 -10,9 -11,9 
vojaške 4.632 4.500 4.548 -1,9 -2,8 -1,8 
začasne 478 470 450 -6,6 -1,7 -5,9 

državne 0 100 50 - - - 

vdovske 0 500 663 - - - 
SKUPAJ 476.449 482.340 482.240 0,9 1,2 1,2 

V okviru izdatkov za pokojnine je vštet tudi dodatek za rekreacijo 
v višini 17.947,3 milijonov SIT, ki je bil izplačan v dveh delih, in 
sicer 2/3 v juniju in tretjino v mesecu novembru. 

3.2.2. Sredstva za zagotavljanje socialne varnosti so sredstva 
za varstvene dodatke k starostnim, invalidskim in družinskim 
pokojninam, dodatke k pokojninam, uveljavljenim v državah 
nastalih na območju nekdanje SFRJ, dodatke za pomoč in 
postrežbo, preživnine ter invalidnine. Znašala so 23.053,9 milijonov 
SIT in so bila za 2,2% višja od načrtovanih in od preteklega leta 
za 11,7%. V primerjavi z letom 1999 so najbolj porasli dodatki k 
pokojninam uveljavljenim v drugih republikah nekdanje SFRJ (za 
14,7%) ter dodatki za pomoč in postrežbo (za 12,8%), nižji pa so 
bili izdatki za preživnine (za 9,2%). 

3.2.3. Zavod je v obravnavanem obdobju izplačal za 22.326,2 
milijonov SIT denarnih nadomestil plač, kar pomeni za 6,1% 
preseganje finančnega načrta. Sestavljajo jih nadomestila plač 
zaradi dela s skrajšanim delovnim časom, zaradi manjše plače 
na drugem-delovnem mestu, za čas čakanja na razporeditev na 
drugem delu in za čas čakanja na poklicno rehabilitacijo. Glede 
na leto 1999 so bila višja za 22,3%. Najvišji porast je bil dosežen 
pri izdatkih za nadomestila za čas čakanja na razporeditev na 
drugo delovno mesto (za 33,7%), kar je posledica 21,8% porasta 
števila njihovih prejemnikov. 

3.2.4. Transferi neprofitnim organizacijam so po predpisani 
terminologiji sredstva za plačilo storitev javnim zavodom ali 
privatnim institucijam, kot so npr. zavodi za usposabljanje invalidov 
in sofinanciranje delovnih mest v invalidskih podjetjih. V letu 2000 
je bilo za te namene izplačanih 447,0 milijonov SIT. V primerjavi s 
predhodnim letom so bili ti odhodki višji za 61,4%, predvsem 
zaradi višjih načrtovanih izplačil za investicije v invalidska podjetja, 
ki so znašala 361,5 milijonov SIT. Finančni načrt v celoti ni bil 
dosežen. Konec leta 2000 so bili namreč sklenjeni aneksi k 
pogodbam o sofinanciranju razvoja invalidskih podjetij, s katerimi 
je bilo določeno, da morajo invalidska podjetja Zavodu poslati do 
meseca decembra 2000 seznam zaposlitve novih invalidov. Zato 
bodo plačila iz tega naslova realizirana šele v začetku leta 2001. 

3.2.5. Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje 
upokojencev se plačujejo ZZZS v odstotku od pokojnin in od 
nadomestil plač delovnih invalidov. Realizirani so bili v višini 
44.079,2 milijonov SIT in so korigiran prikaz finančnega načrta 

zaradi julijske valorizacije pokojnin presegli za 1,2%. V primerjavi 
z letom 1999 so višji za 10,9%. V strukturi odhodkov znašajo 
7,5% 

3.2.6. Sredstva za delovanje službe Zavoda 
Služba Zavoda opravlja vsa strokovna, finančna, administrativno 
tehnična in druga dela za Zavod ter nudi vso potrebno strokovno 
pomoč zavarovancem. V letu 2000 je vodila in izvedla vse 
upokojitvene postopke, izplačevala pokojnine in druge denarne 
dajatve, aktivno sodelovali s pristojnimi ministrstvi in drugimi 
povezanimi institucijami v Sloveniji. Strokovni delavci službe so v 
letu 2000 izvajali tudi vse potrebne aktivnosti za prilagoditev 
svojega poslovanja novemu zakonu, novemu zakonu o 
računovodstvu in drugim novim zakonom oziroma njihovim 
izvedbenim aktom, aktivno strokovno sodelovali pri kreiranju novih 
predpisov, v skladu z novimi zakonskimi določili so izdelali potrebne 
pravilnike in navodila za delovanje službe, spremenili organizacijo 
Zavoda ter organizirali in prevzeli izvajanje novih nalog na področju 
prispevkov in evidenc, sodelovali pri stečajnih postopkih ipd. 

Pri izdelavi finančnega načrta službe Zavoda so bila uporabljena 
enaka izhodišča kot za finančni načrt Zavoda za leto 2000. Tudi 
za te odhodke so bile izvedene potrebne dodatne knjigovodske 
vknjižbe in izdelan korigiran prikaz finančnega načrta službe 
Zavoda. 

V letu 2000 je bilo za delovanje službe Zavoda izkazanih za 
4.172,7 milijonov SIT izdatkov, od tega 53,3% ali 2.224,9 milijonov 
SIT izdatkov za plače in 46,7% ali 1.947,8 milijonov SIT za ostale 
odhodke. V strukturi celotnih odhodkov Zavoda so znašali odhodki 
službe 0,7%, kar je enako kot leto poprej. 

V odhodkih za delo službe so zajeti po novi predpisani 
makroekonomski klasifikaciji odhodkov sledeči izdatki: plače in 
drugi izdatki zaposlenim, prispevki za socialno varnost zaposlenih, 
izdatki za blago in storitve (materialni in nematerialni stroški), 
sredstva (transferi) posameznikom t.j. izdatki za štipendiranje ter 
investicijski odhodki. 

Na višino odhodkov za delo službe Zavoda vpliva več dejavnikov: 
rast izhodiščne plače za negospodarstvo, stopnja rasti 
drobnoprodajnih cen, načrtovano povečanje zaposlenih, dvig 
kvalifikacijske strukture zaposlenih, povečanje obsega dela, 
povečanje tehnične opremljenosti itd. 
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Finančni načrt službe za leto 2000, je bil presežen za 6,8%. 
Razlogi za to so nižje načrtovane vrednosti makroekonomskih 
parametrov, kot so bili dejansko realizirani: višja dejanska rast 
izhodiščnih plač (načrtovana 4,8%, dejansko realizirana 5,8 %), 
rasti inflacije (načrtovana 6,2%, dejansko realizirana 8,9%), in 
tudi porast cen pri nekaterih dobaviteljih ter povečan obseg dela, 

kar vpliva na povečanje materialnih stroškov. 

V naslednji preglednici so prikazane glavne sintetične postavke 
odhodkov za delo službe Zavoda v letu 2000 v primerjavi s 
korigiranim prikazom finančnega načrta službe za leto 2000 in 
letom 1999. 

Preglednica št. 5: Pregled glavnih skupin odhodkov službe Zavoda za leto 2000 

-zneski v milijonih SIT 

elementi 
realizacija 

1999 
korigiran 

prikaz 
finančnega 
načrta 2000 

realizacija 
2000 

indeks 
2000 
1999 

izpolnitev 
korigiranega 
prikaza FN 

v% 
1 2 3 4 5=4:2 6=4:3 

1. plače in drugi izdatki 
zaposlenim, 

od tega najpomembnejši: 
- plače in dodatki (bruto plače, 

dodatki in del. uspešnost) 
- regres za letni dopust 

- povračila in nadomestila (prehrana 
med delom, prevoz na delo in z 
dela) 

- nadurno delo 

2. prispevki za socialno varnost 
zaposlenih 

3. izdatki za blago in storitve, od 
tega najpomembnejši: 

- pisarniški material in storitve 
- tekoče vzdrževanje 
- najemnine in zakupnine 
- davek na izplačane plače 
- drugi operativni odhodki (stroški 

izobraževanja, reprezentanca, drug 
odhodki po kol. pogodbi) 

4. štipendije 

5. investicijski odhodki 
- investicije in nakup osnovnih 

sredstev 
- investicijsko vzdrževanje 

6 SKUPAJ 

1.946,9 

1.705,8 

68.8 
144,9 

6,4 

272,3 

1.080,8 

159,2 
189,8 
127,8 
73.9 
36,6 

4,1 

255,7 
223,1 

32,6 

3.559,8 

2.138,6 

1.887,2 

78,8 
153,9 

7,1 

301,3 

1.148,0 

171,9 
203,2 
138,6 
81,8 
45,0 

4,5 

314,1 
276,1 

38,0 

3.906,5 

2.224,9 

1.956,1 

78,5 
162.8 

9.1 

312.9 

1.309,9 

180.7 
155,2 
184,0 
91,4 
35.8 

4.2 

320.8 
273.9 

46.9 

4.172,7 

114.3 

114,7 

114.1 
112.4 

142.2 

114,9 

121,2 

113.5 
81,8 

144,0 
123.7 
97,8 

102.4 

125.5 
122.8 

143.9 

117,2 

104.0 

103.6 

99,6 
105,8 

128,2 

103,8 

114.1 

105,1 
76,4 

132,8 
111.7 
79,6 

93,3 

102,1 
99,2 

123,4 

106.8 

Stroški pisarniškega materiala so bili načrtovani nižje, kot je 
znašala dejanska rast cen in obseg dela, kar je imelo pomemben 
vpliv na njihovo višino. 

Stroški najemnin so bili višji od načrtovanih, predvsem zaradi 
nihanja tečaja dolarja, na katerega so vezane pogodbe za najem 
in vzdrževanje računalniške in programske opreme. Tečaj dolarja 

se je v letu 2000 precej spreminjal in izkazoval v določenih obdobjih 
do 24,5% rast. 

Načrtovana postavka investicijskih odhodkov (ki je vključevala 
tudi prenos 44,2 milijonov SIT neporabljenih sredstev amortizacije 
iz leta 1999 po starem zakonu o računovodstvu) je višja za 2,1%. 
Porast teh odhodkov je odvisen od rasti cen na trgu in tečajnih 

poročevalec, št. 30 34 25. april 2001 



razlik. V kolikor bi bil plan investicijskih odhodkov za leto 2000 
realiziran v celoti, bi bila realizacija v letu 2000, iz zgornjih dveh 
razlogov, precej višja od načrtovane postavke. Zaradi tega in ker 
po novih računovodskih določilih prenosa sredstev iz leta 1999 ni 
bilo mogoče knjigovodsko realizirati, so bila plačila za nabavo v 
znesku 30,0 milijonov SIT, predvidena po planu v leto 2000, 
izvedena v letu 2001. 

Izdatki za plače, regres za letni dopust in ostali prejemki zaposlenih 
delavcev Zavoda, so bili v letu 2000 izplačani na podlagi zakona 
o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih 
lokalnih skupnosti, po kolektivni pogodbi Zavoda ter splošne 
kolektivne pogodbe za negospodarstvo. Sredstva za plače in 
druge osebne prejemke v službi Zavoda so bila realizirana v 
višini 2.224,9 milijonov SIT. Ti odhodki so bili za 4,0% višji od 
postavke korigiranega prikaza finančnega načrta za leto 2000. 

Razlog za preseganje načrtovane postavke je višja rast 
izhodiščne plače za zaposlene v negospodarstvu Slovenije, kot 
je bilo načrtovano (načrtovano 4,8%, dejansko 5,8%). S tem so 
bile plače za delavce Zavoda v letu 2000 usklajene po 
makroekonomskih izhodiščih v januarju 2000 za 2,4%, in dodatno 
(nenačrtovano) v juliju za 3,7%. 

Zavod je dne 23.5.2000 tudi sprejel aneks h kolektivni pogodbi 
delavcev Zavoda, s katerim je Zavod, zaradi zaostajanja plač v 
primerjavi z javno upravo oziroma negospodarstvom, uskladil 
dodatke na tarifne skupine z nivojem, kot je dosežen v javni 
upravi. S to uskladitvijo, ki je povečala izplačila za 3,8%, je bilo 
razmerje povprečne plače zaposlenih delavcev Zavoda v 
primerjavi s povprečno plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji in 
v državni upravi začasno nekoliko popravljeno. Vendar je bilo po 
podatkih o plačah za mesec november 2000, ponovno ugotovljeno 
zaostajanje povprečne plače v Zavodu, v primerjavi s primerljivima 
kategorijama. Zaostajanje plač delavcev Zavoda je tudi razlog, 
da Zavod ne more zaposliti določenih kategorij strokovnih 
delavcev in ima predvsem težave na področju zaposlovanja 
pravnikov s pravniškim državnim izpitom in delavcev na področju 
informacijske tehnologije. 

Na višino izdatkov za plače je dodatno vplivala tudi nujna zaposlitev 
novih 17 delavcev (preračunanih iz ur) predvsem z visoko 
izobrazbo, ki je bila potrebna zaradi reforme sistema pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, kar je povečalo kvalifikacijsko 
strukturo zaposlenih delavcev Zavoda, ter povečanje dodatka 
za delovno dobo. 

Preglednica št. 6: Število zaposlenih in plače 
- zneski v SIT 

elementi realizacija 1999 realizacija 2000 indeks 
2000/1999 

1 2 3 4=3:2 

1. povprečno štev. zaposlenih 
po obračunanih urah 

663 680 102,6 

2. sredstva za bruto plače 
v tem: 
- plače in nadomestila plač: 

- bruto 
- neto 

- druqi osebni prejemki 

1.801.675.055 

1.711.902.064 
1.062.068.951 

89.772.991 

2.062.088.838 

1.965.183.849 
1.215.770.869 

96.904.989 

114,5 

114.8 
114,5 
107.9 

3. povprečna mesečna bruto 
plača na zaposlenega 
vtem: 
- plače in nadomestila plač: 

- bruto 
- neto 

- drugi osebni prejemki 

226.455 

215.171 
133.493 

11.284 

252.706 

240.831 
148.991 

11.875 

111,6 

111,9 
111,6 
105,2 

Povprečna mesečna plača na zaposlenega v Zavodu za leto 
2000 je znašala 240.831 SIT bruto, oziroma 148.991 SIT neto. V 
primerjavi s povprečno mesečno bruto plačo na zaposlenega za 
leto 1999 se je povišala za 11,9%, oziroma neto za 11,6%. 

3.2.7. Stroški opravljanja dejavnosti zajemajo stroške za dostavo 
pokojnin Pošti Slovenije, provizijo APP, stroške za delo invalidskih 
komisij, stroške za delo prijavno-odjavne službe ZZZS, odhodke 
za obresti od kreditov itd. Stroški opravljanja dejavnosti so skupaj 
znašali 3.144,7 milijonov SIT in so predstavljali 0,5% skupnih 
odhodkov Zavoda. Glede na realizacijo leta 1999, z upoštevanjem 
korekcijskih knjižb, so bili višji za 9,2%, v primerjavi z načrtovanimi 
pa nižji za 0,4%. 

Največjo postavko v okviru teh odhodkov predstavljajo poštni 
stroški za dostavo pokojnin, ki so bili realizirani v višini 1.620,0 
milijonov SIT. V primerjavi z načrtovanimi so bili nižji za 7,4%, v 
primerjavi z letom 1999 pa višji za 1,6%. Njihova višina je odvisna 
od cene storitev in od višine sredstev izplačanih pokojnin. Ti 
odhodki se že nekaj let postopoma znižujejo, kar pomeni, da se 
vedno več upravičencev odloča za prejem pokojnine preko 
poslovnih bank, kar je odraz skupnih uspešnih akcij Zavoda in 
poslovnih bank, za izvedbo tega prehoda. V strukturi vseh 
odhodkov Zavoda znašajo 0,3%. 

25. april2001 35 poročevalec, št. 30 



4. FINANČNI REZULTAT POSLOVANJA V LETU 2000 

Računovodski izkaz prihodkov in odhodkov Zavoda za leto 2000 
kaže, da so znašali realizirani celotni prihodki Zavoda 573.564,3 
milijonov SIT in celotni odhodki 587.905,5 milijonov SIT. Razlika je 
primanjkljaj prihodkov za pokrivanje odhodkov, ki znaša 14.341,2 
milijonov SIT. 

Glavni razlogi za izkazani primanjkljaj so sledeči: 
Obveznosti države do Zavoda po 232. in 233. členu novega 
zakona so bila v proračunu Republike Slovenije določena 
prenizko. Zavod je v svojem finančnem načrtu za leto 2000 
planiral to postavko za 8.448,8 milijonov SIT višje in nato 
izrecno opozoril ob posredovanju finančnega načrta Vlada 
Republike Slovenije v soglasje. 
Vplačila tekočih prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje so bila nižja od načrtovanih po makroekonomskih 
izhodiščih in navodilih za planiranje, za 2.570,0 milijonov SIT. 
Po 223. členu zakona ni bil realiziran planiran priliv sredstev s 
strani ZZZS v višini 1.900,0 milijonov SIT. 
S strani ZRSZ je bil realiziran za 413,0 milijonov SIT manjši 
prispevek od načrtovanega. 
S strani DURS je bilo na podlagi zakona o načinu poravnave 
neplačanih obveznih dajatev plačanih le 322,6 milijonov SIT 
zapadlih neplačanih prispevkov iz preteklih let. Z državnim 
proračunom Republike Slovenije, celovitim programom in 
ukrepi Vlade Republike Slovenije za izravnavo med prihodki 
in odhodki Zavoda in s finančnim načrtom Zavoda za leto 
2000, pa je bil planiran priliv v višini 10.000 oz. 8.000 milijonov 
SIT, kar pomeni kar za 7.667,4 milijonov SIT manj, kot je bilo 
načrtovano s finančnim načrtom Zavoda in za 9.667,4 milijonov 
SIT manj, kot je bilo predvideno v državnem proračunu 
Republike Slovenije za leto 2000. 

- Zavod je na verjetnost višje rasti plač in s tem na dodatno 
valorizacijo pokojnin opozoril Vlado Republike Slovenije ob 
posredovanju finančnega načrta v soglasje. Dejansko so bili 
odhodki, zaradi izvedene druge, nenačrtovane po 
makroekonomskih izhodiščih, valorizacije pokojnin za 7.852,0 
milijonov SIT višji od načrtovanih. 
Odhodki za nadomestila plač in za zagotavljanje socialne 
varnosti so bili za 1.787,9 milijonov SIT višji zaradi rasti plač, 
na katere so vezani. Delno sanacijo finančnega stanja je 
ublažila Vlada Republike Slovenije, ki je s sanacijskim in 
posebnem ukrepom zadolžila KAD, da predčasno, že v letu 
2000, namesto v letu 2001, nakaže Zavodu sredstva za 
pokrivanje primanjkljajev, v višini 6.000 milijonov SIT. 

Zavod je zaradi tega v letu 2000 izkazal primanjkljaj v višini 14,3 
milijarde SIT, ob tem da je že v letu 1999 izkazal primanjkljaj v 
višini 13,2 milijarde SIT. Po določilih novega zakona o 
računovodstvu, se je izvedla knjigovodska korekcija v višini 4,4 
milijarde SIT in prenos med odhodke leta 2000, s čemer izkazuje 
Zavod v letu 2000 primanjkljaj v breme splošnega sklada v višini 
23,1 milijarde SIT. Neposredne primerjave podatkov leta 2000 z 
rezultati izkazov leta 1999 zato niso povsem primerljive. 

Primanjkljaj, izkazan v splošnem skladu, bo Zavod lahko izravnal 
šele s presežkom tekočih prihodkov nad odhodki v letu 2001 in s 
tem poravnal najeta posojila v tej višini. 

S finančnim načrtom za leto 2000, na katerega pa ni prejel soglasja 
niti zavrnitve s strani Vlade Republike Slovenije, je Zavod v skladu 
z zakonom planiral izravnane prihodke in odhodke Zavoda in to 
tako, da bi se pokril tudi primanjkljaj iz preteklih let in s tem prepreči 
nadaljnje financiranje obveznosti iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja z najemanjem posojil. 

Politične in druge razmere ter dejanska makroekonomska gibanja 
v državi pa so bila v letu 2000 precej drugačna od v začetku leta 
načrtovanih makroekonomskih izhodišč. Zaradi tega so se na 
eni strani nekatere načrtovane postavke finančnega načrta Zavoda 
za leto 2000 izkazale kot podcenjene, na drugi strani pa se 
nekatera zakonska določila, ki so bila upoštevana v finančnem 
načrtu Zavoda na strani prihodkov, niso izvajala, medtem ko so 
se nekatera izvajala v škodo Zavoda. Opozorila in sklepi Zavoda, 
posredovani Vladi Republike Slovenije in zapisani v finančnem 
načrtu, so se uresničila. Tako določena dvomljiva pričakovanja in 
naloge, kot npr. povečana izterjava neplačanih prispevkov, niso 
bila realizirana, opozorilo, da bo verjetno izvedena nadaljnja 
valorizacija pokojnin se je realiziralo, opozorilo, da so sredstva 
državnega proračuna prenizka, pa je bilo realno. Vse to je 
neposredno vplivalo tako na raven prihodkov kot odhodkov 
Zavoda v letu 2000. 

S posebnim Poročilom o finančnem položaju Zavoda z vzroki za 
nastali finančni primanjkljaj je Zavod v avgustu ponovno opozoril 
Vlado Republike Slovenije na slabšanje finančnega položaja 
Zavoda do konca leta 2000. 

Vlada Republike Slovenije je v tej zvezi v okviru danih ekonomskih 
razmer s posebnim sklepom zadolžila KAD za predčasno nakazilo 
sredstev, sprejete so bila ustrezna zakonska dopolnila in izdana 
soglasja, da je lahko Zavod v sodelovanju z Ministrstvom za 
finance, vsaj z najemanjem posojil v letu 2000, nemoteno 
izplačeval svoje obveznosti. 

Iz teh razlogov tudi Zavod ob zaključnem računu za leto 2000 
izkazuje knjigovodski primanjkljaj, to je razliko med odhodki in 
prihodki v višini 14.341,2 milijonov SIT oziroma po novi terminologiji 
računovodskih predpisov, primanjkljaj v breme splošnega sklada 
v višini 23.146,7 milijonov SIT. 

Primanjkljaj je Zavod v letu 2000 likvidnostno pokril z najemom 
posojil, katerih vračilo z obrestmi bo bremenilo poslovanje Zavoda 
v letu 2001. 

Zato si bo Zavod tudi v letu 2001 še nadalje prizadeval za takšno 
finančno politiko države, ki bo omogočala izravnano finančno 
poslovanje Zavoda, kot to zahtevata 233. in 234. člen novega 
zakona. Zavod namreč kot izvajalec pokojninskega in invalidskega 
sistema, v katerem so vse pravice zakonsko predpisane, nima 
skoraj nobenega vpliva več za uravnavanje višine prihodkov in 
odhodkov. 

Pomembnejši podatki o prihodkih in odhodkih Zavoda v letu 2000 
z ustreznimi primerjavami in relativnimi razmerji so prikazani v 
priloženih preglednicah št. 7 in št. 8, pregled prihodkov in odhodkov 
iz izkazov leta 1999, ki so bili plačani v letu 2000 in po novih 
knjigovodskih predpisih vključeni v izkaze leta 2000 pa so 
prikazani v preglednici št. 9. 
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Preglednica št. 7: Izkaz prihodkov in odhodkov Zavoda v letu 2000 

- zneski v milijonih SIT 

Zap 

št. 

ELEMENTI 
realizacija 

v letu 

1999 

korigirani 
prikaz FN 

za I. 2000 

realizacija 
v letu 

2000 

indeks 
2000 

1999 

izpol.kor. 
prikaza 

FN 
za 1.2000 

v% 

str. 
v% 

za 5 

1 2 3 4 5 6=5:3 7=5:4 8 

I. PRIHODKI 
1. prispevki zavarovancev 211.417,2 231.713,2 236.311,0 111,8 102,0 41,2 

2. prispevek delodajalcev 125.287,2 138.697,1 139.532,7 111,4 100,6 24,3 

3. prispevek samozaposlenih 19.613,9 21.566,3 21.309,2 108,6 98,8 3,7 

4. izterjava neplač. prispevkov 0,0 8.000,0 23,7 - 0,3 0,0 

5. drugi prispevki 1.996,4 2.169,0 2.398,9 120,2 110,6 0,4 

6. SKUPAJ PRISPEVKI (1. do 5.) 358.314,7 402.145,6 399.575,5 111,5 99,4 69,6 
7. transferni prihodki (8. do 12.) 150.477,3 173.744,5 169.607,8 112,7 97,6 29,6 

8. - obveznosti države 145.525,9 162.069,0 153.620,2 105,6 94,8 26,8 
9. - prispevki ZRSZ 4.732,3 2.941,2 2.528,2 53,4 86,0 0,5 

10. - prispevko ZZZS 0,0 1.900,0 0,0 - 0,0 0,0 
11. - prilivi Kapitalske družbe, d.d. 0,0 6.593,3 13.300,0 - • 201,7 2,3 
12. - drugi transferni prihodki 219,1 241,0 159,4 72,8 66,1 0,0 

13. drugi prihodki 4.383,7 4.559,2 4.381,0 99,9 96,1 0,8 
14. SKUPAJ PRIHODKI (6. + 7. + 13.) 513.175,7 580.449,3 573.564,3 111,8 98,8 100,0 

II. ODHODKI 
15. pokojnine 441.027,3 482.829,7 490.681,7 111,3 101,6 83,5 
16. sredstva za zagotavljanje 

socialne varnosti 
20.641,1 22.548,7 23.053,9 111,7 102,2 3,9 

17. nadomestila plač 18.256,9 21.043,6 22.326,2 122,3 106,1 3,8 
18. transferi neprofitnim organiza. 276,9 654,6 447,0 161,4 68,3 0,1 
19. prispevki za zdravstveno zav. 

upok.in od nadomestil plač 
39.762,2 43.539,6 44.079,2 110,9 101,2 7,5 

20. stroški službe Zavoda, v tem: 3.559,8 3.906,5 4.172,7 117,2 106,8 0,7 
21. - plače in drugi izdatki zapos. 1.946,9 2.138,6 2.224,9 114,3 104,0 0,4 
22. - prispevki zaposlenih 272,3 301,3 312,9 114,9 103,8 0,0 
23. - drugi izdatki 1.340,6 1.466,6 1.634,9 122,0 111,5 0,3 
24. drugi odhodki 2.879,3 3.156,4 3.144,8 109,2 99,6 0,5 
25. SKUPAJ ODHODKI 

(15. do 20.+ 24.) 
526.403,5 577.679,1 587.905,5 111,7 101,8 100,0 

III. FINANČNI REZULTAT 
26. Presežek ali primanjkljaj 

(14. manj 25.) 
-13.227,8 2.770,2 -14.341,2 108,4 - 
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Preglednica 8: Pregled prihodkov in odhodkov ter finančni rezultat poslovanja Zavoda v letu 2000 
v primerjavi z letom 1999 in s korigiranim prikazom finančnega načrta za leto 2000 

Elementi 
i korigirani prikaz 
I finančn. načrta 
i za leto 2000 

realizacija 
leto 2000 leto 1999 

v lisoč SIT 
indeks izpoln. 

leto 2000 načrta 
leto1999 v V. 

5* 3 4 6=3:2 
I. PRIHODKI 
1. PRISPEVKI ZAPOSLENIH 

- pri pravnih osebah 
- pri fizičnih osebah 

2. PRISPEVKI DELODAJALCEV 
• za zaposlene pri pravnih osebah 
- za zaposlene pri fizičnih osebah 
- za zaposlene pri lastnikih kmetijskih zemljišč 
- za učence v učnem razmerju 
• za zavarovalno dobo s povečanjem 
- pavšalni prispevki za PIZ za posebne prim zavarovanja 
• prispevki za PIZ za posebne prim.zavar.iz dr.prav.razmerij 

3. PRISPEVKI SAMOZAPOSLENIH 
• od fizičnih oseb od zavarovalne osnove 
- od fizičnih oseb iz zavarovalne osnove 
• od lastnikov kmetijskih zemljiič 
- za zavarovalno dobo s povečanjem 

4. IZTERJAVA NEPLAČANIH PRISPEVKOV *) 
5. DRUGI PRISPEVKI 

- zamudne obresti iz naslova prispevkov 
- ostalo *) 

e. SKUPAJ PRISPEVKI (1. do 5.) 

231.713.203 
220.721.662 

10.991.541 
138.697.071 
123.908.889 

6.619.537 
1.704.187 

20.200 
6.444.258 

0 
0 

21.566.263 
7.255.784 

12.527.721 
1.662758 

120.000 
8.000.000 
2.169.000 
2.100.000 

69 000 

236.310.989 
224.636.142 

11.674.847 
139.532.648 
125.521.860 

7.087.579 
1.094.175 

38.088 
5.790.598 

225 
123 

21.309.204 
7.432.318 

12.536.072 
1.174.363 

166.451 
23.775 

2.398902 
2.019312 

379.590 

211.417.156 
201.388.378 

10.028.778 
125.287.228 
111.812.417 

5.973.349 
1.565.557 

18.313 
5.917,592 

0 
0 

19.613.853 
6.546 952 

11.430.400 
1.527.499 

109.002 

1.996.487 
1.934.090 

62.397 
402.145.537 399.575.518 358.314.724 

111,8 
111,5 
116,4 
111,4 
112,3 
118,7 
69,9 

208,0 
97,9 

108.6 
113,5 
109.7 
76,6 

152,7 

120,2 
104.4 

111.5 

102.0 
101.8 
106.2 
100,6 
101.3 
107.1 
64.2 

188,6 
89,9 

98,8 
102.4 
100,1 

70,6 
138,7 

0,3 
110,6 
96,2 

99,4 

7. TRANSFERNI PRIHODKI 
- obveznosti RS iz državnega proračuna: 

- zakonske obv.po posebnih predpisih (232.čl.zakona) 
- iz naslova dodatnih obveznosti (233.čl.zakona) 

• prisp.za PIZ za brezposelne osebe od ZRSZ 
■ prispevki za PIZ od nadomestil plač od ZZZS 
- drugi transfemi prihodki 
■ priliv Kapitalske družbe, d.d. 

8, DRUGI PRIHODKI 
- dokup pokojninske dobe 
■ prisp. za PIZ zavarovancev prostovoljnega zavarovanja 
- prihodki od obresti 
- ostalo 

173.744.532 
162 068.951 
51.020.358 

111.048.593 
2.941.240 
1.900.000 

241.000 
6.593 341 
4.559.265 
1.332.851 
2.010.000 

417.385 
799 029 

169.607.760 
153.620.150 
43.502.900 

11P.117.250 
2.528.221 

0 
159.389 

13.300 000 
4.381.031 
1.173 670 
1.978.437 

380 691 
848.233 

150.477.262 
145.525 878 
36.052.078 

109 473.800 
4.732.281 

0 
219.103 

0 
4.383.689 
1.255.038 
1.833.451 

393.018 
902 182 

112,7 
105.6 
120.7 
100,6 

53.4 

72,7 

99,9 
93.5 

107,9 
96,9 
94,0 

97,6 
94,8 
85.3 
99,2 
86.0 

66.1 

96.1 . 
88.1 
98.4 
91.2 

106,2 
9. SKUPAJ PRIHODKI (6 m 7. in 8 ) 580.449.334 573.564.309 513.175.675 111,8 
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Elementi 

 vli&ož SIT 
korigirani prikaz realizacija indeks izpoln. 
finanin. načrta leto 2000 ieto 1999 leto 2000 načrta 

za leto 2000     leto1999 v */» 
1 5=3 4 6=3:2 

II. ODHODKI 
10. POKOJNINE 

• starostne pokojnine 
- invalidske pokojnine 
• družinske pokojnine 
• kmečke pokojnine 
- vojaške pokojnine 
- začasne pokojnine 
• pokojnine v države bivše SFRJ 
- pokojnine v tujino 
- državne pokojnine 
• dodatek za rekreacijo upokojencev, v tem: 
- rekrealiv . športna in kulturna dei.zvez in druš.uook.m invalidov 

482.829.737 
297.482.043 

79.189.650 
58.901.755 

3.982.656 
7.503.382 

461.263 
15.651.448 

1.564.262 
290.000 

17.783.278 
30.000 

490.681.683 
302.954.981 

80.586.893 
60.184.047 

4.022.125 
7.621.159 

462.326 
15.247.797 

1.627.281 
27.317 

17.947.757 
25.500 

441.027.327 
270.607.475 

73 115.102 
54.113.172 
4.149.750 
7.134.500 

444.532 
13.922.323 

1.435.488 
0 

16.104.985 
27.700 

111.3 
112,0 
110,2 
111,2 
96,9 

106,8 
104,0 
109.5 
113.4 

111,4 

101,6 
101,6 
101.8 
102.2 
101,0 
101.6 
100,2 
97,4 

102.7 

100.9 

11. SREDSTVA ZA ZAGOTAVLJANJE SOC.VARNOSTI 
- varstveni dodatki k starostnim pokojninam 
- varstveni dodatki k invalidskim pokojninam 
- varstveni dodatki k družinskim pokojninam 
- dodatki k pokojn.uveljavlj.v drugih republikah bivše SFRJ 
- dodatki za pomoč in postrežbo 
- preživnine 
- nadomestila za telesno okvaro 

12. NADOMESTILA PLAČ 
zaradi dela s skrajšanim delovnim časom 
zaradi manjše plače na drugem delovnem mestu 
za čas čakanja na razp. na drugo del. mesto 
za čas čakanja na poklicno rehabilitacijo 

13. TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM 
■ prekvalifikacija delovnih invalidov 
• storitve zavodov za usposabljanje invalidov 
- investicije v invalidska podjetja 
• adaptacija delovnih mest invalidov 
- sofinanciranje prog.pospešenega zaposlo.brezpos del.inv. 
- drugi iransferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

14. TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
15. ZDRAVSTVENI PRISPEVKI 
16. PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM ZPIZ 
17. PRISP ZA SOCIALNO VARNOST DELAVCEV ZPIZ 

22.548.699 
2.055670 
2.273.212 
3.441.277 

863.600 
9.030.234 

48.477 
4.836.229 

21.043.592 
6.019.909 
6.097.324 
8.686.364 

239.995 
654.600 

59.800 
32.700 

380.000 
10.000 

172.100 
0 

18.938 
43.539.574 

2.138.552 
301.291 

23.053.902 
2.130.813 
2.323.402 
3.510.771 

915.155 
9.228.617 

40.680 
4.904.464 

22.326.243 
6.260.285 
6.108.323 
9.716.539 

241.096 
446.969 

84.103 
1.354 

361.512 
0 
0 
0 

13.496 
44.079 211 

2.224.933 
312.890 

20.641.058 
1.928.812 
2.107.257 
3.180.477 

798.152 
e. 182.233 

44.804 
4.399.323 

18.256.876 
5.361.711 
5.409.673 
7.269.432 

216.060 
276.883 

54.414 
31.086 

191.383 
0 
0 
0 

17.688 
39.762.168 

1.946.881 
272.326 

111,7 
110.5 
110.3 
110.4 
114.7 
112.8 
90,8 

111.5 
122.3 
116.8 
112.9 
133,7 
111.6 
161.4 
154,6 

188.9 

76,3 
110,9 
114,3 
114.9 

102.2 
103,7 
102,2 
102.0 
106.0 
102.2 
83,9 

101.4 
106.1 
104,0 
100.2 
111,9 
100.5 
68,3 

140.6 
4.1 

95,1 

71.3 
101.2 
104,0 
103.8 

18. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
- stroški Pošte za dostavo pokojnin 
- plačila stontev org., pooblaščenim za plačilni promet 
• prijavno ■ odjavna služba 
- plačila bančnih storitev *") 
- delo invalidskih komisij 
■ izobraževanje izvedencev invalidskih komisij Zavoda 
- raziskovalna dejavnost 
• preventivna dejavnost 
- informativna dejavnost 
- ostali izdatki 

19. INVESTICIJSKI ODHODKI 

20 PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV  

4.262.002 
1.748.835 

666.223 
300.000 

3.093 
328.400 

4 000 
5.000 
4.000 
2.100 

1.200.351 

314.150 

28 000 

4.341.282 
1.620.045 

697.856 
310.730 

27.484 
311.473 

0 
0 

850 
6.533 

1.366 311 

320.801 

104.049 

3934.932 
1.595.169 

627.329 
283.055 

2.838 
301.620 

540 
315 

4.000 
292 

1.119,774 

255.756 

11.625 

110,3 
101,6 
111.2 
109.8 

103.3 

122,0 

125,4 

101,9 
92,6 

104.7 
103,6 

94.6 

21,3 

113.B 

102,1 

371 6 

21. SKUPAJ ODHODKI (10 do 20.) 577.679.135 587.905.459 526.403.520 111,7 101,8 

III. FINANČNI REZULTAT 

22. Pr«»i*k ali primanjkljaj prih.nad odh.(9. manj 21.) 2.770.199 -14.341.150 -13.227.845 

Opombi *) Izterjani neplačani prispevki so bili v obdobju januar-maj 2000 knjižen; med zap.5. - drugi prispevki, 
ker še ni bil predpisan poseben vplačilni račun; 

") Med plačili bančnih stontev so v letu 2000 knjiženi tudi odhodki (provizije za nakazovanje pokojnin v tujino ter provizije od 
nerezidenčnih računov), ki so bili načrtovani v okviru plačil storitev organizacijam, pooblaščenim za piaSlni promet. 
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Preglednica št. 9 

PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV IZ IZKAZOV LETA 1999, KI SO BILI PLAČANI 
V LETU 2000 IN PO NOVIH KNJIGOVODSKIH PREDPISIH VKLJUČENI V IZKAZE LETA 2000 

PRIHODKI: 

KONTO 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 
740 TRANSFERNI PRIHODKI OD DRUGIH JAVNOFINANČNIH INST. 

SKUPAJ 
PRIHODKI 

ZNESEK 

4.853.239,42 
1.082.211,53 

19.312.077,56 
706.659.177,32 

731.906.705,83 

ODHODKI: 

KONTO 
ZNESEK 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 165.338.693,00 
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 23.369.957,50 
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 234.231.407,65 
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 4.855.733,52 
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.282.149.009,65 
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 4.333.569,22 
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 3.428.925.656,00 
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 10.955.979,78 

SKUPAJ ODHODKI 

PRIHODKI - ODHODKI 

5.154.160.006,32 

4.422.253.300,49 
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V. DELO ORGANOV ZAVODA 

SKUPŠČINA ZAVODA 

Na delo skupščine Zavoda je v letu 2000 v veliki meri vplivalo 
dejstvo, da je s 1.1.2000 stopil v veljavo nov zakon o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, ki je med drugim drugače opredelil 
tudi pristojnosti skupščine. Skupščina je kot organ upravljanja 
Zavoda med drugim pristojna za sprejemanje programa dejavnosti, 
finančnega načrta, zaključnega računa, poslovnega poročila, 
določanje načina uporabe sredstev za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, sprejemanje pomembnejših splošnih aktov Zavoda 
ter spremljanje gmotnega položaja upokojencev in delovnih 
invalidov. Skupščina sprejema tudi izvršilne akte, s katerimi ureja 
vprašanja obveznega zavarovanja, za katera ni izrecno določena 
pristojnost državnih organov. Po novem je skupščina pristojna 
tudi za določanje kriterijev za odpis, delni odpis ter obročno 
odpisovanje prispevkov ter na predlog upravnega odbora Zavoda 
za izvedbo le-teh. 

Skupščina se je v letu 2000 sestala štirikrat. 

Na seji v mesecu marcu je skupščina obravnavala in sprejela 
poslovno poročilo za leto 1999. Ob tem je izredno pozitivno ocenila 
delo vseh zaposlenih v Zavodu, vključno z vodstvenim in vodilnim 
kadrom ter generalnim direktorjem. Sprejela je tudi zaključni račun, 
ki ga je predhodno obravnaval upravni odbor ter sklep o pogojih 
za pridobitev in uživanje varstvenega dodatka v letu 2000. 

V skladu z določbami zakona, ki je na novo definiral vlogo Zavoda, 
uredil pristojnosti skupščine Zavoda in strukturo sestave organov 
upravljanja Zavoda, je skupščina na isti seji sprejela tudi statut 
Zavoda. Statut je poslala v soglasje Vladi Republike Slovenije. Po 
določbah statuta naj bi Zavod konstituiral skupščino in upravni 
odbor v novi sestavi do konca meseca junija 2000. 

Na seji v mesecu maju je skupščina najprej obravnavala pripombe 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na statut Zavoda 
in jih po razpravi sprejela v besedilo statuta. Glede na to, da 
Zavod na statut ni dobil pravočasno soglasja Vlade Republike 
Slovenije, je skupščina seznanila Državni zbor Republike Slovenije 
in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, da Zavod ne 
bo uspel konstituirati novih organov upravljanja do konca meseca 
junija in da bosta v skladu z zakonom skupščina in upravni odbor 
v dosedanji sestavi opravljala delo, do konstituiranja organov 
upravljanja Zavoda v novi sestavi. 

V nadaljevanju seje je skupščina sprejela program dejavnosti 
Zavoda za leto 2000 ter finančni načrt Zavoda za leto 2000, ki je 
že upošteval določila novega zakona. 

Ob tem je Vladi Republike Slovenije kot opozorilo posredovala 
ugotovitve, opozorila in predloge v zvezi z odprtimi vprašanji, ki 
bodo lahko pomembno vplivala na končno vsebino in višino 
finančnih sredstev ter na poslovanje Zavoda v omenjenem 
obdobju (pokrivanje primanjkljaja, prenizka sredstva proračuna, 
Zagotavljanje likvidnosti Zavoda, vprašljiva realizacija 8 mlrd SIT 
Prihodkov iz naslova izterjave neplačanih prispevkov iz preteklih 
let s strani DURS, umik tožbe Republike Slovenije, s katero od 
Zavoda iztožuje plačilo storitev za opravljeno delo DURS iz 
Preteklih let). 

Na isti seji je bil tudi sprejet sklep o določitvi meril in kriterijev za 
obliko ter višino dodatka za rekreacijo upokojencev v letu 2000, 
Po katerem se je upravičencem ta dajatev izplačala v dveh delih. 

Na tej seji je skupščina sprejela tudi sklep o kriterijih za odpis, 
delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevkov za 
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ob tem je ponovno 

opozorila Vlado Republike Slovenije in Državni zbor Republike 
Slovenije na nestrinjanje s tem zakonskim določilom in na možne 
težave pri izvajanju tega sklepa. 

Na isti seji je sprejela tudi pet izvedbenih sklepov za realizacijo 
določb novega zakona. 

Na seji v mesecu septembru se je skupščina seznanila s 
finančnim položajem Zavoda, poročilom o finančnem poslovanju 
v obdobju januar - avgust 2000, poročilom Vladi Republike 
Slovenije o finančnem položaju Zavoda z vzroki za nastali finančni 
primanjkljaj ter s spremenjenimi in dopolnjenimi seznami 
finančnega poslovanja do konca leta 2000. Zaradi nemotenega 
izplačevanja pokojnin in ostalih denarnih dajatev, je skupščina, 
kljub drugačnemu določilu 234. člena zakona, ki zagotavlja 
potrebna sredstva za likvidnost Zavoda in za kritje morebitne 
izgube iz sredstev državnega proračuna, sprejela s strani Vlade 
in Državnega zbora Republike Slovenije naloženo zadolževanje 
Zavoda in to po zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o 
izvrševanju proračuna ter po dodatnem sklepu Vlade Republike 
Slovenije. Po sklepu skupščine se zadolževanje Zavoda, roki 
vračila kreditov, obresti in druge podrobnosti izvedejo v 
sodelovanju in ob aranžmaju Ministrstva za finance oziroma 
njegove zakladnice. 

Po šele v mesecu avgustu danem soglasju Vlade Republike 
Slovenije na statut Zavoda ter po objavi le-tega v Uradnem listu, 
so bili v mesecu septembru izpolnjeni pogoji za začetek postopka 
preoblikovanja organov upravljanja Zavoda po novem zakonu. 

Tako je na isti seji skupščina sprejela sklep o imenovanju članov 
v novo skupščino ter imenovala volilno komisijo Zavoda za 
spremljanje in koordiniranje imenovanja in volilnih postopkov. Z 
objavo tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije, so pričeli 
teči vsi roki za volilna opravila v zvezi z imenovanjem, oziroma 
volitvami članov nove skupščine. 

Zaradi uskladitve poslovnika o delu skupščine, je skupščina v 
nadaljevanju sprejela ustrezne spremembe in dopolnitve tega 
splošnega akta Zavoda, poleg tega pa tudi pravilnik o povračilu 
stroškov izvedbe imenovanja oziroma volitev članov skupščine 
Zavoda ter sklep o sejninah in poročilih materialnih ter drugih 
stroškov predsednika in članov skupščine, predsednika in članov 
upravnega odbora oziroma drugih organov Zavoda. Sprejela je 
tudi pravilnik o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij 
ter drifgih izvedenskih organov. 

Ker je v letu 2000 potekel mandat generalnemu direktorju, je po 
opravljenem razpisnem postopku na predlog upravnega odbora 
soglasno imenovala Janeza Prijatelja za generalnega direktorja 
Zavoda in sklep o imenovanju posredovala Vladi Republike 
Slovenije v soglasje. 

Na tej seji je skupščina obravnavala tudi problematiko izvajanja 
404. člena zakona ter določila najnižji in najvišji znesek ter način 
določitve odškodnine v skupnem znesku v regresnih zadevah. 

Na isti seji se je skupščina prvič soočila s svojo novo pristojnostjo, 
z odločanjem o konkretnih predlogih za odpis prispevkov. Na 
predlog upravnega odbora je sprejela odločitve o 307 vlogah za 
odpis, delni odpis oziroma obročno odplačevanje prispevkov. Ob 
tem je na Vlado Republike Slovenije naslovila pobudo, da se 
pristojnost za odločanje o odpisih, delnih odpisih, odlogih in 
obročnem odplačevanju prispevkov znova prenese na DURS. 

Na svoji zadnji seji v letu 2000 v mesecu novembru, se je 
skupščina najprej seznanila z gmotnim položajem upokojencev 
in delovnih invalidov ter sprejela sklep o določitvi prispevkov za 
posebne primere zavarovanja. 
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Zaradi nestrinjanja z neobrazloženim sklepom, ki ga je sprejela 
Vlada Republike Slovenije, s katerim ni dala soglasja k imenovanju 
Janeza Prijatelja za generalnega direktorja Zavoda, je skupščina, 
kot pristojni organ, sklenila, da Vlado Republike Slovenije ponovno 
zaprosi za izdajo soglasja k imenovanju Janeza Prijatelja za 
generalnega direktorja Zavoda. Predlog je dodatno utemeljila z 
zaključki razprave na upravnem odboru in skupščini Zavoda. 
Glede zavrnitve soglasja k imenovanju generalnega direktorja ni 
soglašala z obrazložitvijo, ki je bila s strani Marka Štrovsa, v 
imenu Vlade Republike Slovenije, šele ustno posredovana 
skupščini Zavoda. 

Ker je dosedanjemu generalnemu direktorju potekel mandat pred 
imenovanjem novega, je skupščina na tej seji imenovala Janeza 
Prijatelja za vršilca dolžnosti generalnega direktorja, in sicer za 
čas od 27.11.2000 do nastopa dela novega generalnega direktorja, 
vendar največ za dobo enega leta. 

V nadaljevanju seje je sprejela odločitve o 280 vlogah za odpis, 
delni odpis oziroma obročno odplačevanje prispevkov. 

Na koncu seje se je predsednik ob zaključku mandata zahvalil 
vsem članom skupščine za sodelovanje v organih Zavoda v 
obdobju, ki je bilo zaradi izvajanja nove pokojninske reforme za 
Zavod izredno pomembno. 

UPRAVNI ODBOR ZAVODA 

Tudi na delo upravnega odbora je vplivalo dejstvo, da je začel s 
1.1.2000 veljati nov zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. 

Tako je na devetih rednih in eni korespondenčni seji, upravni 
odbor Zavoda odločal o vseh vprašanjih izvajanja pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, ki so v njegovi pristojnosti. 
Obravnaval je tudi vsa gradiva, ki so bila kasneje predložena v 
obravnavo skupščini. V letu 2000 ji je tako med drugim predložil v 
obravnavo in sprejem tudi statut Zavoda, zaključni račun Zavoda 
za leto 1999, predlog poslovnega poročila za leto 1999, program 
dejavnosti Zavoda za leto 2000 in spremenjeni predlog finančnega 
načrta Zavoda za leto 2000, ki je že upošteval določila novega 
zakona. 

V zvezi z zagotavljanjem prejemkov na podlagi pravice do dodatka 
za rekreacijo upokojencev je upravni odbor določil višino zneska 
dodatka za uživalce pokojnin z enako ali nižjo pokojnino od najnižje 
pokojnine za polno pokojninsko dobo in višino zneska dodatka 
za tiste, katerih pokojnine ta mejni znesek presegajo. 

Sproti je spremljal gmotni položaj upokojencev ter na podlagi 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v mesecu 
januarju in juliju odločal o uskladitvah pokojnin in drugih denarnih 
prejemkov. Kot vsako leto je upravni odbor preučil tudi poročilo o 
ravni pokojnin in drugih dajatev, ki jih izplačuje Zavod. 

Upravni odbor je tudi med letom sproti in podrobno obravnaval 
tekoče poslovne in finančne rezultate Zavoda. V mesecu 
septembru je obravnaval posebno poročilo Vladi Republike 
Slovenije o finančnem poslovanju Zavoda v obdobju januar - 
avgust 2000 ter celovit program varčevalnih ukrepov Zavoda v 
letu 2000. 

Ob koncu leta je podrobneje spremljal reševanje likvidnostnih 
težav z najemanjem kreditov pri poslovnih bankah, kar je 
omogočilo pravočasno izplačilo vseh pokojnin in denarnih dajatev 
v letu 2000. 

V skladu z novimi pristojnostmi Zavoda se je upravni odbor v letu 
2000 prvič srečal tudi z obravnavo vlog za odpis, delni odpis in 
obročno odplačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. To nalogo je uspešno opravil, saj je kot predlog za 
obravnavo na skupščini Zavoda posredoval več kot 1000 takšnih 
vlog. 

Sredi leta je vodil postopek razpisa in opravil predlog izbire za 
generalnega direktorja Zavoda. Tako je skupščini predlagal 
imenovanje Janeza Prijatelja za generalnega direktorja Zavoda 
za novo mandatno obdobje. 

Zaradi nedorečenosti zakona je upravni odbor obravnaval tudi 
problematiko izvajanja 15., 16., 18. , 178. in 179 člena zakona 
(izvzem, ponoven vstop v zavarovanje), kakor tudi izvajanje 404. 
člena zakona (postopno spreminjanje pogojev za pridobitev 
pravice do starostne pokojnine po posebnih predpisih). V obeh 
primerih je sprejel ustrezne rešitve. V prvem primeru je Ministrstvu 
za delo, družino in socialne zadeve predlagal, da čimprej določi 
postopek za uveljavljanje izvzema iz zavarovanja, Vlada 
Republike Slovenije pa naj Državnemu zboru Republike Slovenije 
predlaga sprejem takega zakona, v katerem bi bile jasno 
opredeljene dolžnosti posameznih upravljalcev zbirk podatkov, 
način izmenjave teh podatkov ter medsebojno obveščanje, ki bi 
preprečevale možno reaktivacijo upokojencev brez formalne 
prijave v zavarovanje oziroma obvestila Zavoda. V drugem 
primeru pa je podprl pobudo Zavoda Vladi Republike Slovenije in 
Državnemu zboru Republike Slovenije, da se čimprej konča 
postopek za spremembo 404. člena oziroma začne postopek za 
sprejem obvezne razlage tega člena. 

Z namenom pospeševanja možnosti za poklicno rehabilitacijo in 
zaposlovanje invalidov je tudi v letu 2000, v skladu s finančnim 
načrtom, odločal o sofinanciranju razvoja invalidskih podjetij in 
pregledal poročila, program in sklepe o sofinanciranju. 

Kot vsako leto je upravni odbor namenil del sredstev za izvedbo 
rekreativnih aktivnosti skupnega pomena organizacijam, katerih 
dejavnost ima pomen pri preventivi in ohranjanju življenjske 
aktivnosti upokojencev in delovnih invalidov. 

Upravni odbor je v začetku leta sprejel plan dela in kadrov službe 
Zavoda ter plan nabav osnovnih sredstev, investicij in 
investicijskega vzdrževanja za leto 2000. Sprejel je tudi poročilo o 
inventuri za leto 1999. 

V okviru svoje pristojnosti je na področju normativne dejavnosti 
sprejel spremembe Pravilnika o notranji organizaciji Zavoda, s 
katerimi je bil ustanovljen nov oddelek za prispevke, ki skladno z 
novimi zadolžitvami iz zakona pokriva področje prispevkov, tako 
na nivoju sistemskega reševanja te problematike, kakor tudi 
neposrednega reševanja zadev v zvezi s prispevki (znižanje 
zavarovalnih osnov, vračanje prispevkov, odpisi, odlogi in obročno 
odplačevanje prispevkov ...). 

Ob koncu leta se je upravni odbor seznanil tudi s spremembo 
150. člena zakona in s tem z novim načinom usklajevanja pokojnin, 
kar bo vplivalo na njegove odločitve v letu 2001. 

poročevalec, št. 30 42 25. april2001 



VI. IZVAJANJE POKOJNINSKEGA IN • 

INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 

PO POSAMEZNIH PODROČJIH 

1. Splošne aktivnosti za ugotovitev pogojev za 
izvajanje novega sistema pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja 

Leto 2000 je bilo za Zavod kot izvajalca sistema pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja prelomno in izredno zahtevno, saj je bil 
s 1. januarjem tega leta brez odložilnega roka uporabe, ki bi 
omogočal pravočasno pripravo izvedbenih aktivnosti (razen v 
določenem delu sistema), uveljavljen novi zakon o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, ki pomembno zaostruje upokojitvene 
Pogoje in v osnovi uresničuje zamisel o tristebrnem sistemu 
Pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Že v prvem letu 
veljavnosti je bil zakon dvakrat noveliran, najprej v zvezi z 
Upokojevanjem po t.i. »azbestnem zakonu«, z drugo novelo, 
Uveljavljeno na koncu leta, pa se spreminja način usklajevanja 
Pokojnin. 

Kljub temu, da so aktivnosti, zlasti preko medsektorske krovne 
komisije za izvedbo novega zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, intenzivno potekale že vzporedno s pripravo in 
sprejemanjem zakona, pa so korenite spremembe, kot tudi rešitve, 
sprejete v zadnji fazi zakonodajnega postopka, skozi celo leto 
Zahtevale polno aktivnost Zavoda. Tako je bilo potrebno 
razčiščevati nejasna vsebinska vprašanja v zvezi z zakonskim 
besedilom in načinom izvajanja zakonskih določb z Ministrstvom 
za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvom za finance, 
Davčno upravo Republike Slovenije, Ministrstvom za notranje 
Zadeve in drugimi institucijami. Glede na aktualno problematiko je 
bila posebna pozornost službe in tudi organov upravljanja Zavoda, 
Posvečena izvajanju nejasne določbe 404. člena novega zakona 
oziroma upokojevanju po posebnih predpisih v prehodnem 
obdobju ter izvajanju 178. in 179. člena zakona, torej uživanju in 
prenehanju izplačevanja pokojnin glede na spremenjeni krog 
obveznih zavarovancev pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

Praksa izvajanja zakona je med letom že opozorila na prve 
nejasnosti in nedoslednosti oziroma na potrebo po nekaterih nujnih 
spremembah zakona, ki so bile s strani Zavoda tudi predlagane 
resornemu ministrstvu. Za določene predloge sprememb zakona, 
Posredovane s strani drugih predlagateljev, pa je Zavod izdelal 
ocene predvidenih finančnih učinkov. 

2avod je moral za izvajanje novega zakona pripraviti številne 
nove tehnične rešitve, izdelati nove delovne postopke in novo 
Programsko računalniško podporo, tako za nove rešitve kot tudi 
za izvedbo zahtevnih prehodnih določb zakona. 

2avod je v minulem letu oblikoval in sprejel vse potrebne splošne 
®kte, za katere je pooblaščen v zakonu. Tako je sprejel statut 
2avoda, Pravilnik o organizaciji in delovanju invalidskih komisij 
'er drugih izvedenskih organov Zavoda, sklepe o usklajevanju 
Pokojnin, o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, o osnovi za odmero 
dodatnih pravic ter višini državne pokojnine, sklep o premoženjskih 
Pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka, 
sklep o določitvi meril in kriterijev za obliko in višino dodatka za 
rekreacijo v letu 2000 ter sklep o koeficientih za dokup zavarovalne 
dobe in dokup za odmero pokojnine brez znižanja, ki je bil 
Pripravljen ob sodelovanju pooblaščenega aktuarja. Poleg teh so 
bili v skladu z zakonom sprejeti še sklep o kriterijih za odpis, delni 
pdpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevkov za pokojninsko 
ln invalidsko zavarovanje, sklep o pogojih, kdaj se šteje, da 
zavarovanec preživlja svoje družinske člane, sklep o kriterijih za 

ugotavljanje zmanjšanja zmožnosti premikanja zavarovancev za 
najmanj 70%, sklep o pogojih, kdaj se šteje, da je psihiatričnim 
bolnikom potrebno stalno nadzorstvo, sklep o povračilu potnih 
stroškov ter sklep o določitvi prispevkov za posebne primere 
zavarovanja. 

V okviru svojih pristojnosti je Zavod oblikoval pripombe, predloge 
in mnenja ob pripravi osnutkov oziroma predlogov podzakonskih 
aktov v pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, 
tako odredbe o valorizacijskih količnikih za preračun plač iz 
prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 1999, navodila o 
določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnine upravičencu, 
ki po 1.1.1966 ni imel najmanj enega leta zavarovanja, iz katerega 
se vzamejo plače oziroma zavarovalne osnove za izračun 
pokojninske osnove, pravilnika o postopku uveljavljanja izvzema 
iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja za 
samozaposlene in kmete, pravilnika o postopku uveljavljanja 
izvzema iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
tujcev, zaposlenih v Republiki Sloveniji in državljanov Republike 
Slovenije, zaposlenih pri tujcih, odredbe o določitvi najnižjega 
katastrskega dohodka oziroma drugega dohodka na kmetiji, ki je 
podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, pravilnika o postopku zmanjšanja pokojnine uživalcu 
pokojnine, ki pridobiva dodatne dohodke in pravilnika o metodologiji 
za obračunavanje obveznosti Republike Slovenije do Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, pravilnika o 
seznamu poklicnih bolezni, pravilnika o seznamu in odstotkih 
telesnih okvar za pridobitev pravice do invalidnine, kot tudi 
pravilnika o določanju zavarovalnih osnov in postopku za 
razvrščanje v zavarovalne osnove v pristojnosti Ministrstva za 
finance. Z izjemo prvih dveh od zgoraj navedenih podzakonskih 
aktov resornega ministrstva ter zadnjega, v pristojnosti 
finančnega ministrstva, le-ti še niso bili sprejeti. 

Z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so se 
razčiščevala določena vprašanja glede dodatnega pogoja za 
pridobitev pravice do pokojnine, to je predaje kmetije, v zvezi z 
izvajanjem Odredbe o pogojih za pridobitev pravice do pokojnine. 

Zavod je bil s stališči, predlogi in pripombami vključen tudi v 
postopek sprejemanja zakona o matični evidenci zavarovancev 
in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
kot tudi v postopek sprejemanja številnih drugih zakonov oziroma 
njihovih sprememb na sorodnih ali s pokojninskim in invalidskim 
zavarovanjem povezanih področjih, tako pri sprejemanju 
sprememb in dopolnitev zakona o prispevkih za socialno varnost, 
predloga zakona o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim 
državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje 
SFRJ, predloga zakona o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih, predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o socialnem varstvu in predloga zakona o invalidskih 
organizacijah. 

Z resornim ministrstvom so bila usklajena tudi stališča glede 
ustreznega izvajanja zakona o vojnih veteranih. 

Zavod je z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje reševal 
tekočo problematiko izvajanja zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju ter Zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti, prav tako pa je potekalo 
tudi ustrezno sodelovanje z Zavodom za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije. 

V mesecu novembru preteklega leta so predstavniki Zavoda 
sodelovali na konferenci o uporabi strateškega planiranja za 
izboljšanje upravljanja javnih pokojninskih sistemov, organizirane 
v mesecu novembru 2000 v Ljubljani, v okviru Narodne akademije 
za socialno zavarovanje Združenih držav Amerike za centralno 
in vzhodnoevropske izvajalske sisteme. Praktično usmeritev k 
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ciljem, predstavljenim na omenjeni konferenci in izboljšanju 
kakovosti poslovanja prav gotovo pomeni lanska vključitev 
Zavoda v program izgradnje sistema kakovosti za pridobitev 
mednarodnega standarda ISO 9001, ki poteka v sodelovanju z 
zunanjim izvajalcem. 

2. Matična evidenca zavarovancev in upokojencev 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v sedmem 
delu določa, da je nosilec informacijske službe za področje matične 
evidence Zavod in opredeljuje podatke ter druga dejstva, ki vplivajo 
na pridobitev in odmero pravic, ki se upoštevajo pri uveljavljanju 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Podatki se 
v matično evidenco vnesejo na podlagi prijav, ki so jih dolžni 
vložiti poslovni subjekti in fizične osebe - dajalci podatkov, ki so 
našteti v 7. členu Zakona o matični evidenci zavarovancev in 
uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Matično evidenco vodi Zavod. Na podlagi zakona pa Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije opravlja prijavno-odjavno 
službo. 

Novi Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic, 
ki je bil sprejet v letu 2000, je prinesel nekatere novosti, s tem pa 
tudi povečal obseg dela na novih področjih. Poudariti velja, da se 
je v zadnjih letih izredno povečalo število zahtevkov za revizijo 
in število pojasnil zaradi vključitve novih kategorij zavarovancev 
v pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

V letu 2000 je bilo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
vključenih 807.962 zavarovancev, za katere so dajalci podatkov 
posredovali podatke na obrazcih matične evidence. 

V letu 2000 so bili pregledani in oddani obrazci v računalniško 
obdelavo za naslednje število zavarovancev: 

vrsta obrazca število zavarovancev real.2000/ 
real.1999 1999 2000 

M1 
M2 
M3 
M4/M8 
M5/M9 
M6/M10 
M7 

prijava v zavarovanje 
odjava iz zavarovanja 
prijava spremembe 
prijava prejemkov 
prijava nadomestil iz zdr.zav. 
prijava nadomestil iz inv.zav. 
prijava podatkov o dobi 

219.677 
194.475 
29.612 

1.494.614 
231 

1.477 
2.148 

226.536 
195.074 
40.317 

1.457.874 
251 

2.031 
1.845 

103.1 
100,3 
136.2 
97,5 

108,7 
137,5 
85,9 

Skupaj 1.942.234 1.923.928 99,1 

Kljub velikemu številu obdelanih obrazcev, je treba opozoriti na 
težave pri vodenju matične evidence zavarovancev, ki jih 
povzročajo dajalci podatkov, saj podatkov pogosto ne sporočajo 
ali jih ne sporočajo v predpisanem roku. To ima v takih primerih za 
posledico nepopolnost evidentiranih podatkov. Na območnih 
enotah poteka akcija pridobivanja podatkov za pretekla leta od 
večjih dajalcev podatkov, ki jih le ti niso pravočasno posredovali 
Zavodu. Z namenom, da Zavod tekoče pridobi od dajalcev čimveč 
podatkov, je bila narejena tudi predštudija informacijskega sistema 
za področje matične evidence zavarovancev s predlogi za 
funkcionalno prenovo informacijskega sistema matične evidence 
zavarovancev. Delo v zvezi s prenovo pa že poteka. Tudi 
spremenjena zakonodaja bistveno vpliva na delo matične evi- 
dence, predvsem na izvajanje zavarovanja za posamezne 
kategorije zavarovancev, pa tudi na vsebino in način zbiranja 
podatkov. 

V letu 2000 je bila narejena kontrola podatkov o obdobju 
zavarovanja in o prejeti plači za 785.985 zavarovancev za leto 
1999 ali za obdobje pred tem. Opravljena je bila revizija 
posredovanih podatkov pri 11.872 dajalcih podatkov za 479.462 
zavarovancev ter individualna revizija za posameznega 
zavarovanca pri 4.214 dajalcih podatkov. Izdanih je bilo 141 odločb 
o ugotovitvah revizije (odločba se izda le v primeru, ko se dajalec 
podatkov z ugotovitvami revizijskega zapisnika ne strinja), 820 
odločb o lastnosti zavarovanca, narejenih je bilo 20.052 vpisov 
pokojninske dobe v delovne knjižice na podlagi odločb o priznanju 
ali dokupu pokojninske dobe. Neposreden vnos podatkov iz 
obrazcev v računalnik je bil narejen za 14.168 zavarovancev. Za 
3.264 zavarovancev so bili podatki o obdobju zavarovanja in 
prejeti plači posredovani nosilcem pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v državah nastalih na območju nekdanje SFRJ. 

Narejen je bil informativni izračun pokojninske dobe za 10.288 
zavarovancev. Izvedena je bila tudi uparitev osebne številke in 
EMŠO-ja za 1.397 zavarovancev. 

Z revizijo podatkov ugotavlja matična evidenca, da so podatki 
sporočeni v skladu z veljavnimi predpisi in dejanskim stanjem. Pri 
opravljanju revizije in kontroli sporočenih podatkov pri dajalcih 
podatkov je bilo ugotovljeno 7.408 napak. Največkrat je bilo 
ugotovljeno, da podatki niso sporočeni v skladu z veljavnimi 
predpisi s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
ali delovnopravnega področja. Poleg tega pa so bile ugotovljen« 
tudi druge napake, na primer napake v obdobju, za katere so 
sporočeni podatki o prejeti plači, napake pri sporočanju podatkov 
o nadomestilih plače, neusklajen podatek o delovnem času na 
prijavi v zavarovanje in prijavi podatkov o plači. 

Pri uveljavljanju pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja Zavod uporablja podatke matične evidenc« 
zavarovancev in uživalcev pravic, ki so osnova za ugotovitev 
pravice in odmero pokojnine. V primeru nepopolnosti oziroma 
nepravilnosti podatkov matične evidence zavarovancev se v 

postopku priznanja pravic dopolnjujejo podatki o pokojninski dobi 
in dohodkih za posameznega zavarovanca, ki jih je prejemal v 
času, prebitem v zavarovanju. V večini primerov pa je za zadnje 
leto dela zavarovanca potrebno dopolniti podatke o dohodku, Ki 
jih v tekočem letu za preteklo leto pošiljajo dajalci podatkov. 

Na podlagi analize vodenja upokojitvenih postopkov v zadnjih 
dveh letih je bilo ugotovljeno, da je popolnost in uporabnost podatkov 
matične evidence v upokojitvenih postopkih 82,8 %, ob tem, da j® 
bilo v teh postopkih, z izjemo zadnjega leta dela zavarovancev, 
potrebno dodati 14,1% vseh podatkov, spremeniti pa le 3,1 1> 
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podatkov. Ažurnost zbranih podatkov za zadnje leto dela 
zavarovancev, pa je odvisna od ažurnosti posredovanja podatkov 
Zavodu s strani zavezancev v tekočem letu, pri čemer je potrebno 
upoštevati tudi zakonsko določene roke (30.april) za posredovanje 
podatkov iz preteklega leta. 

V pritožbenem postopku je bilo rešenih 16 pritožb na odločbe 
prve stopnje o lastnosti zavarovanca, poslanih 9 odgovorov na 
Delovno in socialno sodišče in 5 sodb na območne enote po 
pravnomočnosti, ter 2.521 raznih pojasnil in dopisov o izvajanju 
zavarovanja. 

Zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem 

Zavod je v letu 2000, v skladu z veljavnimi predpisi, nadaljeval 
postopek v zvezi z ugotavljanjem delovnih mest, na katerih se 
zavarovalna doba šteje s povečanjem. Oddelek matične evidence 
je v letu 2000 prejel 68 zahtevkov pravnih oseb in 407 novih 
zahtevkov za priznanje dobe s povečanjem za samostojne 
podjetnike posameznike, ter 642 vlog za dopolnitev že prejetih 
zahtevkov. 

V zvezi z ugotavljanjem delovnih mest, na katerih se zavarovalna 
doba šteje s povečanjem, je posebna strokovna komisija Zavoda 
obravnavala 305 zahtevkov za ugotovitev zavarovalne dobe s 
povečanjem za samostojne podjetnike in pri njih zaposlene delavce 
in 22 zahtevkov za delavce zaposlene pri pravnih osebah. 
Opravljenih je bilo 15 pregledov dokumentacije na sedežu 
samostojnih podjetnikov oziroma d.o.o.. Pravnim in fizičnim 
osebam je bilo posredovano 251 urgenc za dopolnitev vloge 
(uradni zaznamek na podlagi telefonskega razgovora). 

Strokovna komisija je izdala: 

- 92 zapisnikov o ugotovljeni dobi s povečanjem za samostojne 
podjetnike in 18 zapisnikov o ugotovljeni dobi s povečanjem za 
d.o.o., za zadeve vložene v letu 2000; 

- 35 zapisnikov o ugotovljeni dobi s povečanjem za samostojne 
podjetnike in 17 zapisnikov o ugotovljeni dobi s povečanjem za 
d.o.o., za zadeve vložene pred letom 2000; 

- 21 sklepov o spremembi že izdanega zapisnika oziroma o 
dopolnitvi seznama delavcev za samostojne podjetnike; 

■ opravljenih je bilo 214 izračunov in ponovnih izračunov prispevka 
za nazaj za samostojne podjetnike in pri njih zaposlene delavce, 
ter 112 izračunov prispevka za nazaj za delavce zaposlene v 
gospodarskih družbah. 

Za potrebe evidentiranja zahtevkov, je komisija izdelala 
računalniško vodeno abecedno evidenco za 1628 samostojnih 
podjetnikov - avtoprevoznikov z definiranim katalogom podatkov. 
Dodatno je bilo pregledanih 1628 spisov in izločenih 79 spisov 
samostojnih podjetnikov, ki niso uveljavili dobe za delavce. 

Pravnim in fizičnim osebam je bilo pisno posredovanih 116 
strokovnih mnenj in pojasnil v zvezi z zavarovalno dobo s 
Povečanjem. 

V mesecu novembru in decembru, je bilo število informacij v 
zvezi z ugotavljanjem zavarovalne dobe za avtoprevoznike in v 
zvezi z informacijami glede pošiljanja dokumentacije oziroma 
izpolnjevanja obrazcev za Kapitalsko družbo s strani samostojnih 
podjetnikov in pravnih oseb izredno povečano. Hkrati pa se je 
povečalo tudi število zavarovancev, ki so prihajali po pojasnila 
osebno, zaradi dopolnitev svojih vlog. 

3. Uveljavljanje pravic in časi trajanja postopkov 

Zavod je glede na objektivne razmere na področju uveljavljanja in 
varstva pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
uspešno realiziral zastavljene in nove dodatne naloge, saj je bil v 
letu 2000 postavljen pred dejstvo, da je moral takoj po uveljavitvi 
zakona v praksi, uveljaviti njegove določbe, spremeniti delovne 
postopke, na novo postaviti programsko opremo za vodenje 
postopkov za priznanje in varstvo pravic ter prirediti podatkovne 
zbirke zavarovancev. Poleg tega se je enormno povečalo število 
informacij danih zavarovancem in upokojencem, predvsem glede 
novih upokojitvenih pogojev ter izračunov pokojninske dobe. 

Kljub vsem novim nalogam in izvedbenim težavam ter nejasnostim 
je Zavod v letu 2000 presegel tako plan dela, kot tudi realizacijo iz 
predhodnega leta. 

Zavod je tako v letu 2000 rešil 129.923 zahtevkov za uveljavljanje 
in varstvo pravic, kar pomeni, da je: 

t 
za 8,0 % presegel plan dela in 
rešil za 8,4 % več zahtevkov kot v letu 1999. 

Dotok zahtevkov za reševanje v letu 2000 je po drugi strani 
znašal kar 16,7 % več kot v letu 1999, pri čemer velja poudariti 
zlasti, da se je, predvsem v zadnjih mesecih leta 2000, izjemno 
povečal dotok zahtevkov za priznanje zavarovalne dobe staršem 
iz naslova skrbi za otroka v prvem letu starosti (po 189.ČI.zakona), 
kar je povečalo število zahtevkov za priznanje pokojninske dobe 
kar za 156 % v primerjavi z letom 1999. Tako povečan dotok, 
zlasti ob koncu leta, je kljub preseženi realizaciji iz preteklega leta 
in klub preseženemu planu dela, povzročil, da se je število zadev 
za uveljavljanje in varstvo pravic, ki so ostale v reševanju konec 
leta, v primerjavi s stanjem ob koncu leta 1999, povečalo za 
73,4%. 

To povečanje je logična in pričakovana objektivna posledica 
razmer po uveljavitvi novega zakona, brez izvedbenega 
prehodnega obdobja, pri čemer je potrebno poudariti, da je lahko 
Zavod v prvem polletju zaradi pozno prejetih valorizacijskih 
količnikov in sprememb delovnih postopkov reševal odločbe le 
akontativno in začasno, v drugem polletju pa je prišlo do 
navedenega enormnega dotoka zahtevkov po 189.členu, česar 
kljub delovnim naporom v letu 2000 ni bilo več mogoče nadoknaditi. 

Podrobnejši podatki o realizaciji programa reševanja zahtevkov 
v letu 2000 so podani v preglednicah: 
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Uveljavljanje pravic na l.stopnji v območnih enotah 

VRSTA ZAHTEVKA Realizacija Plan % izpoln. indeks 
1999 2000 2000 plana 2000/1999 

1.POKOJNINE 
starostna in predčasna-prvi 13.486 14.993 12.300 121,9 111,2 
starostna in predčasna-pon. 9.796 10.796 10.500 102,8 110,2 
iz SZK 98 74 70 105,7 75,5 
Skupaj 23.380 25.863 22.870 113,1 110,6 
invalidska-prvi 9.631 10.416 9.600 108,5 108,2 
invalidska-ponovni 2.464 2.908 2.800 103,9 118,0 
Skupaj 12.095 13.324 12.400 107,5 110,2 
družinska in vdovska po zav,- prvi 1.560 1.631 1.900 85,8 104,6 
družinska in vdovska po upok,- prvi 5.037 5.016 5.300 94,6 99,6 
družinska in vdovska - ponovni 4.956 3.993 5.700 70,1 80,6 
Skupaj 11.553 10.640 12.900 82,5 92,1 

državna pokojnina - 1.124 1.000 112,4 _ 
Skupaj pokojnine 47.028 50.951 49.170 103,6 108,3 

PRAVICE DEL. INVALIDOV 

prekvalifikacija in dokvalif. 114 89 110 80,9 78,1 
zaposlitev 12.415 11.987 12.450 96,3 96,6 
nadomestilo plače-SDČ 2.079 2.254 2.100 107,3 108,4 
nadomestilo plače-ostalo 9.161 10.193 9.150 111,4 111,3 
Skupaj 23.769 24.523 23.810 103,0 103,2 

POKOJNINSKA DOBA 
j>osebna doba 134 184 110 167,3 137,3 
zavarovalna doba 1.017 10.099 1.100 918,1 993,0 
posebna zav.doba(žrtve voj.nasilja) 3.473 3.083 2.500 123,3 88,8 
zavarovalna doba s povečanjem 153 124 110 112,7 81,0 
doba v SZK 470 413 400 103,3 87,9 
dokup let 1.851 2.206 1.200 183,8 119,2 
dokup let kmetijske dejavnosti 490 342 350 97,7 69,8 
dokup let-presežni delavci 224 117 180 65,0 52,2 
Skupaj 7.812 16.568 5.950 278,5 212,1 
OSTALE PRAVICE 
invalidnina 9.280 8.914 9.200 96,9 96,1 
dodatek za pomoč in postrežbo 9.042 8.863 9.100 97,4 98,0 
varstveni dodatek 9.976 5.987 9.800 61,1 60,0 
Skupaj 28.298 23.764 28.100 84,6 84,0 
SKUPAJ VSE 106.907 115.806 107.030 108,2 108,3 

Število rešenih zahtevkov za uveljavljanje pravic na I. stopnji 
kaže, da je bil letni plan rešenih zahtevkov presežen za 8,2%. 
Realizacija plana po posameznih vrstah zahtevkov je naslednja: 
pokojnine 103,6 %, pravice delovnih invalidov 103,0 %, 
pokojninska doba 278,5 % ter ostale pravice 84,6%. 

Rešenih je bilo za 8,3 % več zahtevkov kot v letu 1999. 

Razmerje med številom rešenih in številom planiranih zahtevkov 
na l.stopnji v letu 2000 ter številom rešenih zahtevkov v letu 
1999, ponazarja naslednji grafični prikaz: 
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Gibanje števila zahtevkov za uveljavljanje pravic na I. stopnji po 

število vloženih zahtevkov za uveljavljanje pravic na I. stopnji v 
letu 2000 znaša 124.228 in je za 15,6 % višje kot leto poprej. V 
Primerjavi s prejšnjimi leti, je bilo število vloženih zahtevkov v 
začetku devetdesetih let, predvsem zaradi povečanega 
Predčasnega upokojevanja precej veliko. V letu 1994 in 1995 se 
je dotok umiril, v zadnjih letih pa je, zaradi večjih sprememb zakona 
in bližajoče pokojninske reforme, ponovno naraščal. Na nižji dotok 
v letu 1999 je v največji meri vplivalo nižje število zahtevkov za 
dokup let, ki zaradi neugodne cene dokupa ni bil več tako aktualen 
kot leta poprej, v upadanju pa je bil tudi dotok zahtevkov za 
Priznanje zavarovalne dobe iz naslova Zakona o žrtvah vojnega 
nasilja. Ponovno občutno povečanje beležimo v lanskem letu, 
Predvsem zaradi močno povečanega dotoka zahtevkov za 
Priznanje zavarovalne dobe iz naslova skrbi za otroka v prvem 

letih je razvidno iz naslednje preglednice: 

letu starosti, če v tem času eden od staršev ni bil zavarovan. Kot 
posledica tega se kaže tudi povečano število vloženih zahtevkov 
za ponovno odmero pokojnine za upokojence. Podobno velja za 
število rešenih zadev. 

Pri številu zahtevkov, ki so ostali v reševanju konec leta je potrebno 
upoštevati, da je zelo veliko zahtevkov za uveljavljanje pravic 
vloženih prav ob koncu vsakega leta, zaradi česar jih v tem letu 
objektivno ni mogoče rešiti. 

Iz preglednice je razvidna značilnost, da je bilo izjemno povečano 
število zahtevkov, ki so ostali v reševanju konec leta, obakrat, to 
je v letu 1992 in v letu 2000, posledica sprejetih pokojninskih 
reform in hitre uveljavitve v praksi. Število zahtevkov, ki so ostali 

leto v reševanju 1.1. dotok skupaj za 
reševanje 

rešeni v reševanju 
31.12. 

1990 6.358 135.369 141.727 131.305 10.422 
1991 10.422 143.523 153.945 142.014 11.931 
1992 11.931 148.032 159.963 140.735 19.228 
1993 19.228 112.090 131.318 123.434 7.884 
1994 7.884 91.964 99.848 91.094 8.754 
1995 8.754 95.967 104.721 95.906 8.815 
1996 8.815 115.149 123.964 113.372 10.592 
1997 10.592 118.199 128.798 117.555 11.243 
1998 11.243 121.733 132.974 120.144 9.150 
1999 9.150 107.770 116.920 106.907 10.013 
2000 10.013 124.228 134.241 115.806 18.435 
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Uveljavljanje pokojninske dobe 

Za leto 2000 je bilo pričakovano, da bo dotok zahtevkov za 
uveljavljanje pokojninske dobe, zaradi neugodne cene dokupa let 
ter upada zahtevkov za priznanje dobe iz naslova Zakona o 
žrtvah vojnega nasilja, nižji. Navedena predvidevanja sicer držijo, 
a je istočasno bistveno porasel dotok zahtevkov za uveljavljanje 
zavarovalne dobe po 189.členu zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. Tako je število vloženih zahtevkov za 
priznanje pokojninske dobe za 156 % večje kot v letu 1999. Plan 
dotoka zahtevkov za uveljavljanje pokojninske dobe je presežen 
za 270,5 %. 

Realizacija rešenih zahtevkov za priznanje pokojninske dobe 
znaša 278,5 %, v primerjavi z realizacijo v letu 1999 pa je ta višja 
za 112,1 %. 

Ostale pravice 

Število vloženih zahtevkov za ostale pravice je nižje kot v letu 
1999 za 14,4 %. Nižje je predvsem število zahtevkov za varstveni 
dodatek ter delno dodatek za pomoč in postrežbo. Realizacija 
plana dotoka znaša 86,2 %, kar je predvsem posledica nižjega 
dotoka zahtevkov za uveljavitev pravice do najvišjega zneska 
dodatka za pomoč in postrežbo. 

Plan rešenih zahtevkov je dosežen 84,6 %, v primerjavi z letom 
1999 je bilo rešenih 16,0 % manj tovrstnih zahtevkov. 

Uveljavljanje pravic na podlagi mednarodnih sporazumov 

VRSTA ZAHTEVKA Realizacija Plan % izpoln. indeks 
2000/1999 1999 2000 2000 plana 

POKOJNINE 

starostna in predčasna - prvi 2.785 3.352 3.000 111,7 120,4 

starostna in predčasna - ponovni 510 491 500 98,2 96,3 

Skupaj 3.295 3.843 3.500 109,8 116,6 

invalidska - prvi 1.264 1.395 1.300 107,3 110,4 

invalidska - ponovni 139 129 140 92,1 92,8 

Skupaj 1.403 1.524 1.440 113,6 116,6 

družinska in vdovska po zav,- prvi 275 450 300 150,0 163,6 
družinska in vdovska po upok,- prvi 121 174 130 133,8 143,8 
dužinska - ponovni 34 73 50 146,0 214,7 

Skupaj 430 697 480 145,2 162,1 

Skupaj pokojnine 5.128 6.064 5.420 111,9 118,3 

OSTALE PRAVICE 

dodatek za pomoč in postrežbo 412 424 450 94,2 102,9 
varstveni dodatek 261 339 270 125,6 129,9 

Skupaj 673 763 720 106,0 113,4 

SKUPAJ VSE 5.801 6.827 6.140 111,2 117,7 

Razmerje med številom rešenih in številom planiranih zahtevkov pravic po mednarodnih sporazumih ponazarja naslednji grafični 
v letu 2000 ter številom rešenihvletu 1999 v postopkih uveljavljanja prikaz: 

v obdelavi 31.12.2000 je za 84,1 % višje od stanja na začetku 
leta, na kar je ob drugih razlogih vplival predvsem izjemno povečan 
dotok zahtevkov za priznanje zavarovalne dobe konec leta. 

V nadaljevanju so prikazane značilnosti gibanj po posameznih 
vrstah pravic v letu 2000. 

Uveljavljanje pokojnin 

V letu 2000 je bilo vloženih 54.460 zahtevkov za pokojnine, kar 
pomeni 112,2 % realizacijo planiranega dotoka. V primerjavi z 
letom 1999 je dotok zahtevkov za uveljavljanje pravice do 
pokojnine višji za 15 %. 

Pri rešenih zahtevkih je slika podobna, s tem da je plan dosežen 
103,6 %, v primerjavi z letom 1999 je bilo rešenih za 8,3 % več 
zahtevkov. 

Uveljavljanje pravic delovnih invalidov 

Dotok zahtevkov za uveljavljanje pravic delovnih invalidov je v 
zadnjih letih dokaj konstanten. Število vloženih zahtevkov je za 
5,4 % višje od planiranega za leto 2000, v primerjavi s predhodnim 
letom je bilo vloženo 5,2% več tovrstnih zahtevkov. 

Plan rešenih zahtevkov je dosežen 103,0%, prav tako je realizacija 
od predhodnega leta višja za 3,2 %. 
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Hm .. : 

skupaj zahtevki star. in predč.pok. invalidska pokojnina družinska pokojnina ostale pravice 

) realizacija 2000 ■ plan 2000 □ realizacija 1999 

Dotok zahtevkov za uveljavljanje pravic po mednarodnih 
sporazumih je bil v preteklem letu ponovno v porastu, saj je bilo 
vloženih kar 42,8 % več zahtevkov, kot v letu 1999. Še vedno je 
čutiti vpliv v letu 1998 sklenjene konvencije z R Hrvaško. Zaradi 
sklepanj novih konvencij o socialni varnosti je še nadalje pričakovati 
dokaj visok dotok tovrstnih zahtevkov. Plan rešenih zahtevkov je 

dosežen 111,2 %. V primerjavi z letom 1999 je bilo rešenih 17,7 
% več zahtevkov. 

Število nerešenih zahtevkov, ki so ob koncu leta ostali v reševanju, 
pa je kljub preseženi realizaciji, v primerjavi z letom 1999, tudi 
povečano. 
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Reševanje pritožb na odločbe I. stopnje 

VRSTA PRITOŽBE Realizacija Plan % izpoln. indeks 

1999 2000 2000 plana 2000/1999 

POKOJNINE 

starostna in predčasna 514 455 550 82,7 88,5 
invalidska 176 156 180 86,7 88,6 

družinska in vdovska 215 208 230 90,4 96,7 
iz SZK 12 9 10 90,0 75,0 
državna - 70 15 466,7 - 

Skupaj 917 898 985 91,2 97,9 

PRAVICE DELOVNIH INVALIDOV 
zaposlitev 3.803 3.784 3.800 99,6 99,5 
nadomestilo plače 325 328 320 102,5 100,9 

Skupaj 4.128 4.112 4.120 99,8 99,6 

POKOJNINSKA DOBA 
posebna doba 62 98 50 196,0 158,1 
zavarovalna doba 30 75 40 187,5 250,0 
doba v SZK 27 59 30 196,7 218,5 
dokup let 28 17 25 68,0 60,7 

Skupaj 147 249 145 171,7 169,4 

OSTALE PRAVICE 
varstveni dodatek 367 180 250 72,0 49,0 
invalidnina 668 730 730 100,0 109,3 
dodatek za pomoč in postrežbo 649 732 700 104,6 112,8 

Skupaj 1.684 1.642 1.680 97,7 97,5 
IMZ pritožbe 235 389 240 162,1 165,5 
SKUPAJ PRITOŽBE 7.111 7.290 7.170 101,7 102,5 
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Razmerje med številom rešenih in številom planiranih pritožb v letu 2000 ponazarja naslednji grafični prikaz: 

skupaj zahtevki pokojnine pravice del. pokojninska doba ostale pravice 
invalidov 

E! realizacija 2000 ■ plan 2000 □ realizacija 1999 

IMZ 

število vloženih pritožb na odločbe I. stopnje znaša 7.149 in je za 
2,6 % višje od dotoka v predhodnem letu. Na višji dotok so vplivale 
predvsem pritožbe na prvostopenjske odločbe o pokojninski dobi 
in pritožbe s področja mednarodnega zavarovanja,kjer je višji 
dotok povzročila ukinitev dodatka za pomoč in postrežbo tistim 
zavarovancem, ki nimajo stalnega bivališča v R Sloveniji. 

Realizacija plana rešenih pritožb znaša 107,2 %, v primerjavi z 

Realizacija letnega plana rešenih zahtevkov za uveljavljanje in 
varstvo pravic je 108,0 %. V primerjavi z letom 1999 je realizacija 
višja za 8,4 %. 

Revizija odločb o pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja 

Revizija je bila kot poseben institut ponovno uvedena z Zakonom 
0 Pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je začel veljati 
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letom 1999 pa je Zavod rešil za 6,3 % več pritožb. Število nerešenih 
pritožb ob koncu leta je bilo za 9,5 % nižje od stanja v začetku 
leta. 

Rešeni zahtevki skupaj 

Zavod je v letu 2000 rešil: 

1.4.1992. Sedaj veljavni zakon je navedeni institut ohranil in ga v 
nekaterih podrobnostih še dogradil. Tako je na novo urejena 
revizija v postopkih iz invalidskega zavarovanja, natančneje pa 
je urejen učinek revizije. 

Zavod izvaja revizijo od leta 1993 dalje. 
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VRSTA ZAHTEVKOV IN STORITEV Realizacija Plan % izpoln. indeks 
2000/1999 1999 2000 2000 plana 

Uveljavljanje pravic na I.stopnji 106.907 115.806 107.030 108,2 108,3 

Uveljavljanje pravic po medn.sporaz. 5.801 6.827 6.140 111,2 117,7 

Pritožbe 7.111 7.290 7.170 101,7 102,5 

SKUPAJ 119.819 129.923 120.340 108,0 108,4 



Število opravljenih revizij in vrste rešitev 

leto pozitivno 
reš.zaht. 

št.opravljenih 
revizij 

odstotek 
opr.revizij 

št. potrjenih 
odločb 

odst.potrj. 
odločb 

št.odpr.,razv. 
ali spr.odločb 

1993 76.231 584 0,8 452 77,4 132 

1994 56.805 12.828 22,6 11.701 91,2 1.127 

1995 64.203 18.884 29,4 17.826 94,4 1.058 

1996 72.792 22.009 30,2 20.001 90,9 2.008 

1997 82.372 20.750 25,2 19.068 91,9 1.682 

1998 82.624 21.535 26,1 19.944 92,6 1.591 

1999 72.650 21.349 29,4 19.851 93,0 1.498 

2000 77.339 22.558 29,2 20.980 93,0 1.578 

Iz preglednice izhaja, da je bilo v prvem letu izvajanja revizije 
pregledanih le manjše število pozitivnih odločb prve stopnje. Od 
leta 1994 dalje je Zavod intenziviral delo na tem področju. V zadnjih 
letih, to je v letih 1997 in 1998, je bila pregledana dobra četrtina, v 
letu 1999 pa slaba tretjina vseh pozitivnih prvostopenjskih odločb. 

V letu 2000 je bilo v reviziji pregledanih 694 izvedenjskih mnenj 
invalidskih komisij prve stopnje ter 22.558 odločb prve stopnje, 
kar pomeni nekaj manj kot tretjina vseh odločb o priznanju pravic 
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V primerjavi s 
preteklim letom je število opravljenih revizij nekoliko višje, odstotek 
vseh pregledanih odločb pa je enak. Ob tem je treba ugotoviti, da 
se je v primerjavi s predhodnim letom precej povečalo število 
pozitivnih odločb prve stopnje, kar je predvsem posledica 
uveljavljanja zavarovalne dobe iz naslova starševstva. 

V primerjavi s predhodnimi leti ostaja število odpravljenih, 
razveljavljenih ali spremenjenih odločb prve stopnje približno 
enako, kar ob novi zakonodaji še dodatno potrjuje pozitiven učinek 
nekajletnega opravljanja revizije, obenem pa tudi pravilnejše in 
enotnejše izvajanje zakona. Iz navedenega izhaja, da je institut 
revizije potreben zaradi odprave posameznih napak pri odločanju, 
predvsem pa zaradi pravilno vodenega postopka in enotne 
uporabe ter razlage predpisov, ki so pravna podlaga za priznanje 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Najpogostejši razlogi za odpravo, razveljavitev ali spremembo 
odločb so se v primerjavi s predhodnimi leti nekoliko spremenili, 
saj je bilo leto 2000 prvo leto izvajanja veljavnega zakona, ki je 
uzakonil precej novosti. Razlogi za izdajo revizijske odločbe so 
bili naslednji: nepravilno ugotovljena skupna pokojninska doba, 
neupoštevanje zavarovalne dobe s povečanjem, nepravilno 
priznana ali izračunana nadomestila delovnih invalidov, nepravilno 

priznane ali odmerjene pravice zavarovancem, ki so bili pretežno 
zavarovani za ožji obseg pravic, neupoštevanje sporazuma o 
socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko 
Hrvaško, nepravilno uporabljene prehodne določbe zakona, ki 
pod določenimi pogoji omogočajo pridobitev pravice do starostne 
ali predčasne pokojnine po predpisih, veljavnih do 31.12.1999, 
neupoštevanje prehodne določbe zakona, ki določa uporabo 
predpisov v postopkih, ki so bili začeti pred uvedbo novega 
zakona, nepravilno odmerjena invalidska pokojnina zaradi 
nepravilno izračunane prištete dobe, nepravilno vrednotena 
dokupljena pokojninska doba po veljavnem zakonu, napake pri 
uporabi prehodne določbe zakona, ki ureja način določanja 
odstotka za odmero pokojnine v prehodnem obdobju, napake in 
nepopolno izveden dokazni postopek pri uveljavljanju zavarovalne 
dobe iz naslova starševstva. 

V kolikor bi hoteli v bodoče bistveno povečati obseg opravljene 
revizije, bi bile potrebne precejšnje dodatne zaposlitve revizorjev 
v izvajanju zavarovanja, kar pa bi bilo zaradi več vzrokov težko 
realizirati. Ob tem velja poudariti, da je za delo na področju revizije 
potrebno dobro poznavanje izvajanja pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, kar je mogoče pridobiti le z daljšim 
obdobjem dela v Zavodu. 

Drugi zahtevki in storitve 

Drugi zahtevki in storitve so zadeve, ki se izvajajo bodisi v okviru 
postopka, se opravijo na posebno željo zavarovanca ali 
upokojenca ali pa jih je Zavod dolžan opraviti po uradni dolžnosti. 
Planiranje tovrstnih zahtevkov in storitev je precej negotovo, saj 
se lahko v večji meri pojavljajo ob spremembah predpisov, izrednih 
akcijah ali pa nastopajo le periodično. 
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OSTALI ZAHTEVKI IN STORITVE Realizacija Plan % izpoln. indeks 
2000/1999 1999 2000 2000 plana 

preverjanje varstvenega dodatka 46.131 79 - - 0,2 
predhodni variantni izračun 8.763 9.726 8.800 110,5 111,0 
izračun pok.dobe in ugotavlj.pog. 14.816 18.364 14.900 123,2 123,9 
potrdilo o telesni okvari 1.272 254 1.300 19,5 20,0 
posredovanje dokumentacije 3.062 894 3.000 29,8 29,2 
odmera pokojnine - poprava krivic 106 120 110 109,1 113,2 
odškodnina 82 23 80 28,8 28,0 
preplačila - 1.250 2.500 50,0 - 
transfer pokojnin 43 87 50 174,0 202,3 
posredovanje za tujo pokojnino 2.440 4.965 2.500 198,6 203,5 
potrdilo o tuji delovni dobi 2.368 1.885 2.500 75,4 79,6 
pritožba na sodbo sodišča 39 50 20 250,0 128,2 
odgovor na tožbo, pritožbo 900 1.019 830 122,8 113,2 
uskladitev podatkov za druž.upok. 11.168 - - - - 
SKUPAJ 91.190 38.716 36.590 105,8 42,5 

V letu 2000 uveljavljeni zakon predvideva obveznost preverjanja 
nadaljnje upravičenosti do prejemanja varstvenega dodatka 
vsako drugo leto. Zaradi izpada preverjanja v tem letu, primerjava 
s predhodnim letom ni mogoča. Vseeno je plan ostalih zahtevkov 
in storitev realiziran 105,8 %. 

Trajanje postopkov za priznanje pravic 

Analize podatkov o trajanju postopkov za priznanje pravic na 
l-stopnji v letu 2000 kažejo, da novi pogoji starosti, pokojninske 
dobe, prehodno obdobje za uveljavljanje pravic, številne izjeme in 
dvojno upokojevanje po starih in novih predpisih podaljšujejo 
Potrebni čas za rešitev zahtevka. 

V preteklem letu je bilo na območnih enotah Zavoda rešenih 
115.806 zahtevkov za uveljavljanje pravic na I.stopnji. V 

dvomesečnem roku je bilo rešenih 86.391 zahtevkov ali 74,6 % 
vseh rešenih zadev, kar je za 8,1% manj kot v letu 1999. Takšni 
rezultati so posledica predvsem povečanega števila vloženih 
zadev konec leta 1999, tik pred uveljavitvijo novega pokojninskega 
zakona, časa potrebnega za prilagoditev programske opreme 
novemu zakonu, zahtevnejšega reševanja zadev po novem 
zakonu in zamud pri sprejetju podzakonskih aktov ter določitve 
potrebnih podatkov za izvajanje zavarovanja s strani zunanjih 
institucij. Delež zadev rešenih v dvomesečnem roku znaša: pri 
starostnih in predčasnih pokojninah 74,6 %, invalidskih pokojninah 
61,1%, družinskih 70,7 %, pravicah delovnih invalidov 76,9 %, 
pokojninski dobi 78,1 % ter ostalih zahtevkih 79,8 %. V podatkih 
za invalidske zadeve čas reševanja na invalidski komisiji ni 
upoštevan. Delež rešenih zahtevkov v dveh mesecih je pri večini 
zadev nižji, nekoliko višji je le pri oceni invalidnosti na invalidskih 
komisijah. 
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Razmerje med skupno rešenimi zadevami in zadevami rešenimi 
v dvomesečnem roku 
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Postopek za uveljavljanje pravic iz pokojninskega zavarovanja 
se začne na zahtevo zavarovanca, ter pri uveljavljanju pravice 
do družinske pokojnine na zahtevo družinskega člana ali 
zakonitega zastopnika. Postopek je uveden, ko Zavod prejme 
zahtevo za uveljavljanje pravice. Predpisan zakonski rok za 
reševanje zahtevkov je dva meseca in je praviloma spoštovan. 
Vendar pa se poleg že navedenega, glede na nekatere vsebinsko 
dokaj zapletene situacije pri določeni vrsti postopkov, pojavljajo 
tudi zadeve, pri katerih so roki reševanja objektivno daljši od 
predpisanih. V tem okviru gre omeniti postopke za uveljavljanje 
pravice do pokojnine, kjer je potrebno predhodno izvesti postopek 
za uveljavljanje pokojninske dobe ali dokup let. Sledijo postopki v 
katerih je potrebno za ugotavljanje pogojev za določene pravice 
pridobivati tudi dokazila raznih institucij z območja držav nekdanje 
SFRJ. V takih primerih postopki praviloma trajajo več mesecev. 
Zavod pripravlja za Vlado Republike Slovenije poročilo o izvajanju 
zakona, v katerem bo dana pobuda, da se čas določen za 
reševanje nekaterih postopkov, ki ga sicer splošno določa ZUP, 
zaradi nekaterih specifičnih postopkov v Zavodu (ocena 
invalidnosti, mednarodne zadeve, predhodno uveljavljanje 
pokojninske dobe ipd.), ki objektivno onemogočajo zaključitev 
postopka v tako določenem roku, spremeni in posebej opredeli v 
zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Omeniti je potrebno tudi precejšne število zahtevkov z datumom 
vloge pred nastopom datuma prenehanja delovnega razmerja in 
jih zato ni mogoče takoj reševati. V vseh primerih, kjer je to mogoče, 
pa se zavarovancu še med trajanjem postopka prizna pravica do 
akontacije denarne dajatve. 

Postopek za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja, to 
so pravica do invalidske pokojnine, pravica do dela s skrajšanim 
delovnim časom, pravica do razporeditve oziroma zaposlitve na 
drugem ustreznem delu, pravica do poklicne rehabilitacije ter 

pravica do ustreznega denarnega nadomestila, je uveden, ko 
Zavod prejme zahtevo s popolno delovno dokumentacijo 
zavarovanca ter medicinsko dokumentacijo o zavarovančevem 
zdravstvenem stanju in njegovi delovni zmožnosti. Zato, že po 
zakonu, za ugotavljanje časov trajanja postopkov reševanja 
zadev iz naslova invalidskega zavarovanja, veljajo posebna 
merila. Potrebno je upoštevati, da po določbah zakona v postopku 
pred izdajo izvedenskega mnenja sodelujejo izvedenski organi 
Zavoda z zavarovančevim lečečim zdravnikom, službo medi- 
cine dela, specialistično službo oziroma z zavodi za usposabljanje 
invalidnih oseb-in z delodajalci, kar pomeni, da je trajanje postopkov 
v veliki meri odvisno od zunanjih dejavnikov, na katere Zavod 
nima vpliva. Tako je bilo od skupno 34.057 ocen na invalidskih 
komisijah I. stopnje v dvomesečnem roku rešenih 20.715 zadev, 
kar je 60,8 % vseh ocen. 

Računalniško podprto pisarniško poslovanje nam omogoča 
spremljanje povprečnega časa trajanja postopkov, ki je izračunan 
na temelju datumov vložitve zadev in datumov zaključitve zadev 
z arhiviranjem in zajema tudi vse čase postopkov, na katere 
Zavod ne more vplivati. 

Povprečni čas reševanja zahtevkov za uveljavljanje pravic na I. 
stopnji je glede na vse novosti v nasprotju s pričakovanji za vse 
zahtevke skupaj le za 7 dni daljši kot v letu 1999 in znaša 46 dni. 
Razen pri oceni invalidnosti in pokojninski dobi se je čas reševanja 
pri vseh vrstah zahtevkov podaljšal in znaša pri družinskih 
pokojninah 52 dni, pri invalidskih pokojninah 55 dni ter pri pravicah 
delovnih invalidov 44 dni. 

Povprečni časi reševanja posameznih vrst zahtevkov za 
uveljavljanje pravic na i. stopnji, so v primerjavi s podatki za leto 
1999, nekoliko daljši, na kar so vplivali že prej omenjeni razlogi- 
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Primerjave povprečnih časov trajanja postopkov reševanja za nekatere glavne vrste zadev v letih 1999 in 2000 
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Pri postopkih uveljavljanja pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja po mednarodnih sporazumih je rešitev v 
dvomesečnem roku praktično nemogoča. Z vključitvijo tujega 
nosilca zavarovanja v postopek in s tem povezanega dopisovanja 
ter zbiranja dokazil, se časi reševanja objektivno podaljšajo. V 
letu 2000 je bilo rešenih 6.827 zahtevkov za uveljavljanje pravic 
po mednarodnih sporazumih. Povprečni čas reševanja zahtevkov 
se je, predvsem zaradi dodatnega dela izven rednega delovnega 
časa v letu 2000 znižal, in znaša 196 dni. 

Na področju reševanja pritožb zavarovancev je veliko zadev, 
kjer je potrebno pritožbeni postopek dopolnjevati z dodatno 
dokumentacijo, zasliševanjem prič, v invalidskih postopkih pa 
čas trajanja reševanja podaljšuje predvsem dopolnitev medicinske 
in delovne dokumentacije za odločanje na invalidski komisiji. 
Povprečni čas zajema tudi čas reševanja na invalidski komisiji, 
čas reševanja zahtevkov na II.stopnji je v primerjavi z letom 
Poprej nekoliko ugodnejši, iz povprečno!55 dni se je znižal na 
152 dni. 

4. Nakazovanje dajatev 

Zavod je v letu 2000 opravil 6.379.082 posamičnih nakazil in na 
'a način upravičencem izplačal skupno 7.213.068 pokojnin in 
drugih denarnih dajatev. Nakazila in izplačila so potekala redno 
Mesečno in izredno tedensko ter ob uradnih dnevih, kar pomeni, 
da so upravičenci zapadle pokojninske dajatve prejeli tekoče in 
Pravočasno. Za ažurno in pravočasno ter kvalitetno opravljeno 
delo v zvezi z nakazili, je oddelek za nakazovanje pokojnin 149- 
krat pripravil kontno tinančno obdelavo podatkov za redna 
Mesečna in tedenska nakazila ter 224-krat dnevni kontni obračun 
Vplačil izplačljivih preko osebnega dviga na Pošti Slovenije. 
Omenjena finančna poročila vsebujejo vse pomembne podatke o 
Posameznem nakazilu oz. izplačilu, kot npr. znesek in obdobje 
nakazila, število in namen nakazila, vrsto nakazila, obračun 
Prispevka za osnovno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje 

ter obračun odtegnjenih obrokov glede na vrsto odtegljajev 
oziroma prepovedi. 

Vse določbe novega zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, ki urejajo področje nakazovanja, so bile pravočasno 
izvedene, in sicer: 

v mesecu januarju se, v skladu s 4. odstavkom 409. člena 
zakona, s 1.1.2000 niso uskladile pokojnine odmerjene od 
zneska najvišje pokojninske osnove; pokojnine, ki do tedaj 
niso bile odmerjene od zneska najvišje pokojninske osnove 
pa so se uskladile, vendar največ za toliko, da pokojnina ni 
presegla zneska pokojnine, odmerjene glede na dopolnjeno 
pokojninsko dobo od zneska najvišje pokojninske osnove. 
Na enak način je bila izvedena uskladitev pokojnin za mesec 
julij 2000; 

- v mesecu januarju je oddelek realiziral 2.011 odločb o 
prenehanju izplačevanja dodatka za pomoč in postrežbo in 
invalidnine za telesno okvaro. Omenjene ustavitvene odločbe 
so bile izdane upravičencem s stalnim bivališčem v tujini ob 
upoštevanju 186. člena zakona, ki določa, da se omenjeni 
denarni dajatvi ne izplačujeta za čas, ko upravičenec prebiva 
v tujini; 

- z uveljavitvijo novega zakona je bila dopolnjena nakaznica 
(obvestilo o nakazilu denarne dajatve) z novimi dajatvami, 
prav tako tudi s pojasnilom, ki se nanaša na potreben dvig 
omenjene nakaznice na bankah na vsake tri mesece, in na 
dolžnost upravičenca do denarne dajatve, da v roku 8 dni 
sporoči vsako spremembo, ki vpliva na izplačilo pokojnine ali 
druge denarne dajatve; 
z uveljavitvijo novega zakona, se je v skladu z 275. členom, 
spremenil postopek v zvezi s preplačili in sicer na način, da 
oddelek na podlagi odločbe o prenehanju ali spremembi 
pravice izračuna znesek preplačila, s predlogom poravnave 
pa zadevo odstopi v pristojno reševanje območni enoti 
Zavoda, da le ta v lastni pristojnosti izda ustrezno odločbo o 
ugotovitvi in načinu povrnitve preplačila; 
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novi zakon v zvezi z izplačili pokojnin in drugih denarnih dajatev 
v 277. členu določa, da mora oddelek za nakazovanje pokojnin 
zapadle neizplačane pokojnine ali druge denarne dajatve 
izplačati v roku 60 dni od dneva, ko je postala odločba o 
priznanju pravice izvršljiva. Tudi v letu 2000 je Zavod 
pravočasno izplačeval pokojnine in druge denarne dajatve, 
kar pomeni, da nobeno izplačilo ni bilo izplačano v nasprotju 
z 277. členom zakona, torej iz naslova zamudnih obresti. 

Tako kot v preteklih letih se je tudi v letu 2000 delež nakazil in 
izplačil preko poslovnih bank povečal, kar pomeni, da je Zavod 
tudi v tem letu uspel, da stroške poštne dostave zniža. 

V letu 2000 je bilo upravičencem nakazanih na poslovne banke 
83,30 % vseh nakazil, po poštni dostavi pa 16,70 %. Glede na 
znesek nakazanih in izplačanih dajatev upravičencem, pa je 
odstotek v korist poslovnih bank še ugodnejši, saj znaša 87,10% 
vseh sredstev, po poštni dostavi pa 12,90 %. Glede na leto 
1999, je tudi v letu 2000 podan trend upadanja nakazil po poštni 
dostavi. 

Razmerje nakazil preko poslovnih bank in preko poštne dostave 
za obdobje od leta 1995 prikazuje naslednji grafični prikaz: 

100 

0- 
L. 1995 L. 1996 L. 1997 L. 1998 L. 1999 L. 2000 

EBANKA 61,91 77,85 79,12 80,69 82,06 83,3 

■ POŠTA 38,09 22,15 20,82 19,31 17,94 16,7 

Delež izplačanih sredstev preko poslovnih bank in preko poštne dostave za obdobje od leta 1995 prikazuje naslednji grafični prikaz: 

100 

50 
I I ■ I I 

u- 
L. 1995 L. 1996 L.1997 L. 1998 L. 1999 L. 2000 

■BANKA 69,46 82,55 83,6 84,98 86,07 87,1 

■ POŠTA 30,54 17,45 16,4 15,02 13,93 12,9 

V mesecu februarju so bila zaradi vložitve napovedi za odmero 
dohodnine vsem uživalcem pokojninskih in invalidskih dajatev, ki 
prebivajo na ozemlju Republike Slovenije, posredovana potrdila o 
prejetih prejemkih za leto 1999. Izdanih je bilo 481.898 potrdil, 
naknadno pa na zahtevo upravičencev še 8.708 dvojnikov potrdil 
ter 391 pojasnil v zvezi z obračunom in plačilom davka od 
pokojnin. 

V mesecu aprilu in oktobru so bili uživalci, ki pri Zavodu prejemajo 
dajatev in prebivajo v tujini, v skladu s 4. odst.186. člena zakona, 
pismeno obveščeni za posredovanje potrdila o živetju, s katerim 
dokazujejo upravičenost do izplačila pokojnine v tujino za obdobje 
enega leta. Izdanih je bilo 12.574 obvestil, dodatno na zahtevo 
uživalcev pa še 545 obvestil. Odziv na zahtevo za posredovanje 
obvestil je bil 97,4 %. 

V sredini leta so bili v sodelovanju z območnimi enotami dodatno 
obveščeni nekateri uživalci pokojnin, ki so pokojnine uveljavili v 
letu 2000, da morajo za izplačilo dodatka za rekreacijo za leto 
2000 glede na sklep upravnega odbora Zavoda predložiti ustrezna 
potrdila na podlagi katerih dokazujejo upravičenost do izplačila 
dodatka za rekreacijo. V ta namen je bilo posredovanih preko 
2.100 obvestil z zaprosilom po predložitvi ustreznih dokazil. 

Plačilni promet z državama Zvezno Republiko Jugoslavijo in Bosno 
in Hercegovino glede pokojninskih in invalidskih dajatev je ob 
koncu leta 2000 še vedno prekinjen. Tako kot pretekla leta, je 
Zavod tudi v letu 2000 uživalce iz navedenih držav obveščal, da 
si morajo za nemoteno izplačilo zapadlih neizplačanih pokojnin 
pri poslovnih bankah v Sloveniji odpreti bančni račun tujca, ker je 
izplačilo z osebnim dvigom preko posebnih nalogov izplačljivih 
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pri Pošti Slovenije omejeno, oziroma je možno le v izjemnih 
primerih. Z navedeno aktivnostjo je Zavod poskušal znižati stroške 
za izplačila, saj so stroški za nakazilo pokojnine na poslovno 
banko nižji od stroškov na Pošti Slovenije. 

Število izplačil preko posebnih nalogov na Pošti v obdobju od leta 
1995 prikazuje naslednji grafični prikaz: 
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■ Štev.nakazil 
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Iz grafičnega prikaza je razvidno, da je bilo v letih 1995 in 1996 
izplačanih po 5.500 dajatev na navedeni način. Število izplačil se 
je v naslednjih letih zniževalo tako, da je bilo v letu 2000 preko 
posebnega naloga izplačljivega na Pošti Slovenije realiziranih le 
še 1.871 izplačil. Posledično to pomeni tudi zniževanje stroškov, 
ki jih ima Zavod s takšnimi izplačili pri Pošti Slovenije. 

V nadaljevanju je prikazana realizacija izvedenih nakazil in izplačil 
za leto 2000: 

število mesečnih rednih nakazil denarnih 
dajatev v R Sloveniji 6.102.861 
število tedenskih rednih nakazil denarnih 
dajatev v R Sloveniji 83.368 

• število mesečnih rednih nakazil v R Hrvaško 77.763 

število mesečnih rednih in tedenskih nakazil na 
hrvaški Zavod 13.077 

- število mesečnih rednih nakazil dodatkov k tuji 
pokojnini 23.641 
število mesečnih rednih nakazil akontacij po 
odloku Vlade R Slovenije 5.413 
število mesečnih rednih in tedenskih nakazil 
v tujino 71.088 

Skupno je bilo v letu 2000 opravljenih 6.379.882 posameznih 
nakazil. V letu 2000 je večje število vseh nakazil v primerjavi 
z letom 1999 (6.269.449) za 1,75%. 

Razmerje med številom mesečnih rednih nakazil denarnih dajatev 
v Republiki Sloveniji v obdobju od 1995 do 2000 je prikazano z 
naslednjim grafičnim prikazom: 
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Iz prikazanega razmerja med številom rednih mesečnih nakazil 
denarnih dajatev v obdobju 1995-2000 izstopa podatek za leto 
1997 ker je bil samo v tem letu, drugi del dodatka za rekreacijo 
izplačan samostojno. To pomeni, za razliko od vseh ostalih let, ko 
sta bila oba dela dodatka za rekreacijo izplačana skupno s 
pokojnino, toliko večje skupno število nakazil. 

V postopku nakazovanja je bilo potrebno, za zagotovitev zgoraj 
navedenega števila nakazil oziroma izplačil v letu 2000, predvsem 
pravočasno in ažurno opraviti tako redna kot tudi izredna opravila. 
Iz naslova rednih opravil je bilo obdelanih 323.525 zadev, iz naslova 
izrednih opravil pa 63.683 zadev, skupaj 387.208 obdelanih zadev, 
kar pomeni porast obdelanih zadev v primerjavi z letom 1999 
(304.201) za približno 27 %. 

Za redna opravila je značilno, da sprememba v podatkovnih 
zbirkah nakazovanja pokojnin vpliva na nakazilo (pričetek 
nakazila, sprememba, ustavitev, obračun preplačila, sprememba 
naslova za nakazilo, obdelava prepovedi po Zakonu o izvršbi in 
zavarovanju ter Zakonu o davčnem postopku ipd.). 

Razmerje med številom posameznih vrst nakazil v letih 1997, 
1998, 1999 in 2000: 

(brez mesečnih rednih nakazil) 

Večina izrednega dela je v letu 2000 odpadla na popolnitev evidenc 
s podatki o uživalcih, npr. sprememba naslova, ki ne vpliva na 
način in višino nakazila, prepis podatkov iz starih v nove izplačilne 
liste, izdelava specifikacije izplačila ter popolnitev podatkov v 
zbirki »rokovnik« z naslednjimi podatki: potrdilo o živetju, dokazila 
za izplačilo dodatka za rekreacijo, dokazila v zvezi s pooblastili. 

V okviru rednih opravil je bilo tako povprečno mesečno obdelano 
26.960 zadev, v okviru izrednih opravil pa 5.307 zadev, skupaj 
32.267 zadev. 

0- 
Ted. Nak. 

R.S. 
Nak. 

Hrvaška 
Nak. 

Dodatki 

Nak. 
Akont. po 

odloku 

Nak. 
Tujina 

Izpl. 
Nalog pri 

Pošti 

Izpl. na 
Hrvaški 
zavod 

■ 1997 73409 69015 25094 6501 68729 4974 0 

EO 1998 70140 70651 24415 6196 67020 3715 | 0 

■ 1999 70931 71571 23991 5783 67416 2170 3137 

■ 2000 83.368 77.763 23.641 5413 71.088 1871 13077 
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Grafični prikaz strukture obdelanih zadev glede na redna in izredna opravila ter 
prikaz strukture obdelanih rednih zadev 

16% 

O 47%-bančna posojila 

■ 13% pošta - razno 

■ 8%-prva nakazila □ 11 %-ponovna nakazila 

E 5%-vračila-specifikacija ■ 16%-izredna opravila 

Iz navedenega grafičnega prikaza je razvidno, da je v letu 2000 
delež rednih opravil v odnosu na izredna opravila, v primerjavi z 
letom 1999, malenkostno nižji, in sicer znaša 84 %, medtem ko je 
bil v letu 1999 delež 90 %. Kot se je pričakovalo se je delež 
obdelanih zadev iz naslova prvih nakazil znižal iz 9% na 8%, 
kakor tudi delež ponovnih nakazil (sprememba v višini pravice ali 
odpad oz. prirast družinskega člana pri družinski pokojnini) iz 12 
% na 11%. 

V letu 2000 se je izredno povečalo število bančnih posojil, ki jih 
mora za upokojence odtegovati Zavod, in sicer za 15 % v 
Primerjavi z letom 1999. 

V zvezi z nakazili je Zavod v letu 2000 na zahtevo upravičencev 
oziroma državnih in drugih institucij posredoval tudi: 

57.064 telefonskih informacij, 
24.616 posredovanih informacij ob uradnih dnevih na šalterju, 
18.007 pisnih odgovorov, dopisov oz. pojasnil, 

9.135 izdanih potrdil o višini pokojninske dajatve, 
10.256 dopisov oz. obvestil v zvezi s preplačili. 
Skupno je Zavod tako pripravil 37.398 dopisov, obvestil oz. potrdil, 
kar pomeni, da je bilo v letu 2000 pripravljeno za 3 % več dopisov, 
pojasnil in potrdil kakor v letu 1999. Povprečno mesečno je bilo 
izdanih 3.116 tovrstnih dokumentov. 

Poleg izvedenih nakazil je Zavod v letu 2000 od nakazanih 
pokojninskih in invalidskih dajatev odtegnil tudi 5.890.529 obrokov 
različnih vrst odtegljajev, in sicer 4.135.676 premij za prostovoljno 
zdravstveno zavarovanje ( v nadaljevanju premija za PZZ ), 
179.541 premij iz naslova plačila občinskega in krajevnega 
samoprispevka ter 1.575.312 prepovedi iz naslova, ki jih določa 
Zakon o izvršbi in zavarovanju ter Zakon o davčnem postopku 
(sodne in davčne izterjave, preživnine, bančna posojila ter druge 
administrativne prepovedi ). 

V nadaljevanju so prikazane posamezne vrste realiziranih 
odtegljajev za obdobje od leta 1995 do leta 2000: 

leto premijaPZZ samoprispevek prepovedi po ZIZ-U, 

davčnem postopku 

1995 5.279.268 129.264 782.760 

1996 5.327.448 137.928 1.019700 

1997 4.875.960 196.032 1.188.612 

1998 4.547.712 203.760 1.296.108 

1999 4.174.715 201.795 1.379.738 

2000 4.135.676 179.541 1.575.312 

Za zagotovitev pravilnosti in ažurnosti pri navedehih vrstah 
od,egljajev je bilo posredovano še 24.012 telefonskih informacij in 
^delano 17.238 dopisov oziroma obvestil. Število obdelanih sodnih 
ln davčnih izvršb se je v letu 2000 povečalo za 30 % v primerjavi 

s preteklim letom. Prav tako se je iz tega naslova, v primerjavi s 
preteklim letom, povečalo število telefonskih informacij za 21 % in 
število izdelanih dopisov za 22%. 
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5. Delo invalidskih komisij 

Invalidske komisije so z zakonom določeni izvedenski organi 
Zavoda, ki dajejo v postopkih za uveljavljanje pravic in v pritožbenih 
postopkih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
izvedenska mnenja o invalidnosti, telesni okvari in potrebi po 
stalni pomoči in postrežbi drugega. Opravljajo tudi izvedensko 
delo za uveljavitev nekaterih pravic po drugih predpisih (npr. 
izdaja potrdil za oprostitev plačila prometnega davka pri nakupu 
motornih vozil, ocena telesne prizadetosti za uveljavitev 
pravic po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno 
prizadetih oseb, itd.) ter za potrebe Delovnega in socialnega 
sodišča. 

V letu 2000 je bilo od skupnega števila vseh pregledov 49,7% 
pregledov za oceno invalidnosti, 20,7% za oceno telesne okvare 
in 29,6% ostalih pregledov (ocena potrebe stalne pomoči in 
postrežbe drugega, ocena preostale zmožnosti za delo po 
mednarodnih sporazumih, ocena nezmožnosti za samostojno 
življenje in delo ter drugo). 

Invalidske komisije I. stopnje so v letu 2000 opravile 40.766 
pregledov, kar je za 1,9% manj kot v letu 1999. Manjše število 
obravnavanih zadev je izkazano na večini invalidskih komisij I. 
stopnje, razen na invalidski komisiji v Celju, Ljubljani in Novi gorici. 
Glavni razlog je manjši dotok zahtevkov za oceno na invalidski 
komisiji. 

Število in vsebina izvedenskih mnenj po letih sta prikazana v 
naslednji preglednici: 

Invalidske komisije so v letu 2000 ugotovile 7.537 novih invalidov 
I., II. in III. kategorije, kar pomeni 5,6 novih invalidov na 1000 
aktivnih zavarovancev. V letu 1999 jih je bilo 7.802 ali 5,9 na 1000 
aktivnih zavarovancev. V letu 2000 je bilo, v primerjavi z letom 
1999, število novih invalidov I., II. in III. kategorije manjše za 265 
primerov oziroma 3,4 %. 

vrsta ocene invalidnosti število % št. inv. na 1000 
akt. za v. 

I. kategorija 2.293 22,5 3 

II. kategorija 1.263 12,4 1 

III. kategorija 3.981 39,0 5 

nevarnost za nastanek invalidnosti 72 0,7 0 

ni invalidnosti 2.598 25,4 3 

skupaj 10.207 100,0 13 

leto 
za oceno invalidnosti za oceno 

telesne 
okvare 

ostali 
pregledi 

skupaj vsi 
pregledi 

št. vseh 
pregledov 
na 1000 
akt.zav. 

prvi pregled ponovni pregled 

1991 14.327 6.491 3.436 7.095 31.349 36 

1992 10.313 6.920 6.076 6.773 29.412 36 

1993 10.606 7.724 8.169 9.270 35.769 46 

1994 11.183 7.777 7.904 9.180 36.044 45 

1995 11.843 8.165 8.809 10.194 39.101 50 

1996 11.375 8.793 10.379 12.002 42.549 54 

1997 11.081 9.046 9.562 11.287 40.976 53 

1998 11.398 9.570 9.552 11.174 41.694 54 

1999 11.633 9.393 8.790 11.739 41.555 53 

2000 11.321 8.954 8.441 12.050 40.766 51 
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Invalidske komisije so pri prvih pregledih ugotovile 2.293 novih 
invalidov I.kategorije, kar je 2,9 novih invalidov I.kategorije na 
1000 aktivnih zavarovancev. Pri ponovnih pregledih so v 
'•kategorijo invalidnosti na novo razvrstile 2.125 zavarovancev, 
kar je 2,7 na 1000 aktivnih zavarovancev. Tako je v letu 2000 
dejansko novih invalidov I. kategorije 4.418 ali 5,6 na 1000 aktivnih 

zavarovancev, v letu 1999 pa jih je bilo 4.678 ali 6,0 novih invalidov 
I. kategorije na 1000 aktivnih zavarovancev. V letu 2000 je bilo, v 
primerjavi z letom 1999, število novih invalidov I. kategorije manjše 
za 260 primerov oziroma 10,8 %. 

Struktura podanih ocen invalidnosti: 

I. kategorija 22,5% 
II. kategorija 12,4% 
III. kategorija 39,0% 
nevarnost za nast. invalidnosti 0,7% 
ni invalidnosti 25,4% 

Najpogostejši vzrok invalidnosti vseh kategorij so bolezni, tem 
sledijo poškodbe izven dela, nato poškodbe pri delu, najmanj je 
Poklicnih bolezni. V letu 2000 so bile bolezni vzrok invalidnosti v 
13.467 ali 90,7%, poškodbe izven dela v 834 primerih ali-5,6%, 
Poškodbe pri delu v 494 primerih ali 3,3% in poklicne bolezni v 52 
Primerih ali 0,4 %. v 

Bolezni so vzrok neposredne nevarnosti za nastanek invalidnosti 

v 87 primerih ali 93,5%, poškodbe izven dela v 1 primeru ali 1,1 %, 
poškodbe pri delu v 1 primeru ali 1,1% in poklicne bolezni v 3 
primerih ali 3,2%. 

Invalidska komisija II. stopnje je v letu 2000 pri obravnavi 
pritožbenih zadev podala naslednje število izvedenskih mnenj: 

leto število mnenj število osebnih pregledov % osebnih pregledov 

1991 2.717 331 12,2 

1992 2.625 308 11,7 

1993 2.661 367 14,6 

1994 3.292 495 15,0 

1995 5.321 885 15,5 

1996 4.662 965 20,7 

1997 3.309 563 17,0 

1998 5.363 1.161 21,6 

1999 5.340 1.302 24,4 

2000 4.932 1.185 24,0 

^ letu 2000 je invalidska komisija II. stopnje za oceno invalidnosti 
obravnavala 3.665 primerov ali 74,3%, za oceno telesne okvare 

57 primerov ali 13,3%, ostalih zadev (neogibna potreba stalne 
Pomoči in postrežbe drugega, nezmožnost za samostojno življenje 
ln delo in drugo) je bilo 610 primerov ali 12,4 %. 

Invalidska komisija II. stopnje je v letu 2000 spremenila 715 ali 
4.5% mnenj invalidske komisije I. stopnje. V letu 1999 je invalidska 

komisija ll.stopnje spremenila 833 ali 15,6% mnenj invalidske 
komisije I. stopnje. Invalidska komisija II. stopnje je v letu 2000 
ako spremenila 118 mnenj ali 1,1 % manj kot v letu 1999. 

.^a zaprosilo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani je 
lnvalidska komisija II. stopnje obravnavala 143 zadev. V sodnih 

postopkih je invalidska komisija II. stopnje spremenila 32 mnenj 
ali 22,4% tistih, ki jih je podala v pritožbenem postopku. 

Glavni razlogi za spremembo izvedenskih mnenj na zaprosilo 
sodišča so predvsem nova dejstva, ugotovljena na podlagi 
medicinske dokumentacije predložene šele v sodnem postopku 
ali izvida novega osebnega pregleda zavarovanca, opravljenega 
na invalidski komisiji II. stopnje na zahtevo sodišča. 

V postopku revizije je invalidska komisija II. stopnje pregledala 
694 izvedenskih mnenj invalidskih komisij I. stopnje in v 344 ali 
49,6% primerih ugotovila, da izvedensko mnenje invalidske 
komisije l.stopnje ni dovolj prepričljivo. Zato ni potrdila mnenja 
invalidske komisije I. stopnje v 246 ali 35,4% primerih ugotovljene 
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invalidnosti, 67 ali 9,6% primerih ugotovljene telesne okvare ter v 
31 ali 4,5% primerih ugotovljene potrebe po stalni pomoči in 
postrežbi drugega. Število in delež spremenjenih oziroma 
nepotrjenih prvostopenjskih izvedenskih mnenj se v letu 2000 v 
primerjavi z letom 1999 skoraj ni spremenilo, saj invalidske komisije 
I. stopnje še vedno pošiljajo v revizijo predvsem zapletene, nejasne 
in sporne primere. Trenutna kadrovska zasedba na invalidski 
komisiji II. stopnje namreč še ne omogoča revizije vseh pozitivnih 
prvostopenjskih izvedenskih mnenj. 

Ker se v revizijskem postopku medicinska in druga 
dokumentacija ne dopolnjuje, prav tako pa tudi ni osebnega 
pregleda zavarovanca, so v večini primerov razlogi za drugačno 
mnenje naslednji: 

pomanjkljiva medicinska dokumentacija, 
ni izvida osebnega pregleda na invalidski komisiji I. stopnje, 
nezadostno obrazloženo izvedensko mnenje, 
preuranjeno mnenje, ko zdravljenje še ni zaključeno, 
pomanjkljiv opis del in nalog, 
navajanje splošnih omejitev, ki izhajajo iz ugotovljenega 
zdravstvenega stanja, le-te pa glede na delovne pogoje niso 
potrebne, 

- ugotovljena II.kategorija invalidnosti na svojem delu, kjer pa 
so obremenitve, ki presegajo preostale psihofizične 
zmogljivosti zavarovanca, 
upoštevanje drugih socialnih dejavnikov, ki neposredno ne 
vplivajo na zavarovančevo delovno zmožnost. 

Invalidska komisija II. stopnje je v letu 2000 obravnavala tudi 107 
pritožb na revizijsko mnenje. Revizijsko mnenje je spremenila v 
17 primerih ali 15,9% invalidnosti in v 3 primerih ali 2,8% telesne 
okvare. 

Vsi primeri pritožb na mnenje podano v revizijskem postopku se 
obravnavajo z osebnim pregledom zavarovanca na invalidski 
komisiji II. stopnje in na podlagi predložene novejše medicinske 
dokumentacije. 

Delo invalidskih komisij je v prvih desetih mesecih potekalo na 
podlagi Pravilnika o postopku za uveljavljanje pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz leta 1986 ter 
Samoupravnega sporazuma o seznamu telesnih okvar iz leta 
1983, ki je bil delno dopolnjen leta 1989 in Samoupravnega 
sporazuma o seznamu poklicnih bolezni iz leta 1983. Od 
13.10.2000 dalje delo invalidskih komisij ureja Pravilnik o 
organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih 
izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. Pri svojem delu pa upoštevajo tudi Seznam obvezne 
medicinske dokumentacije za uveljavljanje pravic na podlagi 
invalidnosti in preostale delovne zmožnosti. Oba akta je na podlagi 
261. člena zakona sprejela skupščina Zavoda 28.9.2000 in sta 
bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije št. 90/2000, z 
dne 5.10.2000. Še naprej pa se uporabljata seznam telesnih okvar 
in poklicnih bolezni po samoupravnih sporazumih iz leta 1983. Z 
uporabo navedenih starih aktov se veča razkorak med 
uporabnostjo izvedenskih mnenj, aktualnostjo družbenih 
sprememb in potreb ter stroko. Zato je nujno sprejeti novo listo 
oziroma seznam telesnih okvar in poklicnih bolezni, kar pa je po 
65. in 143. členu novega zakona oziroma 32. členu prej veljavnega 
zakona, ob sodelovanju Ministrstva za zdravstvo, v prisojnosti 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. 

6. Sofinanciranje razvoja invalidskih podjetij v letu 
2000 

Sofinanciranje razvoja invalidskih podjetij temelji na določbah 
zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb in statuta 

Zavoda. Zavod ga izvaja z namenom, da bi izboljšal možnosti 
večjega zaposlovanja in usposabljanja delovnih invalidov preko 
invalidskih podjetij. V zaostrenih pogojih zaposlovanja za delovne 
invalide je to edina možnost za zaposlitev. 

Podlaga za določanje zneskov sofinanciranja v letu 2000 so bila 
»merila za sofinanciranje razvoja invalidskih podjetij«, ki jih je 
sprejel upravni odbor Zavoda leta 1995 in dopolnil leta 1996 ter 
leta 2000. Merila so tudi podlaga za nadzor pravilnosti porabe 
dodeljene denarne pomoči glede na predložene investicijske 
programe. 

Zavod je mesecu aprilu 2000 objavil razpis za sofinanciranje 
razvoja invalidskih podjetij v letu 2000. Prispelo je 92 investicijskih 
programov. Komisija za ocenitev investicijskih programov jih je 
pregledala in ocenila na podlagi veljavnih meril. Od teh je 91 
invalidskih podjetij izpolnjevalo razpisne pogoje, kar je za 14 % 
več kot v predhodnem letu. 

Upravni odbor Zavoda je na 12. seji, dne 17.7.2000, sprejel sklep 
o sofinanciranju razvojnih programov omenjenih 91 invalidskih 
podjetij v skupnem znesku 380.000.000,00 SIT, kar je za 100 % 
več kot v preteklem letu in sicer od tega 310.207.607 SIT oz. 82 
% odobrenega zneska za sofinanciranje investicij in 69.792.393 
SIT oz. 18 % odobrenega zneska za sofinanciranje novih 
zaposlitev, kar je za 3 strukturne odstotke več kot v predhodnem 
letu. 

Na podlagi tega sklepa je Zavod v mesecu juliju 2000 z 91 
invalidskimi podjetji podpisal pogodbe o sofinanciranju investicij 
za skupni znesek 310.207.607 SIT, kar je za 92 % več kot leto 
poprej. Od meseca julija do meseca decembra 2000 pa še dodatke 
k pogodbam o sofinanciranju novih zaposlitev z 41 invalidskimi 
podjetji, za skupni znesek 64.705.763 SIT, kar je 3,3 krat več kot 
predhodno leto. Takšno povečanje sofinanciranja novih zaposlitev 
je predvsem posledica novega načina točkovanja (razvoj manjših 
invalidskih podjetij). 

Invalidska podjetja so do 30.11.2000 uresničila 391 od načrtovanih 
631 novih zaposlitev invalidov, kar je za 60 % več kot v preteklem 
letu, uresničitev plana pa je bila 62 % in je bolje kot leto poprej, ko 
je bila uresničitev plana 50 %. Posebej velja poudariti, da morajo 
invalidska podjetja Zavodu posredovati do konca meseca januarja 
poročila o namenski porabi sredstev. V kolikor tega ne storijo, v 
tekočem letu ne morejo sodelovati na razpisu za sofinanciranje 
razvoja invalidskih podjetij. 

Povprečni znesek sofinanciranja na novo zaposlenega v letu 
2000 je znašal 165.488 SIT, kar je glede na preteklo leto indeks 
270. 

Zavod sodeluje tudi v Strokovni komisiji za ugotavljanje pogojev 
za pridobitev statusa podjetja za usposabljanje in zaposlovanje 
invalidov pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

7. Mednarodno sodelovanje 

Na področju mednarodnega sodelovanja je Zavod nadaljeval 
sodelovanje z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve 
pri pripravi osnutkov besedil sporazumov, oblikovanju pripomb, 
predlogov in mnenj za pogajanja s tujimi delegacijami. Predstavnik 
Za»oda je kot član delegacije neposredno sodeloval na pogajanjih 
pri sklepanju mednarodnih sporazumov s področja socialne 
varnosti.* 

S Češko sta potekala dva kroga pogajanj, na katerih sta delegacij' 
za večino področij dosegli soglasje, načeloma pa sta uskladili tud' 
vsebino Administrativnega dogovora o izvajanju sporazuma. 
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S Francijo je potekal še zadnji krog pogajanj o konvenciji o socialni 
varnosti in Splošnem dogovoru o izvajanju konvencije, na katerem 
sta delegaciji dokončno jezikovno uskladili besedilo konvencije in 
jo parafirali. 

Prvi krog pogajanj za sklenitev nove konvencije o socialni varnosti 
pa je potekal z Luksemburgom. To je že 14. država, s katero 
Republika Slovenija ureja področje socialne varnosti z 
dvostranskim sporazumom. 

Na ravni organov za zvezo je bilo srečanje z nemškim organom 
za zvezo za nezgodno zavarovanje. Dogovorjen je bil spremenjen 
način izplačevanja nemških nezgodnih rent in usklajeno besedilo 
novega Administrativnega dogovora za to področje. 

Na srečanju z nemškim organom za zvezo za pokojninsko 
zavarovanje delavcev pa so se obravnavala vprašanja povezana 
z izvajanjem sporazuma ter izmenjale informacije o novostih na 
Področju pokojninske zakonodaje v obeh državah. 

2 avstrijskim organom za zvezo so se obravnavala številna 
vprašanja povezana z izvajanjem slovensko-avstrijskega 
sporazuma o socialni varnosti in vprašanja povezana z novo 
pokojninsko zakonodajo. Uskladile so se tudi nekatere 
spremembe v dvojezičnih obrazcih. 

Srečanje je bilo tudi s predstavniki makedonskega nosilca 
zavarovanja, na katerem so se obravnavala številna vprašanja, 
za katera se pričakuje, da se bodo pojavila na obeh straneh, ko 
bo začel veljati in se izvajati sporazum. Dogovorjeni so bili načini 
in možnosti njihove rešitve. Dokončno so se uskladili tudi dvojezični 
obrazci, ki se bodo uporabljali pri izvajanju sporazuma. 

Zavod je obiskala tudi delegacija Madžarske, s katero so se 
izmenjale informacije o novostih na področju pokojninske 
zakonodaje. Prav tako pa je vsaka stran pojasnila svoj potek 
vključevanja v EU s posebnim poudarkom na prilagajanju in 
pripravah za izvajanje koordinacije sistema socialne varnosti, ki 
velja v EU. 

V zvezi s pripravo in izdelavo dvojezičnih obrazcev so se pisni 
stiki nadaljevali z organi za zvezo s Kanado, Ouebecom, 
Združenim Kraljestvom, Nizozemsko, Makedonijo in Francijo. 

Z avstrijskim nosilcem zavarovanja se je sodelovanje v obliki 
govorilnih dni nadaljevalo tudi v letu 2000, z namenom seznanjanja 
zavarovancev s pravicami iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v obeh državah. 

Predstavniki Zavoda so sodelovali pri pripravah in načrtovanju 
aktivnosti za izvajanje pravil EU na področju koordiniranja 
sistemov socialne varnosti. Proučevale so se možnosti za 
ustrezno oblikovanje aneksov k Uredbi 1408/71 in v ta namen 
Pregledovale tudi vsebine vseh dvostranskih sporazumov, 
sklenjenih z državami članicami EU. 

Ker so se v preteklem letu pričele aktivnosti v Projektu PHARE- 
CONSENSUS III, "Projekt tesnega medinstitucionalnega 
sodelovanja", je Zavod s svojim predstavnikom sodeloval na 
Pripravljalnih sestankih in pregledu ponudb za izvedbo projekta 
Posameznih držav članic, ter se udeležil predstavitve na sedežu 
Unije v Ljubljani. Sporočil je svoje predloge o vsebini, načinu in 
obliki strokovne pomoči, ki naj bi bila nudena v okviru projekta 
Covenante (sporazum med Republiko Slovenijo in Švedsko na 
Področju socialne varnosti), ki gaje pripravila Švedska, kot izbrana 
Partnerska država. 

8. Pravna dejavnost 

Na področju pravne dejavnosti je bilo zaradi stečajev, prisilnih 
poravnav in likvidacij v delu 1.257 zadev, od tega 704 iz prejšnjih 
let. V 460 primerih so bili postopki zaključeni in je bilo na podlagi 
sklepov sodišč Zavodu nakazanih za 180,082.490 SIT 
prispevkov in obresti. 

V postopkih izterjave neplačanih prispevkov iz nepremičnega 
premoženja je bilo v delu 56 zadev. 

Na področju izterjave preplačil pokojninskih in invalidskih dajatev 
je bilo poleg 2.700 zadev, prenesenih iz predhodnega leta, v delu 
684 novih zadev. Dokončno je bilo rešenih 750 zadev, kar je 
pomenilo vračilo 78,893.686 SIT (vključno z obrestmi in stroški). 
Zaradi slabše plačilne sposobnosti je bilo tudi v primeru preplačil 
pogosteje potrebna izterjava preko sodišča. Po novih zakonskih 
določbah o ugotavljanju in izterjavi preplačil se bodo postopki 
lahko skrajšali, pri neplačnikih pa bo bolj dosledna izterjava 
zamudnih obresti. 

Količinsko je bil velik obseg dela namenjen reševanju regresnih 
zahtevkov zaradi izplačevanja invalidskih in pokojninskih dajatev 
v primeru, ko obstoji za tak zahtevek zakonska podlaga. V vedno 
več primerih je potrebno ugotavljanje temelja po sodni poti, zaradi 
poslabšanih finančnih razmer pa se povečuje tudi število zadev, 
ko je poplačilo terjatve mogoče doseči šele v postopku izvršbe. 
Poleg 401 zadeve iz preteklih let je bilo obravnavanih 27 novih 
zadev. Dokončno rešenih je bilo 80 zadev. V regresnih zadevah je 
Zavod prejel za 44,609.180 SIT plačil. Poleg povračila škode 
Zavodu pomeni regresni postopek tudi obliko preventive, saj je 
na ta način, v nekem smislu tudi sankcionirano neizvrševanje 
predpisanih ukrepov varstva pri delu. 

Zavod je skladno z določbo 447. člena zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju predal 29 nerešenih zadev v postopkih 
denacionalizacije Kapitalski družbi, ki je sedaj upravičenec v teh 
postopkih. 

V teku je bilo tudi 30 pravdnih postopkov iz preteklih let, ki se 
vodijo zlasti glede lastninjenja stanovanj in stanovanjskih hiš. 
Zaključenih oz. Stanovanjskemu skladu je bilo odstopljenih 9 zadev. 
V stanovanjskih zadevah glede stanovanj strokovne službe je 
bilo potrebno nastopanje v 8 postopkih, v 4 primerih pa v zadevah 
varstva pravic zaposlenih in v postopkih izbire novih delavcev 
pred Delovnim sodiščem. 

Zavod v številnih primerih nastopa v sporih, ko se zahteva vračanje 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, največkrat 
vračilo prispevkov od delnic in obveznic, ki se ne vštevajo v 
pokojninsko osnovo. Poleg tega je nekaj zahtevkov zaradi novih 
podatkov o plačah delavcev, kjer so spremembe posledica 
opravljene revizije lastninskega preoblikovanja, nekateri pa so 
posledica ugotovitev revizije s strani Zavoda ali pa gre za plačilo 
prispevkov za zavarovalno dobo s povečanjem, kjer za to ni bilo 
potrebnih osnov. Od postopkov, ki so jih podjetja in tudi številni 
zavarovanci sprožili pred sodiščem, še ni noben zaključen, čeprav 
je bilo v tem letu več obravnav. 

Pravna služba pripravlja predloge pogodb v zvezi s poslovanjem 
službe Zavoda oziroma daje mnenja o predloženih pogodbah, 
vključena pa je bila tudi v postopke javnih razpisov za pridobitev 
izvajalcev potrebnih del oz. nabavo osnovnih sredstev in v 
postopke v zvezi z upravljanjem poslovnih prostorov in drugega 
nepremičnega premoženja Zavoda. 
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9. Kadri 

Zaradi zagotovitve ustreznega števila delavcev na področju 
osnovne dejavnosti - izvajanju zavarovanja, se je povprečno 
število zaposlenih delavcev v zadnjih letih postopno povečevalo. 

Kljub večjemu številu zaposlenih, pa je za politiko zaposlovanja 
značilno, da je bila izredno restriktivna, saj so bile realizirane le 
najnujnejše zaposlitve. Iz leta v leto večji obseg dela je Zavod 
opravil z optimalnim številom delavcev in sicer ob večji 
produktivnosti in širitvi računalniške podpore na različnih področjih 
poslovanja. Tako je bilo na primer v letu 1980, ob bistveno manjšem 
številu upokojencev (224.185) in bistveno manjšem številu rešenih 
zahtevkov (82.374), zaposlenih 712 delavcev, v letu 1988 pa 731 
zaposlenih delavcev. 

Predvsem zaradi novih obveznosti Zavoda, ki so narekovale 
krepitev področja izvajanja zavarovanja, prispevkov in 
informacijskih tehnologij in povečevanja obsega dela, ki se kaže 
skozi število upokojencev (482.240) ter rešenih zahtevkov 
(168.039), je bil v letu 2000 prisoten trend večanja števila 
zaposlenih. V planu dela in kadrov za leto 2000 planiranih 735 
delavcev je bilo doseženo v celoti, povprečno pa je bilo zaposlenih 
725 delavcev, oz. 23 več, kot v letu prej (indeks 103,1). 

Med zaposlenimi je bilo 3,5% delavcev v delovnem razmerju za 
določen čas, deloma zaradi začasno povečanega obsega dela in 
deloma zaradi nadomeščanja dalj časa odsotnih. Fluktuacija je 
znašala 4,4%. 

Povprečno število zaposlenih v letu 2000 po enotah v primerjavi 
s preteklimi leti kaže naslednja preglednica: 

Enota Povprečno število delavcev Indeks 
1992 1995 1998 1999 2000 2000/92 2000/99 

Celje 46 44 48 48 49 106,5 102,1 
Koper 24 27 25 26 26 108,3 100,0 
Kranj 35 32 31 32 32 91,4 100,0 
Ljubljana 86 74 77 80 88 102,3 110,0 
Maribor 56 52 58 61 60 107,1 98,4 
Murska Sobota 24 20 20 19 21 87,5 110,5 
Nova Gorica 21 17 20 19 19 90,5 100,0 
Novo mesto 24 21 22 24 26 108,3 108,3 
Ravne 26 27 28 28 29 111,5 103,6 
Skupaj OE 342 314 329 337 350 102,3 103,9 
Sektor za izvaj. 66 83 92 97 103 156,1 106,2 
Finančni sektor 32 28 29 28 29 90,6 103,6 
Sek. inf.tehnologije 152 150 147 150 152 100,0 101,3 
Spl.sekt.+ vodstvo 102 69 74 72 71 69,6 98,6 
Sektor za PKO 19 19 19 20 105,3 
Skupaj centrala 352 349 361 366 375 106,5 102,5 
Skupaj zavod 694 663 690 703 725 104,5 103,1 

Od tega na izpostavi 
Jesenice 6 6 4 4 3,8 63,3 95,0 
T rbovlje 4 4 4 4 4 100,0 100,0 
Velenje 5 5 5 5 5 100,0 100,0 
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Izobrazbeno strukturo zaposlenih v odstotkih prikazuje naslednja 
preglednica: 

Stopnja dejanske 
strok.izobrazbe 

1985 1989 1993 1996 2000 Indeks 
2000/96 

VII - univ., visoka 11,7 14,4 16,9 20,8 25,2 121,2 
VI - višja 30,7 29,9 30,2 29,6 28,7 97,0 

V - srednja 20,0 20,6 23,0 23,9 25,5 106,7 

IV, III, II, I 37,6 35,0 29,9 25,7 20,6 80,2 
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Izobrazbena struktura zaposlenih po stopnjah izobrazbe v letu 2000 

Izobrazbena struktura zaposlenih se še nadalje postopoma 
'zboljšuje, kar je posledica zaposlovanja mlajših delavcev z 
ustrezno strokovno izobrazbo, izobraževanja zaposlenih ob delu 
in upokojitev starejših delavcev. V letu 2000 je dobra polovica 
vseh zaposlenih delavcev (54%) z univerzitetno, visoko in višjo 

izobrazbo. Poseben poudarek je dan stalnemu strokovnemu 
izpopolnjevanju delavcev. 

Iz naslednjega grafikona je razvidno izboljševanje izobrazbene 
strukture v obdobju od 1985 dalje: 
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10. Informacijske tehnologije Zavoda 

Delo Zavoda temelji na računalniško podprtih postopkih za 
uveljavljanje pravic za vse vrste pokojnin, dodatek za pomoč in 
postrežbo, invalidnine, varstveni dodatek, izračun pokojninske 
dobe in predhodni variantni izračun. Poleg tega je uporaba 
računalniške tehnologije obvezno prisotna tudi v postopkih zbiranja 
in kontrole matične evidence podatkov, nakazovanja pokojnin in 
pisarniškega poslovanja. Spremljajoče dejavnosti pa so vključene 
v interni informacijski sistem manjšega obsega in povezane v 
mrežo osebnih računalnikov. Tako si današnjega zahtevnega in 
obsežnega poslovanja Zavoda ni več mogoče predstavljati brez 
sodobne informacijske tehnologije. 

Informacijski sistem Zavoda temelji na sodobni računalniški 
tehnologiji, katerega infrastrukturo predstavlja računalniška 
strojna oprema skupaj s komunikacijsko opremo in sistemska 
ter aplikativna programska oprema. 

Računalniška strojna oprema je bila v letu 2000 v veliki meri 
dopolnjena: 

glavni strežnik je bil nadgrajen z novo procesno enoto, ki 
omogoča bistveno večjo odzivnost sistema, 
nadgrajeni so bili magnetni pomnilniki (diskovne enote in tračne 
enote), kar omogoča zanesljivo hranjenje podatkov (približno 
120 GigaBytov podatkov v produkcijskih in testnih zbirkah 
podatkov) in nadaljevanje dela pri vključevanju podatkovnih 
baz in hranjenja dokumentov v elektronski obliki v delovno 
okolje Zavoda, 
komunikacijska strojna oprema za povezovanje glavnega 
strežnika z oddaljenimi lokacijami Zavoda in za povezovanje 
informacijskega sistema z zunanjim svetom je bila prav tako 
dopolnjena z novim komunikacijskim izmenjevalcem, kar 
ponovno omogoča bistveno večjo odzivnost sistema, 
zamenjanih je bilo 65 osebnih računalnikov, 
uvajanje on-line izpisovanja odločb in dokumentov na lokaciji 
uporabnika, kar se je izkazalo za zelo učinkovit in s strani 
uporabnika dobro sprejet način dela, je zahtevalo namestitev 
34 zmogljivih, mrežnih, laserskih tiskalnikov, kar pa je bila 
zaradi omejenih poslovnih sredstev Zavoda le delna rešitev; 
z opremljanjem mrežnih laserskih tiskalnikov se bo 
nadaljevalo tudi v letu 2001. 

Namestitev omenjene opreme je bila ključnega pomena za 
nemoteno izvajanje večine poslovnih postopkov v Zavodu, ki so 
računalniško podprti in temeljijo na interaktivnem delu preko 
glavnega računalniškega omrežja v poslovni stavbi in na 
oddaljenih lokacijah, hkrati pa tudi za del postopkov, ki se izvaja 
preko osebnih računalnikov, samostojnih ali povezanih v lokalna 
računalniška omrežja. 

Vse v lanskem planu dela postavljene naloge so bile realizirane 
kvalitetno, posebej to velja za izdelavo učinkovitega on-line 
upokojitvenega postopka, katerega realizacija je bila izvedena 
glede na zahtevnost in širino področja ter glede na obseg 
uporabniških in zakonskih zahtev v zelo kratkem časovnem 
okviru, z izrednim angažiranjem in odgovornostjo delavcev 
oddelka za informacijsko tehnologijo. Poleg novega upokojitvenega 
postopka, pa je bilo veliko dela vloženega tudi v realizacijo 
uporabniških zahtev glede prehodnih zakonskih določb, za kar je 
bilo potrebno prilagoditi obstoječo paketno verzijo upokojitvenega 
postopka in dodati on-line izpis odločb. 

V upokojitvenem postopku je bila glede na zahteve zakona 
izdelana nova aplikacija za odmero starostne, invalidske in 
družinske pokojnine, državne in vdovske pokojnine. Aplikacija 
omogoča on-line odmero pokojnine, vključno z izpisom odločbe 
in ostalih dokumentov ter izpis ovojnice s povratnico. Poleg izdelave 
programske opreme je bila potrebna vzpostavitev dodatnih 
evidenc podatkov. Prav tako je bil pri uporabnikih z zadovoljstvom 
sprejet program za oblikovanje splošnih dopisov, s katerim si 
uporabnik na terminalski delovni postaji oblikuje dokumente in si 
jih izpiše na mrežnem laserskem tiskalniku. 

Omenjene aplikacije so izdelane za uporabo na terminalski delovni 
postaji, katere uporabljajo večinoma vsi strokovni delavci na j 
področju reševanja zahtevkov. Za potrebe on-line izpisovanja j 
odločb in drugih dokumentov je bilo nameščenih 34 mrežnih i 
laserskih tiskalnikov, vendar bo za nemoteno delo potrebno 
opremljanje nadaljevati tudi v letu 2001 .V letu 2000 je bilo v okviru j 
novega sistema izpisovanja dokumentov (izpis na mrežnem j 
laserskem tiskalniku, na lokaciji uporabnika) izpisanih preko j 
528.000 dokumentov (odločbe in ostala dokumentacija, ocena - I 
2 strani/dokument). 
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V letu 2000 so bile na področju informacijskega sistema opravljene 
naslednje prioritetne naloge: 

urgentna izdelava zahtevne programske opreme za potrebe 
novega upokojitvenega postopka glede na zahteve novega 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 

■ dokončanje prilagoditve - konverzije aplikativne in sistemske 
programske opreme delovanju v okviru leta 2000 - reševanje 
problematike leta 2000. V procesih prilagoditve je bilo 
konvertiranih preko 800.000 vrstic programske kode. 
Delovanju v datumskem okviru leta 2000 so prilagojene vse 
aplikacije informacijskega sistema Zavoda, s čimer je 
poskrbljeno za nemoteno delovanje računalniške programske 
in strojne opreme, s tem pa je tudi uporabnikom omogočeno 
nemoteno in pravilno izvajanje računalniško podprtih poslovnih 
postopkov Zavoda, 

" zagotavljanje nemotenega delovanja informacijskega sistema, 
■ dograjevanje in izboljšave obstoječe programske in strojne 

opreme. 

V delovnih postopkih Zavoda (pisarniško poslovanje) se spremljajo 
vsi dogodki od vložitve zahtevka do arhiviranja odločbe o pravici 
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, z namenom 
takojšnje informacije upravičencu o stanju njegove zadeve. 
Podoben princip, vendar opremljen še s potrebno medicinsko 
informatiko, je uveden tudi za področje invalidizacije oziroma 
invalidskih postopkov. 

V letu 2000 se je na področju pisarniškega poslovanja nadaljevalo 
z integracijo matičnih podatkov o osebah v informacijskem sistemu 
Zavoda (zavarovanci, upokojenci, družinski člani, pooblaščene 
°sebe ), izdelalo segment, ki vsebuje podatke in postopke 
vodenja evidence naslovov, združene evidence podatkov o 
naslovu, ki bo skupna vsem poslovnim področjem Zavoda. 

V računalniško podprto pisarniško poslovanje je bilo vključeno 
Področje izvajanja mednarodnega zavarovanja. 

Na področju matične evidence zavarovancev je bila v letu 2000 
Poleg dopolnjevanja in vzdrževanja podatkov matične evidence 
Precejšnja skrb namenjena pripravi in izdelavi konverzije podatkov 
Matične evidence v bazo podatkov. Poleg tega je bila za področje 
Matične evidence izdelana tudi programska oprema za 
vzpostavitev evidence zavarovancev, ki delajo na delovnih mestih, 
na katerih se šteje delovna doba s povečanjem in priprava prenosa 
dela teh zavarovancev v skladu z določili zakona o pokojninskem 
ln invalidskem zavarovanju, na Kapitalsko družbo. 

Na področju nakazovanja pokojnin je bilo poleg tekočega 
vzdrževanja aplikacij, vključevanja sprememb in izvedb rednih in 
'zrednih nakazil nadaljevano delo na uvajanju sprememb delovnih 
Postopkov v zvezi z zagotavljanjem zaščite podatkov pred 
neupravičenim dostopom do podatkov. S tem v zvezi so bile 
izvedene dopolnitve računalniško vodenih postopkov, ki 
Zagotavljajo večjo varnost pred neupravičenim dostopom do 
Podatkov. 

Področje stastistike, ki spremlja gibanja in napovedi na področju 
Upokojevanja in pokojnin, ima na razpolago že vrsto let statistično 
'n'ormatiko, ki se dopolnjuje s spremembami zakonodaje in 
®Premenjenimi zahtevki uporabnikov informacijskega sistema 
Zavoda. Izračuni obveznosti Republike so bili izvedeni v skladu z 
zahtevnimi dopolnitvami zaradi pomembnih sprememb 
Zakonodaje. 

f^a področju dodatnega pokojninskega zavarovanja so bile 
'Zvedene redne dnevne, tedenske, mesečne obdelave v zvezi z 
nastavitvami terjatev, knjiženjem vplačil, statistiko in redno 
Ovajanje on-line sklepanja pogodb in dodatkov k pogodbam. Te 
°ritve Zavod pogodbeno opravlja za Kapitalsko družbo. 

V letu 2000 se je poleg namestitve računalniške strojne opreme 
nadaljevalo s prenovo operacijskega sistema VM/VSE, enako 
velja za projekt mrežnega izpisovanja dokumentov. Uvajanje on- 
line izpisovanja dokumentov na lokaciji uporabnika se je izkazalo 
za zelo učinkovit način dela, ki je bil s strani uporabnika dobro 
sprejet. 

Z uporabo nove računalniške strojne opreme in sistemske 
programske opreme je bila zagotovljena stabilnost sistema, 
možnost aktiviranja dodatnih funkcij prenovljenega sistema in 
ustreznost odzivnih časov pri izvajanju računalniško vodenih 
postopkov. 

Frekvenca dela vseh delovnih postaj pri polni obremenitvi presega 
250.000 vhodno-izhodnih operacij dnevno, povprečna 
obremenitev v letu 2000 je bila 245.000, minimalna obremenitev 
pa 205.000 vhodno-izhodnih operacij dnevno. 

Računalniška mreža Zavoda, preko katere potekajo postopki, 
vsebuje delovne postaje tipa terminal ali osebni računalnik in 
mrežne tiskalnike, ki so locirani v poslovni stavbi ali enotah po 
Sloveniji na 13 lokacijah (območne enote, izpostave, informacijske 
pisarne). 

V letu 2000 se je nadaljevalo z uvajanjem elektronskega poslovanja 
preko interneta, kjer imajo zavarovanci preko spletne strani 
Zavoda možnost izračuna pogojev upokojitve ter spremljanje 
novosti pokojninske zakonodaje. Domača stran Zavoda je bila 
tekoče vzdrževana in dopolnjevana. 

Zagotovljeno je bilo optimalno vzdrževanje računalniške strojne 
opreme, enako velja tudi za sistemsko in aplikativno programsko 
opremo. Napake delovanja sistema so bile odpravljene v 
najkrajšem možnem času. 

Na področju vzdrževanja sistema, sistemske programske 
podpore in delovanja računalniške mreže Zavoda je bila dosežena 
visoka razpoložljivost delovanja mreže v okvirnem delovnem 
času, kar pomeni v povprečju 11 ur na dan. 

V tem segmentu je pomembno tudi vključevanje nove računalniške 
opreme v direktno uporabo (magnetni pomnilniki, delovne postaje, 
komunikacijska oprema) in sodelovanje s Telekomom Slovenije 
na povečevanju hitrosti prenosa podatkov po SIPAX mreži, kot 
tudi odpravljanju napak. 

V letu 2000 so se v postopkih opremljanja organizacijskih enot z 
računalniško opremo konfigurirale ter pri uporabnikih na območnih 
enotah in centrali izvajale namestitve novih osebnih računalnikov, 
prenove - nadgradnje starih osebnih računalnikov in zamenjave 
terminalov IBM 3191 z novimi terminali. 

Delo v računalniški operativi je potekalo v dveh izmenah. Občasno 
je bilo zaradi potreb dela Zavoda potrebno organizirati tudi delo 
izven rednega delovnega časa. 

Obdelanih je bilo 4.203 magnetnih trakov oziroma disket s podatki 
zunanjih dajalcev podatkov. Na računalniške medije je bilo 
prenešenih 1.198.853 stavkov, od tega 377.582 v lastni režiji, 
137.228 z zunanjimi izvajalci in 684.043 s strani ZZZS, ki nam 
posreduje podatke M1, M2, M3 in REG.ZAV na magnetnih medijih. 

V letu 2000 je bilo posnetih 477 mikrofilmov s približno 2.770.000 
posnetimi dokumenti. Za potrebe uporabnikov je bilo izdelano 
6.327 izpisov z mikrofilmskih posnetkov in izdanih potrdil o delovni 
dobi. 
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11. Glasilo Vzajemnost VII. ZAKLJUČEK 

Vzajemnost, glasilo ki ga Zavod skupaj z ZDUS izdaja že od leta 
1974 dalje, je tudi v letu 2000 izhajalo redno mesečno in na svojih 
straneh prinašalo članke v skladu s temeljno vsebinsko zasnovo, 
sprejeto s strani obeh izdajateljev. Zavodovi dejavnosti in samemu 
pokojninsko-invalidskemu zavarovanju je bilo namenjenih od pet 
do osem strani v vsaki številki glasila. 

Kot v prejšnjih letih, se je glasilo financiralo s sredstvi, pridobljenimi 
z naročnino in s prodajo oglasnega prostora. Zavod je pokrival le 
plačo in stroške, povezane z delovnim mestom glavne in 
odgovorne urednice. 

Finančno poslovanje glasiia je po sklepu sveta izdajateljev glasila 
potekalo preko posebnega podračuna ZDUS, katerega edini 
podpisnik je bila v skladu s pooblastili glavna in odgovorna 
urednica. 

Priliv sredstev iz omenjenih virov in racionalno trošenje sta 
omogočala, da je cena glasila, veljavna že od 1.6.1998 ostala 
nespremenjena, to je 295 tolarjev na izvod tudi v letu 2000. Ob 
tem je bil v letu 2000 povečan obseg od 64 strani na 72 do 80 
strani. Tako je Vzajemnost najcenejša med primerljivimi revijami 
na slovenskem tržišču. 

Kot je bilo že omenjeno v poslovnem poročilu za leto 1999, je 
število naročnikov zaradi takrat navedenih razlogov, padlo iz 
okoli 42.000 na 24.000. V letu 2000 pa je iz meseca v mesec raslo 
tako, da je ob koncu leta znašalo dobrih 29.000. Ta pozitivni trend 
je bil posledica kvalitete in različnih akcij, predvsem pa 
brezplačnega pošiljanja enega izvoda glasila vsem novim 
upokojencem, vsem tistim, ki so se upokojili v letih 1996, 1997 in 
1998 in tistim, ki so sporočili, da so naročnino plačali podjetju 
Bistra d.o.o. misleč, da poravnavajo svojo naročniško obveznost 
do glasila Zavoda in ZDUS Vzajemnost. Slednji so se na ta način 
znova vračali med naročnike. 

V letu 2000 se je petkrat sestal svet izdajateljev glasila, ob skoraj 
sto odstotni udeležbi članov je z velikim soglasjem odločal o vseh 
aktualnih zadevah, ki so v njegovi pristojnosti po Pravilniku o 
izdajanju in urejanju glasila. Tako je sprejel sklep o izbiri 
najugodnejšega ponudnika za tisk in distribucijo glasila na osnovi 
javnega naročila, obravnaval periodična poročila o delu in 
finančnem poslovanju glasila, določal ceno glasila oziroma višino 
polletne naročnine, obravnaval informacije o sodnih postopkih v 
zvezi z Vzajemnostjo proti podjetju Bistra d.o.o, sprejemal 
programske usmeritve in v zvezi s tem tudi sklep, s katerim je 
obema izdajateljema predlagal, da skupaj ustanovita novo pravno 
osebo za izdajanje glasila Vzajemnost. Na osnovi tega sklepa so 
v teku aktivnosti za ustanovitev Zavoda za založniško dejavnost 
Vzajemnost, ki naj bi pričel delovati v I. polletju 2001. 

V letu 1999 je Zavod vložil vrsto sodnih postopkov (tožb) proti 
podjetju Bistra d.o.o., ker je začelo Izdajati revijo z istim imenom in 
jo pošiljati na naslove naročnikov glasila Vzajemnost. Poudariti 
velja, da so bile vse tožbe, ki so bile rešene v letu 2000, rešene v 
Zavodovo korist in da so po pritožbah tožene stranke tudi že 
pravnomočne. Tako je odločeno, da je blagovna znamka 
Vzajemnost last Zavoda, podjetju Bistra d.o.o. je prepovedano 
izdajati kakršnokoli javno glasilo s tem imenom, Zavodu pa mora 
vrniti datoteko naročnikov Vzajemnosti. 

Prizadevanja obeh soizdajateljev, sveta izdajateljev glasila in 
neposredno strokovno delo so prispevali, da je glasilo Vzajemnost 
kvalitetno, njegova branost pa v porastu. Zavod je tako kvalitetno 
uresničeval tudi ta del svoje statutarne obveznosti informiranja 
javnosti. 

Letno poročilo Zavoda za leto 2000 pregledno in podrobno 
prikazuje ter razčlenjuje vse pomembnejše statistične in druge 
kazalce o izvajanju pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
ter o poslovanju Zavoda in njegove službe. Uvodni del podaja 
nekatere temeljne značilnosti poslovanja v preteklem letu, v 
nadaljevanju pa primerjalno in analitično prikazuje celotno finančno 
poslovanje in izvajanje zavarovanja s podatki za posamezno 
področje dejavnosti. 

Podatki izkazov poslovanja kažejo, da je bil finančni položaj 
Zavoda, kljub objektivno pogojenim težavam in končnem 
primanjkljaju, ki je zlasti posledica zavestne makro ekonomske 
politike države v letu 2000 zadovoljivo likviden in še dokaj stabilen. 
Ob sodelovanju Ministrstva za finance je bilo izvedeno 
zadolževanje pri poslovnih bankah konec leta, tako da izvajanje 
temeljne dejavnosti Zavoda ter izplačevanje dajatev, v nobenem 
trenutku ni bilo ogroženo. Glavni razlog za primanjkljaj leta 2000 
je prenizko nakazilo sredstev iz državnega proračuna, ki bi jih 
država morala Zavodu zagotoviti po 6. in 233. členu zakona. Od 
zmanjšanja izvirnih prihodkov to, je prispevkov v letu 1996, ko je 
država dvakrat nižala prispevno stopnjo delodajalcev, je Zavod v 
letu 2000, enako kot v preteklih letih, v svojih finančnih načrtih 
načrtoval višjo stopnjo rasti sredstev iz državnega proračuna. 

Pomembno je na finančno poslovanje vplivala druga, julijska 
valorizacija pokojnin, zaradi višje rasti plač, kot je bilo po 
makroekonomskih izhodiščih pričakovano in zahteva Vlade 
Republike Slovenije po povečani izterjavi prispevkov iz preteklih 
let s strani Davčne uprave Republike Slovenije, ki pa je bila 
realizirana le v minimalni višini. 

Zavod je svoje delo v letu 2000 opravil uspešno, kar izhaja iz 
podrobnih podatkov o izvajanju nalog, ki jih Zavodu nalagajo zakon 
in drugi predpisi in ki kažejo na to, da je, kljub oteženim finančnim 
razmeram, izvajanje po novih določbah zakona potekalo 
nemoteno, izplačevanje prejemkov, njihovo usklajevanje in 
uresničevanje drugih pravic upravičencem pa je Zavod izvajal 
sproti, ažurno in kvalitetno. Ob tem velja omeniti, da Zavod ni imel 
na voljo časa, ki je običajno na voljo za pripravo na sistemske 
spremembe, ampak je moral po zakonodajalčevi volji takoj pristopiti 
k izvajanju vseh nalog in dolžnosti po novem zakonu. 

Upravni odbor je na 20. seji, dne 23.2.2001 v skladu s postopkom 
določenim v statutu, obravnaval osnutek letnega poročila, ga 
spremenil v predlog in posredoval skupščini Zavoda v obravnavo. 

Skupščina Zavoda je na 7. seji, dne 7.3.2001 letno poročilo za 
leto 2000 obravnavala in sprejela. 

Janez PRIJATELJ l.r. Milan UTROŠA IX 
v.d. generalnega direktorja predsednik skupščine Zavoda 
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